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Sammanfattning 
 
Titel: Wermland Forever? En undersökning om hur Karlstads kommuns varumärkesidentitet avspeglas i tv-

serien Wermland Forever  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa hur en stads image kan påverkas av en enskild 

marknadsföringsåtgärd. I det här fallet sponsring av tv-serien Wermland Forever som efterföljdes av såväl 

tittarstorm som låga tittarsiffror. Karlstads kommun mottog dessutom kritik för sitt samarbete då många 

ansåg att tv-serien gick emot Karlstads kommuns värdegrund.  

Frågeställningar: Hur ser Karlstads kommuns varumärkesidentitet ut? 

Hur ser Karlstads kommuns varumärkesimage ut? 

Hur uppfattas bilden av Karlstad som visas upp i Wermland Forever?  

Hur ser förhållandet ut mellan Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra varumärkesimage ut i 

relation till Wermland Forever? 

Teori: Uppsatsen baseras till stor del på Simon Anholts fyra aspekter av ett varumärke samt Hart & 

Stachows ramverk för att mäta Karlstads image. Även teorier om varumärkeskapital och place branding har 

använts.  

Metod: Uppsatsen har undersökt Karlstads kommuns varumärkesprofil genom en analys av styrdokument 

och en samtalsintervju med kommunens kultur- och fritidschef. En enkät har använts för att mäta hur 

allmänheten ser på Karlstads kommun och Wermland Forever. 

Resultat: Undersökningen visar att Karlstads kommun har ett starkt varumärke med en identitet och image 

som stämmer väl överens. Tv-serien Wermland Forever visade dock upp en bild av kommunen som inte 

stämmer överens med denna identitet.  

 

Nyckelord: Karlstad, Karlstads kommun, Värmland, varumärke, image, TV, Wermland Forever 
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Abstract 

 
Title: Wermland Forever? A study about Karlstad’s brand and how it is reflected in the television show 

Wermland Forever.  

 

Purpose: The paper aims to study the way a marketing action could affect the brand and image of a city. In 

this case, it’ about the show Wermland Forever and the money Karlstads municipal spent on it. The show 

was followed by outraged viewers and bad ratings. Karlstad got a lot of criticism because of the way 

Wermland Forever didn’t communicate Karlstad’s values.  

Issues: What does the Karlstad brand identity look like? 

What does the Karlstad brand image look like? 

How is Karlstad perceived in Wermland Forever? 

What is the relation between the Karlstad brand identity and brand image compared to the way Karlstad is 

presented in Wermland Forever? 

Theory: The paper is to a large extent based on Simon Anholt’s four dimensions of a brand and Hart & 

Stachow’s framework to measure the image of Karlstad. Besides, theories of brand equity and place 

branding were used.  

Method: The study aims to look at Karlstad and its brand profile through authentic documents and an 

interview with the head of culture and recreation in Karlstad. A survey has been made to measure the public 

view of Karlstad and Wermland Forever.  

Results: The study shows that Karlstad has a strong brand with an identity and an image that is well in line. 

Wermland Forever showed an image of the county that is not in line with aforementioned identity.  

Key words: Karlstad, Karstad municipal, Värmland, brand, image, television, Wermland Forever  
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Förord 

 

Denna uppsats är skriven av två författare som gemensamt har skrivit och undersökt de olika delarna av 

uppsatsen.  
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1. Inledning 

1.1 bakgrund 

Under november 2011 besöktes Karlstad av ett produktionsteam från Meter Television. I en månads tid 

spelades tv-serien Wermland Forever in som kom att beskrivas som Sveriges första regisserade reality-show. 

Karlstad kommun valde att sponsra produktionen med 150 000 kronor (Värmlands Folkblad 2012c). Syftet 

var att stärka Karlstads som varumärke, generera massmedial uppmärksamhet och främja besöksnäringen. 

De hade även som avsikt att visa en ny bild av Karlstad som ofta annars framställs ganska "bonnigt" 

(Värmlands Folkblad 2012b). 

Programmet bestod av 8 program som sändes under våren 2012. Varje avsnitt var en timme långt och 

sändes vid 22.00 tisdagskvällarna. Seriens upplägg var att skapa en regisserad serie om 10 ungdomar boende 

i Värmland. Även om serien var regisserad skulle serien baseras på ungdomarnas liv och det var inte tal om 

någon förnedrings-tv (Värmlands Folkblad 2012c). 

Tisdagen den 10 april 2012 hade serien premiär och programmet skapade genast reaktioner (Värmlands 

Folkblad 2012c). Det framfördes kritik både i de traditionella såväl som de sociala medierna (NWT 2012a). 

Den främsta kritiken handlar om att serien framhäver skeva och föråldrade könsroller och att serien visar en 

felaktig bild av Karlstad. Många blev även upprörda över att kommunen valde att gå in och sponsra en 

sådan produktion med skattepengar (Värmlands Folkblad 2012a). Oppositionen gick in i diskussionen och 

krävde pengarna tillbaka, då de ansåg att serien inte bidrog till att stärka Karlstads varumärke. Istället ansåg 

de att serien var pinsam och gick emot kommunens värdegrund (NWT 2012b). 

Oppositionen var dessutom besvikna över att så pass lite av Karlstad visades i serien. Mats Ahrén, chefen på 

fritids- och kulturförvaltningen och dessutom ansvarig bakom beslutet av sponsra produktionen, var 

däremot var nöjd eftersom serien visade de miljöbilder de önskade visa. Bland annat teatern, hockey och 

älven (Värmlands Folkblad 2012b). 

Första avsnittet av serien hade 110 000 tittare och redan vid andra avsnittet hade siffrorna sjunkit till 76 000 

(Aftonbladet 2012). Efter andra avsnittet flyttades programmet till en sämre tid; 23.00 samma kväll 

(Värmlands Folkblad 2012d). 

Sponsringen av Wermland Forever är dock inte första gången Karlstad, eller någon annan kommun, går in 

och sponsrar evenemang. Karlstads kommun har en marknadsföringsbudget på 2 miljoner och dessa pengar 

har tidigare gått åt att sponsra bland annat en Idol-deltävling, inspelning av Gladiatorerna och 

Melodifestivalen (Värmlands Folkblad 2012b). 

Anholt (2007) menar att globaliseringen har lett till att världen numera är en enda stor marknadsplats. Varje 

land, stad och region måste tävla med varandra för att få sin del av världens uppmärksamhet i form av bland 

annat turister, invånare, investerare och sportevent.  
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Våra åsikter om andra platser består enligt Anholt (2007) av stereotyper som hjälper oss att tolka vår 

omvärld: Afrika är fattigt, i Paris kan de mode och i Rio de Janeiro kan de spela fotboll. Dessa stereotyper 

påverkar vår syn och vårt uppförande mot omvärldens länder, människor och produkter (Anholt 2007). 

Därför är det av vikt för städer och platser att skapa en stark och tydlig image.  
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2. Syfte 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen samt syftet med följd av frågeställningarna. Begrepp som är vanligt 

förekommande i uppsatsen definieras. I slutet av kapitlet beskrivs avgränsningarna för uppsatsen och även hur uppsatsen har 

disponerats. 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur en stads image kan påverkas av en enskild marknadsföringsåtgärd. I 

det här fallet sponsring av tv-serien Wermland Forever som efterföljdes av såväl tittarstorm som låga 

tittarsiffror. Karlstads kommun mottog dessutom kritik för sitt samarbete då många ansåg att tv-serien gick 

emot Karlstads kommuns värdegrund.  

 

2.1. Frågeställningar 
För att få svar på syftet är följande frågor formulerade:  

Hur ser Karlstads kommuns varumärkesidentitet ut? 

Hur ser Karlstads kommuns varumärkesimage ut? 

Hur uppfattas bilden av Karlstad som visas upp i Wermland Forever? 

Hur ser förhållandet ut mellan Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra varumärkesimage ut i relation till Wermland 

Forever? 

 

2.2 Avgränsningar 
Uppsatsen ämnar inte fördjupa i mediedebatten kring Wermland Forever utan istället fokusera på 

allmänhetens syn på Wermland Forever och Karlstads kommun. Det görs inte heller anspråk på att försöka 

ta reda på något resultat hur serien har påverkat Karlstads kommuns varumärke, utan det görs istället en 

jämförande studie på Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra Wermland Forever.  

För att veta allmänhetens åsikt om Karlstad och Wermland Forever genomfördes en enkätundersökning 

riktad mot både de som känner till serien och de som aldrig hört talas om den. Dokumentanalys och en 

personlig intervju har gjorts för att få reda på information om Karlstads kommun och deras 

varumärksprofil.  

Uppsatsen undersöker endast Karlstads kommun och jämför inte med någon annan kommun som har 

kopplats till ett reality-program, exempelvis Köpings kommun (En annan del av Köping), Halmstads 

kommun (Kungarna av Tylösand) eller Essex, UK (The only way is Essex, den brittiska förlagan till 

Wermland Forever) då uppsatsen skulle bli alldeles för omfattande.   
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2.3 Begrepp 

2.3.1 Brand (varumärke) 
Brand eller varumärke är en produkt i kombination med produktens namn, rykte och identitet (Anholt 

2007). Anholt (2007) menar på att det är varumärket som skiljer olika produkter åt och ofta kan själva 

varumärket vara värt mer än produkten. Produkten behöver inte heller vara en produkt i ordets bemärkelse, 

utan det kan även vara organisationer eller som i vårt fall; städer. 

I den här uppsatsen kommer branding användas som ett uttryck för associationer och värden som 

differentierar en produkt. 

2.3.2 Branding 

Branding är själva processen i utvecklandet av varumärket och kommunicerande av namnet med mål att 

skapa eller förvalta ett rykte (Anholt 2007).  Balmer (2001) menar på att branding handlar om att 

differentiera, kommunicera och förstärka sitt varumärke, vilket innebär att särskilja sig och sitt varumärke, 

och utveckla unika och positiva egenskaper. 

2.3.3 Image 

Denna uppsats definierar image som uppfattningen konsumenter har om en produkt. Varumärkesimage kan 

likställas med det rykte som varumärket har (Anholt 2007).  

Begreppet innefattar alla känslor, minnen och associationer och förväntningar som är bundna till produkten. 

Varumärkesimage påverkar alltså människors attityd gentemot produkten (Anholt 2007). Det som skiljer 

image och branding från varandra är att image endast finns i konsumenternas medvetande och inte går att 

styra på samma sätt som branding som istället skapas av marknadsföraren (Hart & Stachow 2010). 

2.3.4 Place image 

Place image är precis som varumärkesimage känslor, attityder och associationer kring en produkt eller i det 

här fallet en stad (Hart & Stachow 2010). Place image kommer under den här uppsatsen att användas 

synonymt med image. 

2.3.5 Place branding 

Enligt Ashworth och Kavaratzis (2005) finns det tre versioner av place branding. Det är den tredje, place 

management, som kommer definiera place branding i följande uppsats. Place management innebär att man 

försöker påverka hur platser upplevs av olika målgrupper. Detta sker genom skapandet av en identitet och 

värden, place branding handlar följaktligen om att påverka en stads image. 

Eftersom städer är mycket mer komplexa än produkter bör man vara försiktig när man använder sig av 

branding i samband med städer (Anholt 2010). Det är således viktigt att vara medveten om att det inte går 

att ändra en stads image och identitet endast genom att till exempel byta stadens slogan. 
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2.3.6 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet är de unika associationer som företaget försöker skapa eller hålla fast vid. Dessa 

associationer står för det som varumärket vill förknippas med. Ofta brukar varumärkesimage och 

varumärkesidentitet användas synonymt, men till skillnad från image härstammar identiteten från företaget 

och består av egenskaper som särskiljer produkten, eller platsen från andra (Srivastava 2011, s. 340). 

 

2.4 Disposition 

Närmst följande kapitel tar upp olika teorier kring klassisk branding och place branding, som kan översättas 

till varumärkesbyggande och varumärkesuppbyggande av en plats. Fokus ligger främst på varumärkesimage, 

varumärkesidentitet, varumärkessyfte och varumärkesvärde. Detta följs av en diskussion kring problemen 

med att applicera brand och branding på städer.  

I metoddelen diskuteras först valet av metoder följt av en beskrivning av varje metod och hur vi har arbetat 

med dessa. Här diskuteras urval, utformning av enkäten, samtalsintervjun och dokumentanalysen. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring förväntad validitet och reliabilitet.  

Resultatdelen illustrerar vad dokumentanalysen, samtalsintervjun och enkäten visar för resultat. I följande 

kapitel analyseras resultatet med fokus på valda teorier, samt diskussioner kring undersökningens resultat.  

Under slutsatsen besvarar vi syfte och frågeställningar. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida 

forskning.  
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3. Teorier 
Under teoridelen presenteras tidigare forskning och teorierna som uppsatsen grundar sig i. Först presenteras ett par 

varumärkesteorier kring branding och image, med kompletterande teorier kring place branding och place image. Även teorier 

kring varumärkeskapital behandlas i det här kapitlet. Avslutningsvis diskuteras teorierna och valen av källor lyfts fram.  

3.1 Tidigare forskning 

Place branding är ett forskningsområde som är relativt nytt (Papadopoulos, 2004). Både Anholt och 

Papadopoulos är dock överens om att place branding i sig inte är något nytt, utan något som utövats sen 

urminnes tider. Städer har alltid haft behov av att utmärka sig bland andra, även om tillvägagångssätten sett 

olika ut (Anholt 2007). I “Place Branding: Evolution, meaning and implications (2004) skriver Nicolas 

Papadopoulos hur place branding snabbt växer världen över på såväl regerings- som industrinivå. 

Termen i sig refererar till arbetet som land, regioner och städer lägger på att marknadsföra sig själva. Idén 

bakom detta arbete är att lyckas med något av dessa mål: öka platsens export, skydda den egna 

affärsverksamheten från andra länder/regioner/städer, attrahera eller behålla utvecklingsmöjligheter inom 

regionen samt allmän ekonomisk, politisk och social positionering (Papadopoulos, 2004, s. 36 f). 

Under åren har place branding implementerats på olika sätt (Papadopoulos, 2004 s. 41).  De senaste 40 åren 

har forskningen kring place branding mest kretsat kring "Product-Country Image” (Refereras till som PCI) 

som främst handlar om att en produkt kopplas till och marknadsförs genom platsens image. Detta 

forskningsområde har en lång tradition av forskning bakom sig och dess effekter är väldokumenterade. 

(Papadopoulos, 2004 s. 37). 

20 år senare utvecklades forskningen kring place branding från att mest handla om PCI till att även innebära 

att regeringar och branschorganisationer utvecklar systematiska kampanjer för att hjälpa inhemska företag 

konkurrera med importen (Papadopoulos, 2004 s. 38).  När regeringar började involveras i place branding 

insåg man att det fanns ytterligare två områden där place branding har en relevant roll. Den första är turism 

där platsen kan ses som produkten och turisten som köpare och den andra är jordbruk. Place image har 

alltid haft en viktig roll i marknadsföring av råvaror och påverka kundernas mottaglighet för dem 

(Papadopoulos, 2004 s. 38).  Varken jordbruk eller turism har tidigare varit intressant i forskningen kring 

"vanlig" marknadsföring. Det är endast under de senaste åren som man har uppmärksammat dess relevans i 

viss PCI-forskning (Papadopoulos, 2004 s. 39). 

Papadopoulos (2004 s. 39) menar på att det är först under de senaste 10 - 15 åren som det har forskats kring 

place branding som ett verktyg för platser och länder att marknadsföra sig globalt. Van Ham (2011) menar 

på att ett starkt nationsvarumärke inom några år kommer vara ett av landets viktigaste varor. Han påstår 

dessutom att en nation utan ett starkt varumärke har svårt att attrahera ekonomisk och politisk 

uppmärksamhet, och att image och rykte blir viktigare och viktigare som en del av landets utvecklingsstrategi 
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(van Ham, 2001). Forskningen inom denna syn på place branding är ännu begränsad, vilket lämnar en 

öppning för fortsatta studier. 

 

3.2 Varumärke (Brand) 
För att förstå vad varumärke innebär måste man göra skillnad på varumärke (brand på engelska) och 

branding som ofta förväxlas. Brand eller varumärket är en produkt, organisation eller tjänst i kombination 

med sitt namn, rykte och identitet. Branding däremot är själva processen i utvecklandet av varumärket, 

kommunicerandet av namnet och identiteten för att skapa eller förvalta ett rykte (Anholt 2007). 

När man pratar om att stärka ett land, en stad eller en regions varumärke är det felaktigt att tala om branding 

(Anholt 2010). En stad kan inte bli ”branded” på det sättet som begreppet syftar, utan det som är av vikt för 

staden är varumärkesimage (Anholt 2007 2010). 

Branding ses av många som ett nytt fenomen, men det har egentligen funnits i vår omgivning i århundraden. 

Vad menas dock med begreppet egentligen?  Ordet ”brand” kommer ursprungligen från det fornnordiska 

ordet ”brandr” som betyder ”bränna in”.  Att bränna in har att göra med när man gjorde brännmärken på 

sina djur för att märka dem som sina egna (Perrier 1997, s. 4). Clara Gustafsson definierar målet med 

branding i sin bok ”Brand trust” (Gustafsson 2008, s. 16) som att det sedan gammalt är ett lagligt skydd och 

ett sätt för organisationer att försöka nå en spegelbild av identiteten som de själva vill skapa. På senare tid 

har uttrycket dock kommit att innefatta alla delar i marknadsföringsmixen och det är ”inte längre limiterat till 

kommunikation” (Holt, Douglas, B. ”Brands and branding”, 2003, refererad till i Gustafsson 2008, s. 16), utan 

det är involverat i allt som en organisation gör då allt handlar om att utveckla och förstärka företagets 

varumärke. 

Balmer (2001) är inne på samma tankar kring varumärken och branding.  Han anser att ett varumärke 

innehåller ”the conscious decision by senior management to distill and make known the attributes of the organisation’s identity 

in the form of a clearly defined branding proposition.” (Balmer 2001, s. 281). Balmer anser att ett varumärke går att 

koppla till tre olika egenskaper: 

1. Kommunicera 

2. Differentiera 

3. Förstärka 

I korthet handlar det om att sprida rätt budskap till rätt mottagare (1), särskilja sig jämfört med andra inom 

samma område (2) samt utveckla sina positiva och/eller säregna egenskaper (3).  

3.2.1 Place Branding 

Vad är place branding? Enkelt svar är att place branding är vanlig produktsbranding fast kopplat kring 

platser. Detta skapar frågan: vad är ett produktvarumärke och var är processen kring produktbranding? Hur 
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är det annorlunda från produktsdifferentiering, produktpositionering eller bara produktens USP (Unique 

selling propsition)? 

Enligt Ashworth och Kavaratzis finns det åtminstone tre olika typer av place branding: 

Geografical nomenclature där en fysisk produkt nämns efter en geografisk plats. ”Champagne” är ett 

klassiskt exempel. Det finns inga medvetna försök att länka platsens attribut till produkten, det är bara ett 

namn. (Ashworth & Kavaratzis, 2005, s. 511) 

Product-place co-branding är nästa typ av place branding och även här är det vanligt med att koppla in 

fysiska produkter till varumärket. Fish & Chips är ett klassiskt exempel. Man försöker helt enkelt koppla 

samman en plats attribut med en produkt. Ett annat exempel är schweiziska klockor där man försöker föra 

över tillförlitligheten, kräsenheten och noggrannheten som kopplas samman med Schweiz/Schweiziska 

medborgare i klockorna. Det finns en fara i denna typ av place branding då en plats image ofta är väldigt 

mångfacetterad och instabil. Ovan nämnda karaktärsdrag hos de Schweiziska medborgarna kan lika gärna 

kopplas till negativa associationer. (Ashworth & Kavaratzis, 2005, s. 511) 

Den tredje typen av place branding är branding as place management. Place management handlar till stor 

del om att ändra sättet som platser upplevs på av olika målgrupper. Det innefattar skapandet av en identitet 

som med dess egna upplevda värde, vilket är både originellt och svårt att kopiera. Detta rör punkter som 

struktur, aktioner och aktiviteter som karaktäriserar en stads image. Det handlar alltså om skapandet av en 

igenkänningsbar platsidentitet och det efterföljande användandet av denna identitet för att marknadsföra 

staden på rätt sätt (Ashworth & Kavaratzis, 2005, s. 512). Det är den sista definitionen av begreppet place 

branding som kommer att användas i denna uppsats.  

Olika platser har länge känt ett behov att skilja sig från varandra. Genom att plocka fram sina främsta 

egenskaper i jakten på ekonomisk, politisk eller socio-psykologisk välfärd har detta utvecklats genom åren. 

På senare tid har detta dock intensifierats och behovet har uppstått för långsiktigt hållbara 

konkurrenskraftiga fördelar. (Medway & Warnaby, 2008 s. 641) Detta fenomen slog igenom rejält under 

1800-talets globalisering och gick då under benämningen ”city boosterism”. (Ashworth & Kavaratzis, 2005 

s. 506) Dock var det först för ungefär 20 år sedan som det började uppstå en generell acceptens att 

promotion är något som städer bör jobba med.  

Problemet med den tidiga formen av place branding var att man såg på städer på samma sätt som på en 

produkt. Det är här det skiljer sig. Platser kan inte helt plötsligt byta identitet genom en slogan eller logo. Ett 

varumärke förkroppsligar ett helt set med fysiska och socio-psykologiska attribut och värden som associeras 

med en produkt. Det är mer än att bara lyfta fram det annorlunda; det är smidningen av associationer som 

skapar brandingattribut. (Ashworth & Kavaratzis, 2005, s. 506). 
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Många forskare anser dock att platser är för komplexa för att kunna hanteras som produkter. Samtidigt ökar 

branding bland platser. Place branding, likt platsmarknadsföring, antas av vissa forskare vara omöjligt 

eftersom platser inte är produkter, regeringar inte är reklamproducenter och invånare inte är konsumenter. 

Ashworth och Kavaratzis (2005, s. 508) menar dock att place branding inte bara är möjligt, det har 

praktiserats både medvetet och omedvetet lika länge som städer har tävlat om befolkning, rikedom, prestige 

och makt. I marknadsföringslitteraturen är det vida erkänt att varumärket och produkten inte är synonymt. 

Skillnaderna är, i sin enklaste form, värdena som brandingen placerar på produkten. Jones definierar 

varumärket som ”en produkt som ger funktionella fördelar och värden som vissa kunder värderar högt nog 

för ett köp” (Jones, 1986 citerad i Ashworth & Kavaratzis, 2005). Detta är den förhöjda produkten, välkänd 

i marknadsföringsartiklar. Branding försöker alltså marknadsföra denna förhöjda produkt. En plats ses också 

med ett annat perspektiv än en produkt. Människan kan uppleva en plats antingen direkt genom att besöka 

den eller indirekt genom medial representation. Place branding har som uppgift att ta hand om folks intryck 

och placera dem i mentala kartor hos målgruppen på ett sätt som passar in i staden i frågas image. 

Anholt (2007) delar in varumärket i fyra aspekter: varumärkesidentitet, varumärkesimage, varumärkessyfte 

och varumärkesvärde. Dessa aspekter behandlas under kapitel 3.3 till 3.6.   

 

3.3 Varumärkesidentitet (Brand identity) 
Varumärkesidentiteten är kärnan i produkten och den är klar och distinkt uttryckt. Identiteten är det som 

konsumenterna ser, alltså logotypen, slogan, förpackningen och designen på produkten (Anholt 2007). 

I en tid med fler produkter och budskap, är branding ett enkelt sätt för folk att se genom bruset.  

Varumärken gör sitt bästa för att fylla folks behov av igenkänning och identifikation - behov som 

traditionella institutioner har problem att möta. Då branding kan hylla eller krossa en produkt, bör 

marknadsföraren sköta sitt jobb noggrant. Varje varumärke bär med sig en image och har en identitet, vilken 

skall kommuniceras effektivt till målgruppen. Branding, identitet och kommunikation har genererat mycket 

intresse bland forskare och företagsledare de senaste åren (Srivastava 2011, s. 340). 

Ett varumärke är ett löfte som företaget måste hålla. Varumärket, som konsumenterna litar på, kommer 

också fungera för att reducera upplevd risk och post-köp disharmoni. Detta beror på skapandet av brand 

identity och image i kundens sinne. En organisation försöker därför, genom marknadsföring, ge en speciell 

identitet och image till sitt varumärke (Srivastava 2011, s. 340). 

Varumärkesidentiteten är de unika delar av varumärkesassociationer som varumärkesstrategen gör sitt 

yttersta för att skapa eller hålla fast vid. Associationerna representerar vad varumärket står för och upplevs 

ge ett löfte till kunderna. Varumärkesidentitet och varumärkesimage används oftast nästan synonymt. 

Skillnaden är att varumärkesidentiteten ursprungligen kommer från företaget då det är ansvarigt för att skapa 
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en differentierad produkt med unika egenskaper som sedan företaget ska kunna identifiera sig med. 

Varumärkesstrateger skapar alltså en varumärkespositionsidentitet och image genom kommunikativa 

processer (Srivastava 2011, s. 340 f). 

Varumärkesstrategen jobbar mot att produktens varumärkesidentitet är samma som företagets 

varumärkesidentitet. Om strategen lyckats är kundens uppfattning av produktens varumärkesimage precis 

som strategen vill att varumärket ska uppfattas. Marknadsföringsstrategin spelar en viktig roll i skapandet av 

varumärkesidentiteten. Genom varumärkesidentitet försöker företaget förmedla dess individualitet och det 

distinkta med varumärket. Varumärkesidentiteten skapas av varumärkesvision varumärkeskultur, 

positionering, personlighet, relationer och presentation. Samtidigt är varumärkesimagen summan av alla 

intryck som kunden upplever från alla källor som kombinerat formar varumärkespersonligheten (Srivastava 

2011, s. 341). 

Väldigt få varumärken klarar av denna balans. De andra faller i den så kallade ”Brand Identity Trap”. Ett 

exempel är det indiska företaget Godrejs tvål ”Cinthol”. En av de mest uppskattade tvålarna i Indien. 

Cinthol brukade marknadsföras som en frisk tvål för familjen, samtidigt som den var bra för huden. 

Företaget bytte sedan marknadsföringstaktik och börjat fokusera på den arbetande kvinnan i 20-årsåldern 

som bryr sig om hud och utseende. Positioneringsändringen siktar på att söka en primär målgrupp mot 

yngre kunder istället.  

Det var nu varumärkesidentiteten blev lidande. För kunder äldre än 30 år sågs Cinthol som en enkel tvål 

mest känd för sin distinkta doft och ansågs väldigt prisvärd. Yngre kunder har dock svårt att få grepp om 

Cinthol och ser denne som en parfymtvål, starkdoftad tvål, internationell tvål, en hudtvål, en frisk tvål och 

en deodoranttvål. Lägg till att Cinthol har i reklam bytt målgrupp och alternerat mellan machomannen, 

familjen och den moderna arbetande kvinnan och det är inte konstigt att det 52 år gamla varumärket 

fortfarande söker en identitet i kundens sinnen (Srivastava 2011, s. 341 f). 

Klyftan mellan företagets egen idé om varumärket och kundens upplevelse måste minskas eller försvinna 

helt och hållet. Därför är det viktigt för marknadsföraren att produktens unique selling proposition (USP) 

måste matcha kundens unique consumer perception (UCP). Marknadsföraren får alltså inte låta varumärkets 

identitet gå berserk. Marknadsföraren måste göra det hen kan för att skydda produktens varumärkesidentitet 

och inte låta marknadens externa faktorer influera till kortsiktiga förändringar (Srivastava 2011, s. 343). 

Cinthol lanserades till en början som en familjetvål med en USP att den skyddar bra mot kroppsodörer och 

är prisvärd. Snart började de dock experimentera mot nya målgrupper och trender. Detta har gjort att 

Cinthol har tappat både i marknadsandelar och i varumärkesförtroende jämfört med konkurrenterna 

(Srivastava 2011, s. 350). 
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3.4 Varumärkesimage (Brand image) 
Varumärkesimagen är uppfattningen av varumärket som finns i medvetandet hos konsumenterna eller 

publiken. Varumärkesimage är samma sak som rykte och det kan både stämma överens med identiteten eller 

inte (Anholt 2007). 

Varumärkesimagen inkluderar en mängd associationer, minnen, förväntningar och andra känslor som är 

bundna till produkten, tjänsten eller företaget. Dessa känslor påverkar människors attityd gentemot 

produkten. Varumärkesimage har således en central del i place branding. 

Hur du ser på en produkt är ett resultat av både tidigare erfarenheter och informationen du har om 

varumärket. Man kan dela upp de mänskliga föreställningarna kring image i tre olika kategorier:  

Deskriptiva föreställningar kommer från direkt upplevelser med produkten i fråga.  

Informativa föreställningar är de som influeras av externa informationskällor som reklam, vänner, 

förbestämda åsikter med mera.  

Inferentiella föresällningar formas genom att man når slutsatser (korrekta eller ej) kring en produkt baserat 

på tidigare erfarenheter. Har du till exempel ätit en rutten banan innan kan det påverka upplevelsen av en ny 

och färsk banan som du ska försöka äta vid ett senare tillfälle (Koubaa 2007). 

Genom kommunikation och tidigare erfarenheter formar alltså kunden en bild av en produkts egenskaper. 

Koubaa tar i detta sammanhang upp begreppet imagevariabler och definierar det som “aspekter av 

produkten som inte hör ihop med dess fysiska karaktär men som kopplas till produkten ändå”. (Eriksson, 

citerad i Koubaa, 2007 s. 140) Undersökning visar att imagevariabler kan influera kundens åsikt om 

produkten på flera olika nivåer.  

Varumärkesimage är inget som kan styras (Anholt 2010) eftersom imagen inte är meddelandet i sig utan i 

vilket sammanhang det mottas. Två olika företag kan därför marknadsföra en liknande tjänst på exakt 

samma sätt, men ändå få olika resultat beroende på deras varumärkesimage (Anholt 2007). Bara för att man 

äger ett varumärke äger man alltså inte dess varumärkesimage. Företag kan inte ta sig in i kundernas 

medvetande och manipulera deras syn på varumärket. 

Varumärkesimage är svårt på så sätt att alla kunder har sin egen syn på företaget och varumärkesimagen kan 

alltså vara olika beroende på vem man frågar. (Anholt 2007). 

	  

3.4.1 Place image 

Enligt Medway och Warnaby är det den diffusa och formlösa naturen kring platsen som produkt som gör att 

det inom place branding läggs extra stor fokus på place images. Image i detta avseende definieras som ”The 

sum of beliefs, attitudes and impressions that a person or group has of an object” (Barich & Kotler, citerad i Medway & 
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Warnaby, 2008 s. 642) och place image beskrivs som ”an individual’s set of feelings and impressions about the place” 

(Stern & Krakover, citerad i Hart & Shachow, 2010 s. 146) 

Enligt Hart och Stachow är det grundläggande behovet inom place branding att utveckla och kommunicera 

en place image för målgruppen, baserad på dess positiva värden och uppfattningar. Dock behöver det inte 

nödvändigtvis vara samma sak; även om både place image och place branding jobbar mot samma mål så 

spelar de olika roller i marknadsföringsarbetet. I korthet kan man säga att ett brand skapas av 

marknadsförarna medan image uppfattas och formas av kunderna (Hart & Stachow, 2010).  

Images har som uppgift att representera ”a simplification of a large number of associations and pieces of information 

connected with the place. They are a product of the mind trying to process and ‘essentialize’ huge amounts of data about a place” 

(Kotler et al, 1993, citerad i Medway & Warnaby, 2008 s. 642).  

Något som alla som forskar om place images håller med om är att bilden måste hanteras varsamt. Vikten av 

att hantera ens image manifesteras i faktumet att mycket av dagens platsmarknadsföring var från början 

utvecklat av före detta industristäder som nu söker en roll i en samtida global ekonomi, speciellt genom att 

göra om sig själva från produktions- till konsumptionscentrum. (Medway & Warnaby, 2008). För att ”åter-

imagea” dessa platser tas det ofta till olika medel för att adressera dessa negativa fördomar mot målgruppen. 

Dessa fördomar adresseras sedan för att kunna dementeras. På grund av detta är bilden som kommuniceras i 

marknadsföring högst selektiv, där det positiva lyfts fram väldigt tydligt och det negativa försvinner i 

bakgrunden.  

För att undersöka hur kunden ser på place images av en specifik stad har Hart och Stachow (2010) 

genomfört en undersökning. Idén är att man kan man dela upp kundens syn och erfarenheter av staden 

genom att lägga stadskärnan i fokus och dela upp upplevelserna via olika ramverk; kognitiva, känslosamma, 

sociala och fysiska.  

Kognitiva nivån undersöker hur kunden svarar på stadskärnan genom dess medvetenhet kring den externa 

miljön. Den kognitiva nivån representerar alltså praktisk kunskap av den fysiska och påtagliga naturen kring 

stadskärnan. Detta innefattar tillgängliga affärer och dess kvalitéer; såväl butikskedjor som mindre 

självständiga diton.  

Den känslosamma nivån utforskar kundens känslor, såväl positiva som negativa, som denne känner vid 

interaktion med stadskärnan. De känslor som infinner sig vid besök av en plats kan alltså vara lika påtagliga 

och konkreta för place image som det fysiska.  

Den sociala identitetsnivån undersöker hur människor som återfinns inom området i fråga påverkar den 

sociala imagen. Människorna blir alltså en del av stadskärnan. Hur ses man då själv i relation till människorna 

runt en? 
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Den fysiska och symboliska nivån refererar till de fysiska landmärken och artefakter som återfinns inom 

stadskärnan. Det kan innefatta allt mellan en känd skyskrapa till en staty och hjälper till för att skapa 

symboliska bilder av staden (Hart & Stachow, 2010). 

 

3.5 Varumärkessyfte (Brand purpose) 
Varumärkessyfte är den interna motsvarigheten till varumärkesimage (Anholt 2007, s. 7). Företag pratar ofta 

om den interna aspekten av varumärket som ”the spirit of the organization”, ”living the brand”, ”shared values” eller 

”common purpose” (Anholt 2007, s. 7). Idén är att sättet ett varumärke kommuniceras utåt måste reflekteras 

internt inom företaget, annars tappar det trovärdighet. Detta är applicerbart på såväl företag som föreningar, 

sportlag, nationer eller för den delen städer: om de flesta personerna accepterar de gemensamma värdena 

och delar samma mål är det mycket större chans att nå dessa mål. Eftersom vi nu lever i ett samhälle där 

olika företags produkter (såväl som städer i ett land) ofta är väldigt lika så är företagets (eller stadens) 

serviceelement en mycket viktig del av dess konkurrenskraft. En stark internkultur, starkt bunden till 

organisationens externa värden, kan bygga en stark grund (Anholt 2007). 

Ledande varumärkesstrateger optimerar sitt varumärke genom att specificera varumärkesroller och 

relationen mellan varumärken. För att underlätta dessa beslut kan man sätta ihop ett klassificeringssystem 

för att bedöma varumärkestyper, varumärkesroller och strategiska syften. I en marknad där få äger många 

varumärken blir det mer och mer väsentligt för varumärkesstrategens att placera sitt varumärke rätt. Ett väl 

valt strategiskt beslut påverkar inte bara ditt eget varumärke, utan också de som associeras med ditt (Osler 

2007, s. 430). 

Där mycket av en organisations varumärkesbyggande arbete tidigare fokuserade på att tillägga, starta eller 

aggressivt utvidga varumärken för att utöka varumärkesvärdet ligger dagens fokus på att försöka få ut så 

mycket som möjligt av varumärket i fråga genom att utveckla det internt istället.  

 

3.6 Varumärkeskapital (Brand equity) 
Varumärkeskapital är ett relativt svårdefinierat begrepp då de saknar en vedertagen definition. Man brukar 

säga att varumärkeskapital är det mervärde som ett varumärke förser en produkt. (Melin 2006). En definition 

av begreppet är att det karaktäriseras som ”the added value with which a brand endows a product” (Melin 

2006, s. 45). Man alltså skulle kunna säga att varumärkeskapital betecknar det kapital som varumärket 

representerar, det vill säga hur mycket varumärket är värt.   

Melin illustrerar begreppet med ett exempel: Nestlé (som redan sålde mineralvatten) köpte upp 

mineralvattenföretaget Perrier för 2,5 miljarder dollar. Mineralvatten har ju inte direkt några överdrivna 

skiljande egenskaper, så varför betalar Nestlé så mycket för det? Priset går att koppla helt till varumärket och 

genom det varumärkeskapitalet.  
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När man talar om varumärkeskapitel är varumärkesinnehavare och konsumenter tätt sammankopplade. 

Skapar varumärket värde för konsumtenten skapar det även värde för märkesinnehavaren. Ett led i 

varumärkeskapitalet är varumärkeslojalitet (Melin 2006). 

Varumärkeskapitalet går att koppla till varumärkesvärdet vilket, Enligt Holt (2003) man kan dela in i fyra 

olika värden:  

Reputation value: Varumärken gör köpbeslutet enklare och säkrare för kunden genom sitt rykte. 

Relationship value: Varumärken kan skapa en långsiktig tillit. 

Experiental value: Varumärken visar öppet positiva effekter som kunden får ut av varumärket. Dessa 

effekter kan vara oklara/osanna (exempelvis: Red Bull ger dig vingar) 

Symbolic value: Varumärken kan användas för att kunderna ska kunna uttrycka sina ”values” och 

”aspirations” genom värden som varumärket själv besitter.   

Gustafsson skriver även om brand kontra consumer culture. När varumärket blir en del av 

konsumentkulturen byggs varumärkeskulturen runt konsumenterna. Varumärkesimagen skapas alltså i 

relationen mellan kunden och varumärket, och i kulturella uttryck som inkluderar varumärket, och i 

företaget/organisationens strategiska aktiviteter kopplade till varumärket (Gustafsson 2008, s. 20). 

Melin (2006, s. 51) har tagit fram en modell som underlättar vid analyseringen av betydelsen 

varumärkeskapital har vid konsumentens beslutsprocess.  
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Figur 1 - Modell av varumärkeskapital vid konsumentens beslutsprocess. 

 

Genom denna modell delar Melin upp beslutsprocessen i sex olika varumärkesbyggande begrepp: 

Engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet 

(Melin 2006, s. 50). 

Melin (2006, s. 51) påstår att märkesinnehavarens primära uppgift är att väcka engagemang för den egna 

produkten. Det finns ingen vedertagen definition av “engagemang” men det diskuteras ofta i samband med 

“intresse” och “betydelse”. Graden av engagemang påverkar kundens mottaglighet för information och 
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underlättar vid köpbeslut. En produkt som genererar starkt engagemang tenderar också att få en varaktig 

varumärkeslojalitet.   

Produkter går att dela upp i hög- och lågengagemangsprodukter. Vid högengagemangsprodukter är 

konsumenten villig att själv aktivt söka upp information om produkten och beslutsprocessen är ofta 

komplex. Vid lågengagemangsprodukter däremot anser konsumenten att det inte är lika viktigt att vara 

välinformerad om produkten i frågas egenskaper. Produkter som kännetecknas av lågt engagemang är till 

exempel dagligvaror. Ett större engagemang leder till att intresset för priset minskar samtidigt som känslan 

för varumärket ökar (Melin 2006, s. 52).  

Med hög märkeskänslighet menas det att konsumenten använder varumärket som informationskälla. Ju 

högre varumärkeskänslighet en produkt har, desto större chans är det att konsumenten är lojal mot 

varumärket (Melin 2006, s. 52 f). 

Märkeskännedom handlar om märkesproduktens existens. Att man vet om att produkten finns (Melin 2006, 

s. 53). Detta är en utmaning i dagens samhälle med det stora informationsbruset. Det finns två varianter av 

varumärkeskännedom: Recognize eller recall. Med “recall” innebär det att det är spontan erinran. Till 

skillnad från “recognize” räcker det med att se ett varumärke/logotyp för att veta vad det är för varumärke 

och vilka sorts produkter de säljer. Recall är extra viktigt när det handlar om lågengagemangsprodukter 

(Melin 2006, s. 53). Varumärkeskännedom är viktigt då konsumenter blir tryggare när varumärket i fråga är 

välkänt, då det underlättar beslutsprocessen.  

Det räcker inte med att konsumenten känner till varumärket, utan det måste fyllas med värden som 

konsumenten associerar till produkten (Melin 2006, s. 53). Konsumenten måste således veta vad varumärket 

är känt för. Det är vanligt att konsumenter har en uppfattning om ett varumärke oavsett om de har testat 

produkten eller inte. Därför måste man fylla varumärket med positiva värden och en viktig del av 

märkesassociationer är upplevd kvalitet (Melin 2006, s. 54).  

Upplevd kvalitet och faktisk kvalitet måste skiljas då upplevd kvalitet är subjektiv. Det är varumärkets 

uppgift att se till att dessa två är likvärdiga. Det räcker inte med att kommunicera hög kvalitet utan den 

faktiska kvaliteten måste hålla samma standard för att inte skada varumärksförtroendet. (Melin 2006, s. 55) 

Melin (2006, s. 56) menar att det saknas en vedertagen definition av “mervärde” men förenklat kan man säga 

att mervärdet avgör konsumentens val av en produkt. Samtliga produkter tillfredsställer ett specifikt behov 

men mervärdet ger något mer utöver den grundläggande tillfredställelsen. “Det är detta till synes abstrakta 

mervärde som konsumenten är villiga att betala ett merpris för” (Melin 2006, s. 56) mervärde är således en 

kombination av produktens kvalitet och produktens varumärkesassociationer. 

 

Märkeslojalitet är ett mångfacetterat begrepp med flera olika definitioner; från inköpsfrekvens till 

köpbeteende. Enkelt skulle man kunna säga att märkeslojalitet inryms i allt från att bekymmerslöst byta 
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varumärke mellan varje köp till full lojalitet gentemot varumärket (Melin 2006, s. 57f). Stark märkeslojalitet 

är helt enkelt att ”kunden är så starkt knuten till en märkesprodukt att denne är villig att gå till en annan butik, om 

produkten ifråga inte finns i den butik vederbörande befinner sig i.” (Melin 2006, s. 58). 

Det är svårt att mäta märkeslojalitet eftersom att den skiljer sig mellan olika produktkategorier och 

märkeslojalitet är ett resultat av individens lojalitet. En hög märkeslojalitet är det som märkesinnehavaren 

eftersöker eftersom det gynnar verksamheten på flera olika plan; god lönsamhet, stabil marknadsandel och 

långsiktigt ökade intäkter (Melin 2006, s. 58). 

 

3.7 Teoridiskussion  
Vid arbete med place branding krävs det att man gör det med en medvetenhet om att det finns en stor 

diskussion kring om brandingbegreppet ens är applicerbart på städer och platser. Då en stad är så extremt 

mycket mer komplex än exempelvis ett paket tvättmedel går det inte att se på den med samma ögon. Dock 

anser Anholt att det finns delar ur brandingbegreppet som är applicerbart på städer, och att det går att 

koppla dessa samman så länge man gör detta med försiktighet. Med detta i åtanke har vissa delar av 

brandingbegreppet medvetet valts bort då de fokuserar för mycket på produkter och köp/sälj och blir på så 

vis inte användbara i denna studie.  

Hart och Stachows (2010) varumärkesimagemodell kommer att användas i denna uppsats för att undersöka 

Karlstads kommun. Denna modell valdes ut för att den gör imagen mätbar på ett organiserat sätt. Modellen 

är egentligen skapad för att endast mäta av en stadskärna medan denna uppsats undersökning görs över en 

hel kommun. Därför krävs det att man, likt vid hela place brandingbegreppet, trippar över denna tunna is 

med viss försiktighet och känsla för vad som fungerar. 

Melins modell för varumärkeskapital används i denna uppsats för att kunna mäta Karlstads 

varumärkeskapital. Denna modell är inte helt optimal för städer och platser men den innehåller ändå flera 

väsentliga paragrafer som går att applicera på Karlstads kommun.   

 

3.8 Val av källor 
Denna uppsats använder sig så mycket som möjligt av vetenskapliga artiklar som källor. När det refereras till 

forskning är det till stor utsträckning och när det är möjligt primärkällor som används.  

Den författare som det refereras till mest är Simon Anholt som är ett av de stora namnen inom place 

branding. Då begreppet som sådant är förhållandevis brett så väljer denna uppsats att först och främst 

använda Anholts definitioner för att undvika förvirring.  

 

Till metoddelen används boken Metoder i kommunikationsvetenskap och Metodbok för medievetenskap 

som är kurslitteratur i Medie- och kommunikationsvetenskap III.    
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4. Metod 

Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion där valet av metoder diskuteras, men även svårigheter och utmaningar. Detta 

följs av en presentation av samtliga metoder, samt hur arbetets gång har sett ut. Avslutningsvis följer en diskussion kring 

reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Denna uppsats innehåller en kvantitativ enkätundersökning eftersom att syfte och frågeställning efterfrågar 

en bild av den allmänna opinionen kring Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra varumärkesimage. 

En kvantitativ enkätundersökning passar den här formen av undersökning då den gör det möjligt att kunna 

generalisera resultatet och jämföra olika variabler. 

För att erhålla värdefull kring Karlstads kommuns visioner och strategiska plan, och således också dess 

varumärkesidentitet och image används en kvalitativ dokumentanalys. Syftet med dokumentanalysen är 

dessutom att belysa bakgrundsinformation och tankar kring projektet med tv-serien Wermland Forever. 

Som komplement till dokumentanalysen och enkätundersökningen innehåller denna uppsats en kvalitativ 

samtalsintervju. Vid användning av intervju som metod vill man erhålla sig av kvalitativ kunskap: exempelvis 

nyanserad eller specifika kunskaper. Man är alltså inte ute efter att kvantifiera resultatet. 

Metoderna till studien är samtliga valda för att komplettera varandra. Dokumentanalysen ämnar ge värdefull 

bakgrundsinformation av både Karlstads kommuns varumärke och visionerna och målen bakom beslutet att 

vara en del i produktionen av Wermland Forever. Analysen kompletteras sedan ytterligare med en intervju 

med Mats Ahrén som är chef på kultur- och fritidsförvaltningen på Karlstads Kommun. Förhoppningen är 

att intervjun ska ge en mer nyanseras bakgrundsinformation kring beslutet om tv-serien. Samtidigt ger 

intervjun tillsammans med enkätundersökningen en bild av hur man ser på tv-serien i efterhand, då båda 

genomförs efter att Wermland Forever sänts. 

 

4.2 Dokumentanalys 

Ett dokument "är berättelser som inte skapats av forskarens åtgärder "(Östbye et al., 2003, s. 53), alltså innefattar 

dokument allt från arkivmaterial, publikationer, brev men även medietexter. Inom medieforskningen kan 

dokumenten ha två uppgifter. Dels kan dokumentet vara "forskningsobjekt (till exempel filmanalyser eller text- eller 

innehållsanalys av tidningsartiklar)" men även "källor eller resurser vid forskning kring ett ämne (exempelvis mediepolitik, 

mediehistoria, analys av skriftligt material i samband med en filmproduktion eller mottagande av en film)" (Östbye et al., 

2003, s. 54). 

Eftersom vi ska analysera dokumenten strategisk plan 2012 - 2014 , Livskvalitet Karlstad 100 000  och ett 

delegeringsbeslut kring produktionen av tv-serien Wermland Forever kommer dokumenten vi vårt fall agera 
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som källa och resurs vid forskning. Dokumenten är alla tillgängliga på Karlstads kommuns hemsida  

 

4.2.1 Källkritik 

För att genomföra en empirisk undersökning behöver man vara källkritisk. När man väljer ut dokument för 

att analysera är det följaktligen av stor vikt att man ifrågasätter dem. De första frågorna man bör ställa sig 

om källan är "hur har de uppkommit" och om "materialet kan ha ändrats". Källor särskiljs baserat på hur de har 

uppkommit. Det kan bland annat handla om processproducerad data, register- och bokföringsdata och 

forskningsproducerade data (Östbye et al., 2003 s. 46). Dokumenten ”Strategisk plan 2012-2014”, 

”Livskvalitet Karlstad 100 000” och delegeringsbeslutet kring produktionen av tv-serien Wermland Forever 

platsar alla under register och bokföringsdata då dessa är enhetliga och producerats av administrativa skäl. 

(Östbye et al., 2003, s.47). 

Traditionellt sett skiljer man på stumma och talande källor. I vårt fall när det är text vi ska undersöka så är 

det talande källor vi kommer att komma i kontakt med. Dessa källor ger information om fakta och 

värderingar (Östbye et al., 2003, s. 45). 

En viktig del i källkritiken är att källan måste dateras. Det är främst viktigt för källor som exempelvis 

ögonvittnesskildringar men även i vårt fall bör det beaktas när dokumenten producerades (Östbye et al., 

2003, s. 47). Då delegeringsbeslutet är publicerat före tv-serien började sändas blir det dokumentet således 

ett bra komplement till intervjun med Mats Ahrén som genomfördes efter att tv-serien var hade sänts. 

Östbye m.fl. (2003) nämner ett par punkter som är relevanta att beakta vid val av källor. Bland annat om 

källan är offentlig eller privat, om den är formell eller informell och om den är relevant i relation till 

frågeställningen (Östbye et al., 2003, s. 48). 

Källorna vi valt att analysera i dokumentanalysen är både offentliga och formella då de är tillgängliga för 

allmänheten via Karlstads kommuns hemsida. Dokumenten Livskvalitet Karlstad 100 000 och Strategisk 

plan 2012 - 2012 är dock informella i språket och utformningen då de förmodligen är producerade med 

allmänheten som målgrupp och med ett visst marknadsföringssyfte. 

4.2.2 Analytiskt intresse 

Dokumentanalysens uppgift i denna undersökning är som tidigare nämnt att redogöra kring Karlstad 

kommuns varumärkesidentitet samt bakgrunden till sponsringen av Wermland Forever. Östbye (Östbye et 

al. 2003, s. 71) menar på att utgångspunkten för en textanalys ligger i intresset hos den som gör analysen. 

Detta eftersom textanalysen har ett visst syfte och analytikern har en vilja att veta något om texten. Denna 

vilja är viktig för att ställa rätt frågor till texten och såldes ge läsare en ökad förståelse av texten.  

Det är följaktligen av stor vikt att vara medveten om sina fördomar vid en dokumentanalys. Förutom att 

analytikern letar efter viss information i texten påverkar även våra kulturella och historiska erfarenheter 

resultatet av analysen (Östbye et al. 2003, s. 70f). Vid dokumentanalysen i denna undersökning är avsikten 
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att vara objektiva, men samtidigt finns det en medvetenhet om att syftet och våra erfarenheter kan ha 

påverkat analysen av dokumenten. 

De delar som lyfts fram i dokumentanalysen är de delar som bidrar till att ge en bild av Karlstad kommuns 

varumärkesidentitet, främst de delar som på något sätt kan vara relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Ur delegeringsbeslutet har de delar som förklarar bakgrunden till sponsringen av Wermland 

Forever lyfts fram. 

 

4.3 Kvalitativ samtalsintervju 

Kvalitativa intervjuer kan enligt Larsson (2010, s. 53) användas på flera olika sätt, både som huvudmetod i 

en undersökning men även som i vårt fall komplement till andra metoder.  Även Östbye m.fl. (2003, s. 

101) menar på att intervjuer kan användas med olika syften, bland annat kan man använda intervju som 

metod för att bekräfta data från andra källor och få tillgång till information som annars är svår att få tillgång 

till. 

Larsson (2010, s. 57) poängterar att man kan skilja på informanter och respondenter under en intervju, där 

en informant främst ger bakgrundsupplysningar och information medan en respondent avger sin syn på 

saker och ting. I vårt fall kommer vi att kalla den intervjuade för respondent även om denna också har en 

roll som informant under intervjun. 

För att kunna ställa bra frågor krävs det att man har gjort en bra research och är påläst kring ämnet (Larsson, 

2010 s. 59). Det krävs även att man problematiserar kring ämnet och är medveten om uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi har en färdig intervjumanual men utrymme 

för att ställa följdfrågor (Östbye et al., 2003 s. 103). Semistrukturerade intervjuer ger även möjlighet att 

anpassa intervjun efter respondentens svar och på så sätt utveckla ämnen som kanske inte var påtänkta från 

början. Dock finns det hela tiden en struktur att följa som gör att vissa frågor inte uteblir. Ytterligare en 

fördel är att intervjun således kan ta formen av ett samtal vilket ingjuter trygghet i respondenten och 

forskaren (Östbye et al., 2003, s. 104). 

Förutom strukturen på intervjun så är det viktigt att beakta situationen som intervjun sker i. Det är viktigt att 

intervjun kan fortgå utan att man blir störd av telefonsamtal eller kollegor och det är även av vikt att 

respondenten känner sig trygg att lämna ärliga och uppriktiga svar (Östbye et al., 2003, s. 104). 

 

4.3.1 Urval 
Vi har valt att begränsa oss genom att endast genomföra en kvalitativ samtalsintervju med kultur- och 

fritidsdirektören Mats Ahrén. Främst eftersom han har varit ansvarig i satsningen på serien Wermland 
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Forever från kommunens sida. Urvalet som används är således typurval och respondenten den som ger bäst 

information för ändamålet (Larsson, 2010, s. 61). 

Mats Ahrén är även en relevant källa eftersom det behövs en representant från kommunen för att 

komplettera med urvalet från övriga metoder. Detta görs med en medvetenhet om att det finns en risk att 

hans svar kan vara väldigt ensidiga. Därför används endast intervjun som komplement till vad vision-

dokumentet och allmänhetens åsikter. 

Mats är inte anonym i uppsatsen, självklart efter överenskommelse med honom. Detta därför att Mats trots 

allt får ses som en offentlig person och ämnet som diskuteras i intervjun inte är särskilt känsligt (Larsson, 

2010, s. 75). 

 

4.3.2 Utskrift och bearbetning 

Det råder delade meningar om hur exakt man behöver vara vid transkribering av intervjuer. Vissa anser att 

allt bör skrivas ner. Även pauser, harklingar, upprepningar, stakningar och skratt. Larsson (2010, s. 69) 

däremot menar på att inom media och kommunikationsvetenskap behöver man inte vara så strikt vid 

transkriberingen så länge ljudfilen med intervjun finns till förfogande. 

En sak man bör ha i bakhuvudet vid transkribering av intervjuer är neutralitet. Med det menas att det är 

svårt, eller snarare omöjligt att genomföra transkriberingen helt objektivt.  Det är också av vikt att 

transkriberingen sker kort efter att intervjun genomfördes så att forskaren fortfarande har intervjun färskt i 

minnet. Annars finns det en risk att det kan ske missuppfattningar där till exempel inslag av ironi inte går att 

avläsa på bandet men uppfattas i verkligheten (Larsson, 2010, s. 69). 

Under intervjun kommer vi att använda oss av dubbel ljudupptagning för att undvika att något oförutsett 

händer och vi mister hela intervjun.   

 

4.4 Kvantitativ enkätundersökning 

Om man har för avsikt att generalisera från urval till populationen är enkäter en bra forskningsmetod. Då 

syftet för den här studien är att nå en övergripande bild av hur Karlstads kommuns varumärkesimage ser ut, 

och även undersöka vilka värden och attribut som förknippas med Karlstads kommun i tv-serien Wermland 

Forever passar enkäter bäst. 

Enkätundersökningar kan oftast vara kostsamma, men genom den nya tekniken kan vi nu använda oss av 

webbundersökningar istället. Detta gör att det går att nå fler personer utan att det behöver ta mer tid eller 

kosta mer pengar. Webbenkäter underlättar dock inte bara, utan det finns en del svårigheter med 

reliabiliteten som måste tas i beaktning (Johansson, 2010, s. 91 f). 

När man utformar en enkät bör man vara medveten om att man tar folks fritid i anspråk. Enkäterna bör 

därför inte vara alltför krångliga och/eller omfattande. Generellt sätt får man gå lite mindre på djupet 
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gällande webbenkäter jämfört med ”vanliga” pappersenkäter. Just därför har vi konstruerat en relativt kort 

och enkel enkät för att minska bortfallet (Johansson, 2010, s. 102 f ). 

Svårigheterna med att konstruera frågor till en webbenkät är att det inte finns möjlighet för förklaring och 

förtydligande ifall respondenten blir osäker på en fråga (Johansson, 2010). Därför är det extra viktigt att 

frågorna är lätta att förstå så att alla uppfattar dem på samma sätt. 

 

4.4.1 Urval 
Då uppsatsen ämnar ta reda på den svenska allmänna opinionens åsikt kring Karlstads kommun som 

varumärke och serien Wermland Forever bör den nå en så bred målgrupp som möjligt. 

Då webbenkäter ansågs mest passande till denna uppsats så distribueras enkäten via internet i allmänhet och 

Facebook i synnerhet. Detta begränsar populationen till de människor som har tillgång till internet och som 

valt att finnas representerade på det sociala mediet Facebook. År 2011 hade nästan 50 % av Sveriges 

befolkning ett konto på Facebook och det är inte längre ett socialt medium endast för ungdomar utan det 

finns en bredd i demografin hos Facebookanvändarna (Sundén 2011). För att nå ut till så många 

respondenter som möjligt skapades ett evenemang på Facebook där vi bjöd in alla våra vänner och 

uppmanade till vidarespridning, vilket många gjorde. Länken till detta evenemang postades på olika 

Facebooksidor och grupper, vissa med anknytning till Karlstad och Värmland.  Enkäten fick också stor 

spridning via Twitter då såväl journalister som politiker och privatpersoner ”retweetade” vidare enkäten till 

sina följare.   

Att populationen begränsas på detta sätt är något som givetvis kommer tas i beaktning under slutsatserna, 

men förhoppningen är att få ett så representativt urval som möjligt. Målet var att nå mellan 300 och 400 

respondenter, vilket uppnåddes med god marginal. 

Vid enkätundersökningar använder man sig ofta av ett sannolikhetsurval, även kallat 

slumpmässiga/statistiska urval. Då denna uppsats använder webbenkäter där det krävs att respondenten 

själv väljer att ingå i urvalet får vi ett icke-sannolikhetsurval (Johansson 2010 s. 96 f ). Det finns även en grad 

av bekvämlighetsurval sett till hur många bekanta som svarat på enkäten via Facebook (Larsson 2010, s. 63).  

År 2000 gjordes en undersökning i samband med det amerikanska presidentvalet (Johansson 2010, s. 96 f ). 

Denna undersökning gjordes med tre olika datainsamlingstekniker; webbenkäter med ett icke- sannolikhets 

urval tillsammans med telefonintervjuer och webbenkäter med sannolikhetsurval. Resultatet av denna 

undersökning visade på att fanns det både fördelar och nackdelar med ett icke-sannolikhets urval.  Den 

största nackdelen var att de tenderar vara mindre representativa för populationen. Dock hade de 

respondenter som själva valde att vara en del av urvalet en viss tendens att vara mer kunniga i ämnet och det 

genererar i sin tur färre mätfel. Icke-sannolikhetsurval tenderade alltså att ge bättre precision i svaren, men 

med skevare urval. 
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När man väljer ett urval som ska vara representativt för populationen finns det diverse problem. För det 

första är det viktigt att man täcker hela populationen som man har som avsikt att representera. Detta kallas 

för under- och övertäckning. Underteckning skapar oftast större problem än övertäckning då det innebär att 

man inte lyckas täcka hela populationen. Övertäckning innebär att man får in personer som kanske inte är 

relevanta i undersökningen. Dessa kan man oftast sålla bort genom specifika frågor. (Johansson 2011, s. 89 

f) 

Då webbenkäter gör att respondenterna själva väljer om de vill delta i enkäten eller inte kommer vi inte få 

något mätbart externt bortfall utan vi får utgå från de svar vi har fått in. Det mätbara bortfall vi kan se i vår 

enkät är i sådana fall internt bortfall. För att hålla bortfallet lågt är det viktigt att göra enkäten lättnavigerad 

och lättförstådd (Johansson 2010, s. 94). 

 

4.4.2 Utformning av enkäten 

En av grundstenarna i att utforma enkäter är att göra den lättförstådd. Både för att minska det externa och 

interna bortfallet, men även för att alla frågor ska uppfattas lika av alla respondenter. När man använder sig 

av enkäter har man ingen möjlighet att förklara och reda ut missförstånd, utan här gäller det att texten och 

frågorna är lättförstådda (Johansson 2010, s. 103). För att undvika att frågorna blir svåra att förstå har vi 

använt oss av ett enkelt och vardagligt språk. Vi har dessutom undvikt att använda för långa och krångliga 

meningar, eller negationer i våra frågor (Johansson 2010, s. 106). 

Johansson (2010) vidhåller vikten av att tydligt avisera vilka frågor som respondenten ska svara på. Vår enkät 

är uppbyggd med en kunskapsfråga om Wermland Forever och en om Karlstad kommun följt av 

fördjupningsfrågor. Dessa fördjupningsfrågor är inte relevanta för respondenter som inte känner till 

ovanstående att svara på. För att undvika förvirring har vi valt att dela upp vår enkät i 5 sidor. 

Vi är medvetna att enkäten på så sätt kan uppfattas som lång och tidskrävande, men fördelen är att vi kan 

anpassa enkäten efter vad respondenten svarar (Johansson 2010, s. 102). Frågor som inte behövs besvaras 

försvinner således från enkäten som i sin tur blir kortare. 

Enkäten inleds med en kortare informationstext om innehållet i enkäten, författarnas utbildning, anonymitet 

och tiden som enkäten beräknas ta (Johansson 2010, s. 100). Därefter följer ett par beteendefrågor för att 

fastställa respondentens demografi (Östbye et al. 2003, s. 139 f) Vi frågar bland annat efter ålder, kön och 

vilket län respondenten är bosatt i. Eftersom Wermland Forever främst riktade sig mot ungdomar är ålder 

en relevant variabel samtidigt som det är nödvändigt att veta var i Sverige respondenten är bosatt då vi tror 

det kan ge oss intressanta resultat. 

Följande frågor är uppdelade i två delar där hälften av dem rör Karlstad kommun och resterande Wermland 

Forever. Båda delarna inleds med en kunskapsfråga där vi frågar respondenten om denne känner till 

Karlstads kommun respektive Wermland Forever (Östbye et al. 2003, s. 141). Detta för att sortera ut de som 

inte känner till ovanstående och således inte behöver svara på följande frågor. 
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Varje del följs sedan av 4 frågor som vi valt att utforma efter Hart och Stachows (2010) ramverk (se teoridel 

kapitel 3.4.1 Place image). Den fysiska och symboliska nivån representeras med frågan Vilka av följande 

förknippar du med Karlstads kommun och Värmland? och som svarsalternativ följer kända byggnader och 

landmärken som förknippas med Karlstad och som på något vis har en del i tv-serien. 

Den kognitiva nivån representeras av frågan Jag tycker Karlstad är en... medan den känslosamma nivån 

representeras av frågan Jag upplever Karlstad som en... Den sista frågan som ställs utifrån ramverket är Jag 

upplever invånarna i Karlstad som.. vilken representerar den sociala identitetsnivån.  Dessa fyra frågor är rena 

attitydfrågor där vi vill undersöka respondentens upplevelser och attityder (Östbye et al., 2003, s. 141). 

 

Frågorna är under den andra delen omskrivna till Vilka av följande lade du märke till i tv-serien?, Jag tycker 

Wermland Forever framställde Karlstad som en.., Efter att jag har sett serien upplever jag Karlstad som en.. och Jag upplevde 

deltagarna i serien som... Skillnaden här blir att den fysiska och symboliska frågan omvandlas till både en 

attitydfråga och en kunskapsfråga då det faktiskt finns ett rätt eller fel svar (Östbye et al., 2003, s. 141) .Vi är 

medvetna att det finns en risk att respondenten här vill framstå dom kunnig och därför kryssar i svar hen 

upplever att hen förväntas kunna. Genom att formulera frågan på det sättet vi har gjort, och faktiskt frågat 

efter vad respondenten lade märke till hoppas vi kringgå detta. 

 

För att få ytterligare kvalitet i respondenternas svar använder vi oss av ytterligare beteendefrågor där vi 

efterfrågar hur väl respondenten känner till Karlstad (hur ofta respondenten varit där) och hur många avsnitt 

hen har sett av serien.  Under Wermland Forever delen ställer vi även frågan Jag tycker serien visar... med 

svarsalternativen en rättvis bild av Karlstad, en felaktig bild av Karlstad och ingen åsikt.  Denna fråga hoppas vi ska 

kunna ge ett intressant utfall då vi kan jämföra den med vilka tendenser övriga frågor uppvisar. 

Vi avslutar enkäten med en fråga om huruvida respondenten kan tänka sig att flytta till Karlstad eller inte. 

Den är relevant för vår undersökning eftersom ett ökat invånarantal är en av kommunens visioner. Vi ville 

dessutom avsluta enkäten med en lättare fråga med färre och kortare svarsalternativ (Johansson, 2010, s. 99). 

Här skedde dock ett beklagligt misstag och för de som inte sett serien Wermland Forever försvinner frågan 

från enkäten, vilket inte var tanken från början. Vi anser dock att det inte påverkar våra möjligheter att få 

svar på uppsatsens frågeställning, men vi kommer vara medvetna om misstaget när vi framställer resultatet. 

En viktig del vid utformningen av enkäter är valet huruvida man ska använda sig av öppna eller slutna 

frågor. Det finns fördelar och nackdelar med båda varianterna men vi har valt att använda oss av slutna 

frågor men på vissa frågor ge respondenten möjlighet att utveckla svaret, men inte en enda helt öppen fråga 

(Östbye et al., 2003, s. 142). 

Fördelar med slutna frågor är att dessa genererar mindre felsvar och att det är lättare att jämföra olika 

respondenter. Det finns dock alltid en risk att man inte gör uttömmande svarsalternativ och glömmer sådana 

som vissa respondenter finner relevanta (Östbye et al., 2003, s. 142). Det här har vi försökt undvika genom 



 32 

att erbjuda respondenterna ett övrigt alternativ på alla attitydfrågor. Att använda sig av öppna frågor kan ge 

en mer nyanserad bild av respondentens attityder samtidigt som man kan samla in värdefulla citat. Samtidigt 

är öppna frågor svårare att mäta och det är en stor risk för feltolkningar. Därför passade en kompromiss vår 

undersökning bra. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet och validitet är önskvärt när man skriver en vetenskaplig uppsats, då validitet är ett mått på 

giltighet och hur väl man lyckas koppla teorier och analyser till studiens frågeställning. Reliabilitet betyder 

tillförlitlighet och är ett mått på kvaliteten på insamlingen och analysen av datan. Tove Mordal jämför 

validitet och reliabilitet med en termometer som sänks ner i kokande vatten. Om denna termometer visar 82 

grader varje gång är det en reliabel mätning. Om en annan termometer visar en siffra nära 100 varje gång, 

men ständigt olika siffror är denna inte reliabel men valid (Tove Mordal 1989, s. 62, refererad i Östbye et al. 

2003, s. 41). Hög reliabilitet är alltså inte samma sak om en valid och giltig uppsats.  

 

Metodvalet är av stor vikt för validiteten eftersom det påverkar hur väl uppsatsen besvarar frågeställningarna 

(Östbye et al. 2003, s.41 f).  

En kvantitativ analys ger en hög reliabilitet eftersom datainsamlingen och analysen av datan kan göras 

effektivt. Kvalitativa intervjuer ger möjlighet att lättare komma nära komplicerade teoretiska begrepp, men 

samtidigt kan situationen som intervjun sker påverka respondentens möjlighet och vilja att lämna valida svar. 

Ges det möjligheter för följdfrågor under intervjun skapas det möjligheter att komma närmre respondenten 

och på så sätt höja validiteten. Detta har funnits i åtanke under utformandet av intervjun och i samband med 

detta bestämdes det att intervjun skulle äga rum på Mats Ahréns kontor så att han skulle kunna känna sig så 

trygg som möjligt.  (Östbye et al. 2003, s.41 f).  

Följande studie är baserad på både kvalitativa och kvantitativa metoder med förhoppningen att dessa ska 

komplettera varandra och ge uppsatsen både hög validitet och reliabilitet.  

Reliabiliteten mäts genom kvaliteten på insamlingen, bearbetningen och analysen av data. Genom att ha 

många respondenter och använda sig av slutna frågor som täcker in alla svarsområden har denna uppsats 

sökt en hög reliabilitet i sin enkätundersökning. Detta låg i åtanke vid operationaliseringen av enkäten. 

Operationalisering är processen som sker när man utformar sin enkät efter de teoretiska begreppen. Att 

enkätens frågor är kopplade till teorier om varumärkesimage ger enkäten även en hög validitet. Attitydfrågor 

tenderar generellt att ge sämre reliabilitet på sina svar då det inte finns något rätt eller fel svar, och därför 

inte går att undersöka huruvida respondenten har förstått frågan eller inte (Östbye et al. 2003, s.141). Därför 

har antalet attitydfrågor begränsats i denna undersökning, och dessa har dessutom kopplats direkt till 

teorierna.  

 

Vid kvantitativa analyser har man ofta för avsikt att generalisera. Hur representativ generaliseringen är beror 
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bland annat på hur stort urvalet är, men även hur man väljer ut sitt urval som ska representera populationen. 

(Östbye et al. 2003, s.42). Eftersom enkätundersökningen baseras på en webbenkät ger det högre reliabilitet, 

men samtidigt lägre validitet då urvalet inte blir slumpmässigt (Johansson 2010, s. 96). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

När man har intervjuer som empirisk grund i undersökningen är det viktigt att ta ställningstaganden kring 

etik. Framför allt som i vårt fall då respondenten inte är anonym och nämns vid både namn och arbetstitel i 

rapporten. Då intervjun med Mats Ahréns huvudsakliga syfte var att bidra med bakgrundsinformation till 

undersökningen anser vi det inte som problematiskt att han ej är anonym i uppsatsen. Att det dessutom inte 

ställs frågor som behandlar Mats Ahréns personliga uppfattningar och åsikter kring sponsringen av 

Wermland Forever och att Mats Ahrén genom sin yrkesroll är en offentlig person har också bidragit till vårt 

beslut. Anonymitet är dock något som har diskuterats både med respondenten och författarna emellan. 

Intervjun har föregåtts med en kortare mailkorrespondens där bakgrundsinformation, syfte samt 

frågeställningar med uppsatsen har presenterats.  

Enkätundersökningen genomfördes via en webbenkät och var således helt anonym. Detta förtydligades 

tillsammans med en kortare beskrivning av syftet med uppsatsen samt undersökningen genom en informativ 

text i början av enkäten. Då enkäten som tidigare nämnts distribuerades via bland annat Facebook-

evenemang försvinner en viss del av anonymiteten då personer valde att "gå med i" evenemanget och även 

kommentera att de svarat på enkäten. Eftersom många av respondenterna återfinns i vår bekantskapskrets 

skulle det finnas en hypotetisk möjlighet att det genom de demografiska frågorna skulle gå att få en aning 

om vem som svarat vad. Detta är dock inget som vi anser påverkar de etiska aspekterna då ingen annan än 

författarna har haft tillgång till enkätresultatet. Resultatet sammanställdes dessutom i tabeller där 

respondenterna delades in i olika grupper vilket gör att det inte går att urskilja några enskilda svar. I 

Resultatdelen citerar vi två svar från våra öppna frågor i enkäten, men även här är det ingen risk att 

respondenternas identitet avslöjas då citaten inte innehåller information som röjer identiteten och eftersom 

de inte publiceras i samband med någon annan information. 
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5. Resultat  
Här presenteras resultatet efter samma struktur som på metoddelen. Först presenteras dokumentanalysen och sedan 

samtalsintervjun följt av enkätundersökningen.  

5.1 Dokumentanalys 

Den strategiska planen utgör tillsammans med kommunens vision och värdegrund dess styrmodell. 

Kärnan i Karlstad kommuns värdegrund är: 

·         Vi är till för Karlstadborna. 

·         Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet. 

·         Vi genomför vårt uppdrag med engagemang. 

·         Vi är en kommun i gott skick. 

·         Vi når goda resultat. 

(Strategisk plan 2012 - 2014) 

 

De tre delarna kompletterar varandra då värdegrunden fungerar som en kompass och talar om hur arbetet 

ska utföras. Visionen utgör riktningen för kommunens utveckling och den strategiska planen talar om hur de 

ska arbeta i rätt riktning. 

5.1.1 Fyra ledstjärnor 

Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad 100 000 är mer än bara en siffra. Förutom att visionen är att 

bli en stad med 100 000 invånare handlar det om så mycket mer. Visionen är att Karlstad ska bli en stad med 

hög livskvalitet med bred arbetsmarknad, bra boende och bra mottagande inom vård, skola och omsorg. Allt 

detta ska dessutom ske på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart sätt. 

 

Karlstad vill vara en stad som kan locka med "bra livsmiljö, goda studiemöjligheter och fina förutsättningar för 

näringslivet" men även en stad med "brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik" som har "nära till vatten, 

natur och fritidsaktiviteter". 

Det är invånarna som får Karlstad att växa och det är således av stor vikt att "Karlstadborna trivs och är stolta 

över sin stad". I tillväxtarbetet fokuserar Karlstad på tre målgrupper utöver invånarna i staden och dessa är 

studenter, människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare.  Visionen är som sagt en del av kommunens 

planering och består av fyra ledstjärnor: 

·         En attraktiv stad som växer - Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads-, och utbildningsort. 

Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten 
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mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller 

människors möten och resor. 

·         En stad för alla - Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och 

välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad 

mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv 

samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadborna är vår viktigaste resurs. 

·         Den goda gröna staden - Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt 

tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är 

innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära 

tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. 

·         En kommun i gott skick - En välskött kommun, men bra service och stabil ekonomi, lockar både 

människor och företag. Det är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att skapa bra förutsättningar 

för såväl näringsliv som privatpersoner. Karlstad ska vara en pålitlig kommun. 

(citat ur Livskvalitet Karlstad 100 000) 

Dessa fyra ledstjärnor utgör grunden för den strategiska planen som går ut på att nå 100 000 invånare.  

5.1.2 Övergripande mål 
Den strategiska planen utgör en grund för Karlstads kommuns verksamhetsplan. Planen består av två 

perspektiv, nämligen det externa och det interna. Det är det externa perspektivet som är relevant för vår 

undersökning. 

Det externa perspektivet består av fem målområden som har blivit tilldelade övergripande mål. 

Tillväxt 

·         Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. 

·         Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 % till år 2020. 

·         Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. 

·         Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark sam skapa attraktiva 

boendemiljöer med blandade bebyggelser. 

·         Karlstadborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. 

Attraktiv stad 

·         Karlstadbornas förtroende för staden ska förbättras. 

·         Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. 
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·         Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. 

·         Besöksnäringen ska utvecklas. 

·         Besöksnäringen ska utvecklas. 

Utbildning och kunskap 

·         Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. 

·         Den efter gymnasiala utbildningsnivån ska höjas. 

·         Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. 

·         Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. 

·         Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. 

En stad för alla 

·         Karlstadbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. 

·         Karlstadbornas hälsa ska bli bättre. 

·         Karlstadbornas möjligheter till en bostad ska öka. 

·         Karlstadbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka. 

·         Karlstad ska vara en av Sveriges bästa HBTQ-kommuner. 

Den goda gröna staden 

·         Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020. 

·         Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa sam djur växter och kulturvärden inte 

skadas. 

·         Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller, radon samt luftföroreningar ska vara så låga att 

varken Karlstadborna eller miljön påverkas negativt. 

·         Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. 

·         Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras 

och utvecklas. 

·         Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och 

kulturvärde. 



 37 

(citat ur strategidokumentet) 

 

De fem målområdena är: Tillväxt, Attraktiv stad, Utbildning och Kunskap, en stad för alla och den gröna 

staden. Dessa målområden har sin grund i de tre första ledstjärnorna från Karlstads kommuns vision. Den 

fjärde ledstjärnan utgör grund för fyra interna målområden som inte är relevanta för vår uppsats. 

 

5.1.3 Delegeringsbeslut kring produktion av programmet Wermland Forever 

Produktionen av serien Wermland Forever är ett samarbete mellan Meter television AB och Karlstads 

kommun. Totalt producerades åtta program med en sändningstid på totalt 352 minuter som visades på TV3 

under våren 2011. 

Programmen är inspelade i Karlstad och kommunens motivering till samarbetet är att serien ämnar: 

·         Stärka varumärket Karlstad 

·         Skapa massmedial uppmärksamhet, främst nationellt och internationellt 

·         Skapa intäkter till kommunen och näringslivet 

(citat ur delegeringsbeslutet) 

Totalt bidrar kommunen med 150 000 SEK i projektet och "Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att detta 

projekt uppfyller ställda kriterier och ger Karlstad en unik marknadsföringsposition i TV på nationell nivå". Värdet för 

projektet räknas ut till 1,9 miljoner då serien förväntas dra in 900 000 SEK i logiintäkter. Varje program kan 

också jämställas med två reklaminslag på TV3 vilket gör att serien med åtta program får ett värde på 960 000 

SEK.  

 

5.2 Intervju med Mats Ahrén 

Intervjun med Mats Ahrén ägde rum i ett konferensrum på Karlstads kommuns kontor ett par veckor efter 

att sista avsnittet av serien sänts. Mats Ahrén är chef på kultur- och fritidsförvaltningen på Karlstads 

Kommun och han var en av de drivande för att projektet med Wermland Forever skulle genomföras. 

5.2.1 Syfte och mål med Wermland Forever 

Mats Ahrén berättar att målgruppen för serien är ungdomar mellan 18 - 30 år och främst då folk som inte 

bor i Karlstad. Kommunen har fått i uppdrag av politikerna att arbeta efter den strategiska planen, visionen 

och värdegrunden som nämns i dokumentanalysen ovan. Därför ska kommunen också engagera sig i projekt 

som uppfyller vissa kriterier. Mats Ahrén säger att syftet med serien var att "stärka varumärket Karlstad, det ska 

skapa massmedial uppmärksamhet, främst nationellt men även internationellt. Och det ska skapa intäkter till kommun och 

näringsliv". 
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Serien är också ett led i arbetet med att marknadsföra Karlstad nationellt och internationellt. När kommunen 

blev förfrågade om vara en del i produktionen av Wermland Forever såg kommunen det som en bra chans. 

"Vi ville gärna sticka ut, vi vill vara lite modiga här i Karlstad, vi vill ta risker för annars lyckas man aldrig med någonting" 

och det är just det Karlstad vill framstå som, en modig kommun. 

Ungdomar mellan 18 - 30 år är en viktig målgrupp enligt Mats Ahrén. Han påstår att "vi vet ju att många 

ungdomar flyttar från Karlstad till storstan och man vill skildra då ordentliga ungdomar, att man kan ha ett gott liv och ändå 

bo kvar i Karlstad, man behöver inte flytta till storstäder och så vidare. Man vill spegla den positiva bilden av Värmlänningar 

och Karlstad". Målet med serien är alltså att få upp allmänhetens ögon för Karlstad för att visa att Karlstad 

inte bara är en stad för barnfamiljer eller de lite äldre. Utan här finns stora möjligheter för att bra liv även för 

ungdomar. 

5.2.2 Wermland Forever - ett högriskprojekt 
Att serien har väckt mycket åsikter och debatter är inget som har gått Mats Ahrén förbi men han berättar att 

" vi var väl medvetna om att det här var ett högriskprojekt för vi visste ju inte vad det skulle bli". Ahrén berättar att Meter 

Television intygade att Wermland Forever inte på något sätt skulle bli förnedrings tv där deltagarna dricker 

sig fulla, spyr och har sex framför kameran. Utan att detta skulle visa en seriös och lite glammigare del av 

Karlstad. 

Mycket kritik har varit att serien inte visar en rättvis bild av Karlstad och Ahrén menar på att det inte riktigt 

var meningen heller. "Man skulle heller inte spegla kanske den genomsittsungdomen utan man ville ju spegla lite mera dom 

som kanske(...) lever de goda livet och så(...)och det är klart då blir de ju inte så spännande heller om man visar en bild av hur 

alla karlstadsbor har det. Då kan man ju lika gärna gå ut på gatan och titta". Men samtidigt så menar han på att det 

han "saknar va väl kanske lite att man skulle få lite mer inblick i vad det är för människor och vad gör dom förutom att dom 

träffas och sitter och snackar". 

Ahrén är dessutom väl medveten om den kritik som har riktats både mot kommunen och serien. "Ja det är 

klart att vi inte är obemärkta av mediekritiken... eller inte mediekritik men mediedebatt som har varit" främst eftersom 

den fått en politisk inriktning i och med att oppositionen gick in och krävde pengarna tillbaka. Mats Ahrén 

tror inte heller att debatten har sett likadan ut i hela landet, och att anledningen till dess stora proportioner i 

Karlstad helt enkelt beror på att den blev politisk. Att serien är dålig tror inte Mats Ahrén skapar några 

rubriker i sig. "Jag kan säga att meter television och tv 3 då följde mediedebatten i Karlstad så att de va ju inte samma 

mediedebatt ute i landet (...)här så vispade det igång någonting som blev mer en politisk fråga (...)så tror jag att ute i landet så 

kanske man sa såhär att "äh de här va ett jävla dåligt program jag byter kanal" så va den sagan över. Medan här så blev det 

väldigt mycket i media tv press radio." 

Mats Ahrén berättade att Karlstads kommun ansåg att tittarsiffrorna “inte varit vad vi hoppas på” och att han 

“tror inte att vi kommer fortsätta stödja det här om det blir någon fortsättning”.  Wermland Forevers tittarsiffror sjönk 

från 113 000 tittare det första avsnittet med ungefär 10 000 tittare per avsnitt. Mats Ahrén erkänner att även 

TV3 och produktionsbolaget Meter Television är besvikna då de “hade väl räknat med 200-300 000” tittare. 



 39 

Angående att kommunen gick in och sponsrade med 150 000 kronor förklarar Mats Ahrén att dessa pengar 

har kommunen fått tillbaka oberoende av hur serien mottagits av allmänheten och i medier. Stora projekt 

som inspelningen av serien, är värdefulla för kommunen trots låga tittarsiffror. Projekt liknande det här 

genererar gästnätter när produktionsteam behöver övernatta på hotell och Mats Ahrén påpekar att “värdet av 

gästnätter uppgick i ungefär en miljon kronor för besöksnäringen. Han poängterar dessutom att “vi räknar på alla våra 

evenemang, vi går ju inte in i något för att vi tycker att det är kul, utan vi gör ju alltid en kalkyl på ekonomiska grunder”. 

Avslutningsvis menar Mats Ahrén att även om det går att diskutera huruvida serien visar upp en 

sanningsenlig bild av Karlstad, så har den redan genererat intäkter till kommunen.  

 

5.3 Enkätresultat 
Då 55 % av de respondenterna bodde i Värmland så grupperades respondenterna in i två olika 

boendegrupper; Värmland och övriga Sverige. Det är inte relevant för denna undersökning att jämföra andra 

landskap med varandra. Samtidigt blir det svårt att dra slutsatser när enkäten fick in så pass få respondenter i 

varje enskilt landskap utanför Värmland. Det är just jämförelsen Värmland mot övriga Sverige som skapar 

relevans i undersökningen.  

Målgruppen för Wermland Forever låg på ungdomar och unga vuxna upp till 30 år enligt Mats Ahrén. Med 

det i åtanke delades åldern upp i två kategorier för bättre jämförelse: Målgruppen (15 - 30) och äldre (31+). 

82 % av de tillfrågade tillhör målgruppen och 18 % tillhör den äldre åldersgruppen. Med gruppindelningarna 

skapas förutsättningar för generalisering.  

Enkätundersökningen, som resulterade i 397 svar, visade att 81 % av respondenterna känner till Wermland 

Forever. 79 % av dessa har sett åtminstone ett avsnitt. Då Wermland Forever bara hade som mest 111 000 

tv-tittare under dess första säsong är enkätens relativt höga procentandel inom detta område är inte 

representativt för Sverige i sin helhet. Målet var dock att nå så många som möjligt som känner till serien och 

med detta i åtanke nådde enkäten rätt mottagare.  

88 % av respondenterna som tillhör målgruppen känner till Wermland Forever, medan samma fråga visar 63 

% av den äldre åldersgruppen. Även om flera ur den äldre målgruppen känner till Wermland Forever så blir 

skillnaden betydande vid mätningar kring hur många avsnitt av serien som respondenterna har sett. 75 % av 

målgruppen har sett åtminstone ett avsnitt medan samma siffra ligger på 61 % hos den äldre 

mottagargruppen.  

I de båda ålderskategorierna är det svarsalternativet ”jag har sett 1 - 2 avsnitt” som är det mest 

representerade. 35 % (målgrupp) kontra 56 % (äldre mottagargrupp) gav alltså serien en chans men gav 

också upp ganska snabbt. 

Som diagrammet under visar så försvann den äldre mottagargruppen gradvis för varje avsnitt som visades 

medan den åldersmässiga målgruppen höll sig kvar relativt väl.  
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Figur 2 - Diagram 1: Hur känner du till Wermland Forever? 

 

Det var också en betydande skillnad i vilka som kände till serien beroende på var man bor. 97 % av 

tillfrågade värmlänningar känner till serien, varav samma siffra ligger på 62 % i övriga Sverige. Av de som 
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känner till serien har 81 % av värmlänningarna sett åtminstone ett avsnitt eller mer jämfört med 58 % i 

övriga Sverige. Dessa siffror jämnas sedan ut ju fler avsnitt man har sett av serien; 25 % värmlänningar 

kontra 19 % från övriga Sverige har sett fler än sex avsnitt. 

Följande åtta diagram visar upp hur respondenterna uppfattar Karlstads kommun och Wermland Forever 

utifrån Hart och Stachows (2010) fyra ramverk.    
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5.3.1 Den kognitiva nivån – Karlstads kommun: 

 

 

Figur 3 - Diagram 2 – Den kognitiva nivån – Karlstads kommun 

Av diagrammen kan man se att många ansåg att Karlstad är en naturnära kommun. Resultaten skiljer sig inte 

nämnvärt mellan varken ålder- eller boendegrupperna mer än att värmlänningar själva anser att Karlstad är 

en kommun med många krogar, något övriga Sverige inte håller med om till samma nivå. Samma skillnad går 

att hitta mellan de yngre och äldre respondenterna där de yngre anser Karlstad som en kommun med många 

krogar medan de äldre inte riktigt håller med om det. ”Kommun med fin arkitektur” och ”Kommun som 

erbjuder bra aktiviteter för barnfamiljer” kommer sist respektive näst sist i de alla olika kategorierna.  

 

 



 43 

5.3.2 Den kognitiva nivån – Wermland Forever: 

 

Figur 4 - Diagram 3 – Den kognitiva nivån – Wermland Forever 

 

Resultaten visar att många anser att Wermland Forever framställde Karlstad nästan uteslutande som en 

kommun med många krogar. Det är en stor skillnad jämfört med hur respondenterna ser på Karlstad annars. 

En viss del av värmlänningarna (12 %) anser att Karlstad framställs som en kommun med många butiker, 

något övriga svenskar inte håller med om (3 %). Av de yngre respondenterna ansåg 9 % att Karlstad 

framställs som en naturnära kommun, något ingen av de äldre höll med om.  
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5.3.3 Den känslosamma nivån – Karlstads kommun: 

 
Figur 5 - Diagram 4 – Den känslomässiga nivån – Karlstads kommun 

 

57 % av värmlänningarna såväl som 38 % av övriga svenskar slår fast att Karlstad är en trygg kommun.   

28 % av de äldre upplever också att kommunen är nyskapande medan 42 % yngre känner att det är en 

ungdomlig kommun. 47 % av värmlänningarna anser att Karlstad är en kommun som bryr sig om sina 

invånare, något övriga svenskar inte håller med om till samma utsträckning då samma stapel endast når 21 % 

där. 32 % av värmlänningarna ser Karlstad som en nytänkande kommun vilket 14 % av respondenter från 

övriga Sverige håller med om. Få anser att Karlstad är en omodern kommun, även om det är fler (13 %) i 

övriga Sverige än i Värmland (9 %).  
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5.3.4 Den känslosamma nivån – Wermland Forever: 

 

Figur 6 – Diagram 5 - Den känslomässiga nivån – Wermland Forever 

Diagrammen visar att Wermland Forever främst visar upp Karlstad som en ungdomlig och omodern 

kommun. Här syns en tydlig skillnad mellan hur Karlstad och Wermland Forever framställer kommunen. 13 

% av värmlänningarna ansåg att Karlstad speglas som nyskapande, något endast 4 % av utomstående inte 

håller med om. 28 % av målgruppen ansåg att serien visade upp kommunen som ungdomlig, vilket endast 

13 % av de äldre höll med om. Den äldre mottagargruppen hade en låg svarsfrekvens.  
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5.3.5 Den Sociala nivån - Karlstad 

 
Figur 7 - Diagram 6 – Den sociala nivån – Karlstads kommun 

Enligt enkäten anses invånarna i Karlstad vara trevliga och sociala, en uppfattning både värmlänningar och 

utomstående håller med om. Få ansåg att Karlstadsbor är stressade. Inte en enda respondent från utanför 

Värmland ansåg att Karlstadsbor är stressade. De tyckte inte heller att Karlstadsborna var speciellt 

modemedvetna med blott 5 % i svarsfrekvens. Svaren skiljer sig inte mycket mellan varken plats- eller 

ålderskategorierna.  
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5.3.6 Den Sociala nivån – Wermland Forever: 

 

Figur 8 - Diagram 7 – Den sociala nivån – Wermland Forever 

Resultaten visar att deltagarna i Wermland Forever anses främst vara sociala, modemedvetna och lantliga. 

De yngre tittarna anser att de verkar trevliga (11 %) och sociala (32 %), något de äldre inte håller med om (0 

% respektive 6 %). Väldigt få anser att deltagarna framställdes som lugna. Den låga svarsfrekvensen beror på 

att många inte såg mer än 1-2 avsnitt och därför inte har någon åsikt om deltagarna.  

Inom denna kategori kan det också tilläggas att ”övrigt” blev stort nog att nästan klassas som ett svar då 15 

% kryssade i det. En stor majoritet av de egenskrivna svaren under “övrigt” är olika synonymer av 

”korkade”, ”dumma”, ”puckade” etc. Andra populära ord var ”dåliga skådespelare”, ”töntar”, ”ytliga”, 

”brats”, och att de har ”Stockholmskomplex”.  
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5.3.7 Den fysisk-symboliska nivån – Karlstad: 

 

Figur 9 - Diagram 8 – Den fysisk-symboliska nivån – Karlstads kommun 

 

Värmlänningar håller såväl Karlstads universitet som Löfbergs Lila-skrapan, Klarälven och Löfbergs Lila 

Arena väldigt högt där de alla fick 84 % svarsfrekvens. Då många av svaren nådde en hög svarsfrekvens 

märks det att platserna är välkända, speciellt inom Värmland. Utomstående ser Karlstads universitet som det 

som förknippas med Karlstads kommun och Värmland med 78 %. De äldre respondenterna ansåg att 

Klarälven (79 %) var det de förknippade mest med Karlstad och Värmland medan de yngre istället tyckte att 

det var Karlstads universitet (84 %).  
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5.3.8 Den fysisk-symboliska nivån – Wermland Forever: 

 

Figur 10 - Diagram 9 – Den fysisk-symboliska nivån – Wermland Forever 

 

I diagrammen syns det tydligt att Klarälven, Stora Torget och Karlstad CCC är de platser som märks mest i 

serien. Svaren skiljer sig en del från vilka platser som känns igen annars. 49 % av värmlänningarna märkte av 

Karlstad CCC, något som endast 18 % av övriga Sverige gjorde. Många i den äldre mottagargruppen svarade 

inte på något alternativ, vilket beror på att många äldre inte såg något avsnitt utan bara hörde om serien.    

5.3.9 Hur bilden av Karlstads kommun stämmer överens med tv-serien 

Vid frågan hur serien visar upp Karlstads kommun så svarar 60 % av de tillfrågade att Wermland Forever 

visar en felaktig bild av Karlstad medan 4 % svarar att det är en rättvis bild och 35 % inte har en åsikt. 

Samma fråga riktad till Värmlänningar visar att 70 % av respondenterna anser att Wermland Forever visar en 



 50 

felaktig bild av Karlstad, 5 % anser att det är en rättvis bild och 25 % har ingen åsikt. Av respondenterna 

från övriga Sverige tycker 40 % att Wermland Forever visar upp en felaktig bild, 2 % att det är en rättvis bild 

och 58 % har ingen åsikt.  

Sedermera visar statistiken också att åsikten kring hur om vilken bild Wermland Forever visar upp av 

Karlstad påverkas av hur många avsnitt man har sett. Av de som aldrig sett ett avsnitt men bara hört om 

serien anser 25 % att serien visar upp en felaktig bild av Karlstads kommun. Av de som sett 1-2 avsnitt anser 

76 % att det är en felaktig bild, av de som sett 3-6 avsnitt ligger siffran på 83 % samt av de som har sett fler 

än sex avsnitt så anser 61 % att bilden är felaktig.  

 

Av de värmlänningar som sett serien tycker 71 % att det är en felaktig bild, 5 % att det är en korrekt och 23 

% har ingen åsikt. Samma fråga riktad mot icke-värmlänningar visar att 

58 % anser att serien visar en felaktig bild, 40 % har ingen åsikt och 2 % att det är en rättvis bild. Se graf 

under.  

 

 

 

Figur 11 - Diagram 10 - Jämförelse med Värmland och Resten av Sverige  

angående Wermland Forevers representativitet. 
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På frågan ”Jag skulle kunna tänka mig att flytta till Karlstad” svarar 58 % att de redan bor här, 17 % svarar 

ja, 10 % svarar nej och 15 % vet inte. Resultatet påverkas inte heller nämnvärt av hur många avsnitt av 

serien respondenten har sett (se diagram under). Det siffrorna visar är att invånare från resten av Sverige 

tröttnade på serien i ett snabbare tempo än vad Karlstadsborna gjorde. Och att de som kunde tänka sig att 

flytta till Karlstad inte sjönk trots att de såg fler avsnitt av serien. De som svarade ”nej” ersattes dock av mer 

”kanske” ju fler avsnitt som sågs.  

 

Figur 12 - Diagram 11 - Jämförelse mellan hur kännedom om  

Wermland Forever och eventuell flytt till Karlstad. 

 

 

 



 52 

6. Analys 
Under analysen appliceras resultatet på teorierna som finns presenterade i teoridelen. Analysen innehåller dessutom en analys 

och diskussion kring resultatet. Vissa teorier kommer analyseras djupare än andra under den här delen.  

Anholt (2007) tar som tidigare nämnt åberopat försiktighet till att använda sig av brandingbegreppet i 

samband med städer och platser. Han anser att städer är alldeles för komplexa för att kunna marknadsföras 

som produkter och att det inte räcker med att byta slogan eller grafisk profil för att förändra en hel stads 

image. Dock anser Anholt (2007) att så länge man är medveten om detta och rör sig i ämnet med 

försiktighet så finns det relevanta delar ur brandingen som går att applicera på städer och platser. Anholt 

(2007) delar in varumärket i fyra aspekter: varumärkesidentitet, varumärkesimage, varumärkessyfte och 

varumärkesvärde. 

6.1 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentiteten är kärnan i produkten och den är klar och distinkt (Anholt 2007). Det är det som 

kunden ser: logo, slogan, förpackning med mera. Det kan också vara varumärksassociationer som 

representerar vad varumärket står för. Denna används ofta synonymt med imagen och skillnaden är att 

identiteten kommer från företaget och images är hur den upplevs av kunden. För att bygga ett starkt 

varumärke så behöver man kommunicera, differentiera och förstärka (Balmer 2001). 

En viktig del i Karlstads kommuns varumärkesidentitet är deras värdegrund som också är en del av 

kommunens styrmodell.  Denna värdegrund beskriver hur Karlstads kommun vill uppfattas, såväl inom 

kommunen som nationellt. Värdegrunden består bland annat av meningar som “Vi är till för 

Karlstadsborna”, “Vi når goda resultat”, “Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet”, “Vi genomför vårt 

uppdrag med engagemang” och “vi är en kommun i gott skick”. Karlstads kommun strävar även efter att 

vara en naturnära och grön kommun och visar att det är viktigt att “den biologiska mångfalden och naturens 

värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas”. 

Kärnan i Karlstads kommuns varumärkesidentitet är således att de vill vara en öppen och välkomnande stad. 

De vill också framstå som en kommun som hela tiden tänker framåt och utvecklas och en stad som passar 

alla människor oberoende av ålder eller familjesituation. Avslutningsvis vill de framstå som en kommun i 

gott skick som alltid tar sig an sina uppdrag med stort engagemang. 

 

6.2 Varumärkesimage 

Den andra aspekten inom varumärken är varumärkesimage, vilken har stor vikt inom place branding då alla 

städer har en image som både kommuniceras ut och mottas av kunden. Varumärkesimagen påverkas inte 

bara av direkta upplevelser utan man kan ha en åsikt om en plats man aldrig varit på. Dessa åsikter och 

associationer kan man få genom reklam, filmer eller andrahandskällor. Exempel på sådana är tv-serier som 
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Seinfeld, Sex & The City och Vänner som gett hela världen en tydlig bild av hur New York upplevs även om 

man inte har besökt staden själv (Koubaa 2007). 

För att analysera Karlstads kommuns varumärkesimage används Hart och Stachows (2010) fyra ramverk. 

Det är också detta ramverk som enkätundersökningen är baserad på. 

6.2.1 Kognitiva nivån 

Den kognitiva nivån handlar om vad kunden har för medvetenhet kring den externa miljön i staden och dess 

kvalitéer. Exempelvis hur utbudet av butiker är eller vilken typ av barer det finns (Hart & Stachow, 2010). 

Karlstads kommun lade som bekant 150 000 kronor på Wermland Forever. Syftet med dessa pengar var att 

de själva fick vara med och välja miljöer som skulle synas i serien. Detta gav kommunen en chans att lyfta 

fram olika platser i Karlstads kommun och angränsande kommuner som relaterar till dess identitet. 

I visionen står det att Karlstads kommun ska vara en naturnära stad som erbjuder fritidsaktiviteter för 

medborgare i alla åldrar. Det står även att Karlstad ska vara en stad för alla; som är bra att leva i för 

människor i alla livets skeenden. I intervjun talar Mats Ahrén om att Karlstad ska vara “häftigt” och att 

ungdomar och unga vuxna ska kunna “ha ett gott liv i Karlstad”. 

Enkäten visar att Karlstad främst upplevs som en naturnära kommun, både av invånarna i Värmland och 

övriga Sverige.  Värmlänningar anser efter det att Karlstads kommun främst är en kommun med många 

krogar medan invånare från övriga Sverige påstår att det är en kommun med många butiker. Då alla 

svarsalternativen på denna fråga mer eller mindre är associerbara med Karlstad kommun är det intressant att 

se vilka av dem flest personer associerade med Karlstads kommun. Att det var så många som 68 % som 

associerar naturen till Karlstad är intressant då Karlstad kommunicerar tydligt att de vill vara en grön och 

naturnära kommun.  

Åldersmässigt visar det samma skillnad; den åldersmässiga målgruppen anser att Karlstad är, efter Naturnära, 

en kommun med många krogar medan den äldre mottagargruppen anser att Karlstad är, efter naturnära, en 

kommun med många butiker. Det är intressant att respondenterna tenderar att svara det som stereotypiskt 

följer dess målgrupp. Människor utanför målgruppen mellan 18 och 30 år uppfattar Karlstad som en stad 

med fler butiker, medan människor som mer tillhör målgruppen som festar relaterar mer till krogarna. Det 

är mellan 10 och 20 procentenheter i skillnad mellan svarsalternativen. Detta visar en tendens att 

respondenterna till viss del anpassar upplevelsen av kommunen efter sina intressen och sitt privatliv.   

Efter att ha sett Wermland Forever anser 49 % av de som känner till Wermland Forever att Karlstads 

kommun framställs som en kommun med många krogar. Inget av de andra svarsalternativen nådde ens upp 

till 10 % av svarskvoten. För målgruppen för serien är den här associationen till viss del positiv, dock 

exkluderar den markant de utanför målgruppen. Det gör således att Karlstads kommun inte framstår som 

“en stad för alla”. 
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6.2.2 Den känslomässiga nivån 

Den känslosamma nivån mäter upplevelsen en person får av en stad (Hart & Stachow, 2010). Som tidigare 

nämnt behöver man inte ha besökt en stad för att få vissa känslor till platsen i fråga och denna undersökning 

ska försöka fånga respondentens känslor när denne tänker på Karlstads kommun. 

I visionen står det att målet är att ”Karlstadborna trivs och är stolta över sin stad” och att “Karlstad ska vara 

en omtänksam stad där alla känner sig trygga och välkomna”. Samtidigt pratar Mats Ahrén om vikten att 

Karlstads kommun är en modig och nytänkande kommun. 

49 % anser att Karlstad är en trygg kommun. Fler värmlänningar tycker att det är en trygg kommun än 

övriga svenskar. Avsevärt många tycker att Karlstad är en kommun som bryr sig om sina invånare, såväl 

inom Värmland som nationellt (47 % kontra 21 %). Många anser också att Karlstad är en ungdomlig 

kommun (38 %), förutom den äldre mottagargruppen som tycker att det mer är en nytänkande kommun. Få 

respondenter allmänt sett såg Karlstad som en nytänkande kommun. Varumärkesimagen av Karlstad 

tenderar alltså att stämma ganska väl överens med hur Karlstad själva vill framstå enligt sin 

varumärkesidentitet. Ett av de viktigaste jobben en kommun har är att den ska vara trygg och bry sig om 

sina invånare, och att dessa ska känna det. I en tid då tryggheten inte längre går att ta för givet är detta en 

hög procent. Att det samtidigt är en ungdomlig kommun gör att den inte framstår som tråkig och grå, 

snarare modig. Karlstads kommuns varumärkesidentitet skapar upplevd reducerad risk och ökad trygghet i 

enighet med Srivastavas tankar (Srivastava 2011, s. 340).  

Efter att ha sett Wermland Forever sjönk trygghetsvariabeln från 49 % till blott 4 %. Karlstad upplevs 

istället som en nytänkande och ungdomlig kommun. Inget av de värdeord som Karlstad vill förmedla enligt 

sin styrmodell (trygg, kommun som bryr sig om sina invånare, nytänkande) når över 10 % av svarskvoten. 

Eftersom att kommunen har gått in och bidragit med pengar till serien så blir serien också representativ för 

Karlstads kommun. Därför skulle det vara önskvärt att den hade representerat fler värden som Karlstads 

kommuns varumärksidentitet består av. 

6.2.3 Den sociala nivån 

Den sociala nivån studerar hur invånarna i en stad upplevs. En stad är mer än bara dess byggnader; 

invånarna kan vara minst lika viktiga för stadens image. (Hart & Stachow, 2010). 

Enligt styrmodellen vill Karlstad “främja en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat”. 

Även om det är svårt att styra hur invånarna är eller beter sig representerar dem kommunen och dess 

värden. Detta är ett exempel på varumärkesidentitetsbyggande. (Srivastava 2011) Värt att tillägga vid 

analysen av följande variabler är att svarsalternativet “lantlig” inte har någon negativ laddning utan ses på 

olika av olika respondenter. 

Karlstads invånare anses i enkätundersökningen vara trevliga, sociala och lugna. Båda Värmlänningar och 

övriga svenskar står fast vid detta. Att de framstår - och framställer sig själva - som sociala och trevliga kan 
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kopplas till Karlstads vision om att det ska vara ett öppet klimat. Att invånarna anses som lugna kan kopplas 

till att Karlstad upplevs och vill upplevas som en trygg kommun. Allt i enighet med Karlstads kommuns 

vision vilket bevisar att varumärkesidentiteten är stark. (Srivastava 2011, s. 340) 

Enligt enkätundersökningen framställer Wermland Forever värmlänningar som sociala, modemedvetna och 

lantliga. Det finns ingen nämnvärd demografisk skillnad på hur de olika respondenterna svarar på denna 

fråga, förutom att den äldre mottagargruppen endast tycker att Wermland Forever framställer Karlstads 

invånare som modemedvetna och lantliga.  

15 % av de tillfrågade kryssade även i “övrigt” i denna fråga. Här erbjöds respondenten möjligheten att själv 

skriva i vad hen ansåg om hur serien framställde värmlänningar. I princip alla som svarade “övrigt” gjorde 

det med negativa adjektiv. Majoriteten av dessa adjektiv var ord som riktar sig mot den mentala hälsan. 

”korkade”, ”dumma”, ”puckade” etc. Andra populära ord var ”dåliga skådespelare”, ”töntar”, ”ytliga”, 

”brats”, och att de har ”Stockholmskomplex”.  

Karlstadsbor ansågs alltså tidigare främst som trevliga och efter att ha sett Wermland Forever går siffran ner 

till 9 % av repondenterna. Att invånarna är trevliga har en stor del i att klimatet är öppet och 

välkomnande.  Det är självklart inte positivt för kommunen att serien framställer Karlstads invånare som 

intelligensbefriade. Dock tyder kommentarer som “dåliga skådespelare” att de kommenterar deltagarna i 

serien snarare än kommunens invånare överlag. Det i sin del tyder på att just den här frågan har relativt låg 

reliabilitet eftersom vissa respondenter har uppfattat frågan fel. Detta behöver dock inte ha påverkat resten 

av frågorna som är kopplade till Wermland Forever då de mer specifikt frågar om egenskaper kring 

kommunen.  

6.2.4 Den fysisk-symboliska nivån 

Den fysisk-symboliska nivån refererar till fysiska landmärken och artefakter. Olika typer av byggnader eller 

tingestar som symboliserar staden i fråga. Exempel på dessa typer av byggnader är Empire State Building i 

New York eller Eiffeltornet i Paris. (Hart & Stachow, 2010). 

Det är främst inom denna nivå som Karlstads kommun har haft möjlighet att påverka under produktionen 

av serien. Karlstads kommun har således haft en stor del i var de olika scenerna har utspelat sig. I denna 

fråga baserades alternativen på kända landmärken som figurerade i serien. Detta inkluderade platser utanför 

Karlstads kommuns gränser, nämligen Selma Spa och Ski Sunne. Dessa har dock en relevans till Karlstad då 

de är en del av fritidsutbudet som Karlstads kommun erbjuder. 

Vid analysen av denna fråga är det bra att vara medveten om att det visserligen är attitydfrågor men även till 

viss del kunskapsfrågor då de kräver någon sorts kunskap om Karlstad. Problemet vid kunskapsfrågor är att 

respondenten känner ett behov av att visa att hen kan mer och således inte svarar sanningsenligt på frågorna. 

Detta kan påverka validiteten negativt.   



 56 

Klarälven, Karlstads universitet, Löfbergs Lila-skrapan och Löfbergs Lila Arena är de landmärkena som 

representerar Karlstads kommun starkast. Genom detta kan man se det naturnära (Klarälven), viljan att få in 

fler invånare och större kompetens i kommunen (Karlstads universitet), ekonomisk framgång (Löfbergs 

Lila-skrapan) och sportslig framgång och medial uppmärksamhet (Löfbergs Lila Arena och genom det 

Färjestads BK). 

Bland Värmlänningar så ansågs Klarälven, Karlstads universitet, Löfbergs Lila-skrapan och Löfbergs Lila 

Arena vara överlägsna igenkänningsfaktorer men även alla de andra svarsalternativen som huserade inom 

Karlstads kommun hade mer än 50 % svarsfrekvens. Ski Sunni och Selma spa hamnade på en låg 

svarsfrekvens vilket kan bero på att de ligger utanför kommunens gränser och således inte associeras till 

Karlstads kommun. Att svarsfrekvensen bland värmlänningar blev så pass hög är inte konstigt då det var så 

välkända byggnader och platser. Det som är intressant med resultatet är att frågan fick så pass hög 

svarsfrekvens bland dem som inte bor i Värmland. Karlstads universitet var det 78 % som associerar till 

Karlstads kommun och även Löfbergs Lila-skrapan och Löfbergs Lila Arena förknippas starkt med Karlstad 

då de båda fick över 50 %. Dock behöver det inte vara byggnaderna i sig, utan själva varumärket Löfbergs 

Lila som är starkt sammankopplat med Karlstad. Att så många platser hade hög svarsfrekvens vittnar om 

god märkeskännedom. Det går i linje med Melins tankar att konsumenten ”recognizes” vilka platser som 

finns (Melin 2006, s. 53). 

Konsensus var att Karlstads universitet var det svarsalternativet som flest respondenter förknippade med 

Värmland. Detta påverkades möjligtvis av den relativt låga snittåldern på respondenterna, men även 77 % av 

den äldre mottagargruppen ansåg att Karlstads universitet var en representant för Värmland. 

De som har sett Wermland Forever anser att Klarälven, Karlstad CCC och Stora torget är de som märks 

mest i serien. Värmlänningar såg Karlstad CCC som platsen som syntes mest medan det hos övriga svenskar 

är det femte mest uppmärksammande alternativet. Detta kan bero på att Karlstad CCC är såpass nybyggt, få 

personer utsocknes känner till det och det nämns aldrig med namn i serien trots att kongresshuset 

medverkar i bild ett par gånger. 

I visionen fastslår Karlstads kommun att de har tre huvudmålgrupper med invånare som de vill ha in till 

Karlstad: studenter, människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare. Då deltagaren Selma i 

Wermland Forever själv pluggade på Karlstads universitet och nämnde det flera gånger i serien fick 

Karlstads kommun genom en referens till Karlstads universitet genom nämnda Selma. Att visa upp det 

nybyggda Karlstad CCC kan hjälpa att visa upp Karlstads kommun som en fördelaktig kommun för 

människor med konkurrenskraftig kompetens. Besökare fick, förutom fina vyer över staden och inte minst 

Klarälven, bekanta sig med Selma Spa och Ski Sunne, två populära turistmål. 
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6.3 Varumärkessyfte 

Sättet ett varumärke kommuniceras ut måste reflekteras internt inom organisationen. Det är det som är 

varumärkessyfte. Trovärdigheten är det första offret om man inte lever som man lär (Anholt 2007). 

Denna uppsats fokuserar på Karlstads kommuns varumärke sett utifrån och inte hur de jobbar med det 

internt. Men i och med att Karlstads kommun är just en kommun är dess invånare en del av organisationen. 

Detta gör att varumärkessyftet blir en viktig och relevant del av place branding. Som Anholt (2007) påstår så 

är det enklare att nå ett mål om alla är med i samma båt och styr åt samma håll. 

De tillfrågade Värmlänningarna i enkäten tenderade att överlag välja de svarsalternativ som mest stämde 

överens med Karlstads kommuns varumärkessyfte och -identitet vid frågorna som kretsade kring deras åsikt 

om Karlstads kommun. Detta visar att Karlstads kommun har ett välarbetat och relativt starkt varumärke. 

Dock stämde svaren som berörde frågorna om Wermland Forever inte överens med värdena som Karlstads 

kommun kommunicerar och söker nå. 

En del av kontroverserna kring serien kan bottna sig i detta. Om Karlstadsbor har stor respekt och tillit till 

sin kommun och sedan får se en helt annan bild av kommunen kommuniceras ut till hela Sverige på bästa 

sändningstid så kan det skapa ilska. Som Karlstadsbo ska man kunna stå bakom kommunens värden men 

när deltagarna i serien har poolpartyn och fikar hela dagarna så stämmer inte det in på deras bild av 

kommunen. Sättet ett varumärke kommuniceras utåt måste reflekteras internt inom företaget, annars tappar 

det trovärdighet (Anholt 2007, s. 7). 

Två av enkätens värmländska respondenter lade till exempel till: 

“Serien visade allt som Karlstad inte är. Det försökte vara något slags riktigt dålig tolkning av "Värmlands 

Stureplan", något som inte existerar. (Det är typ taskigt mot Stureplan att jämföra med Wermland Forever). 

Karlstad är motsatsen till det. Folk är lite mer som bönder, och det är det som är gött.” 

“Wermland Forever visar tyvärr en felaktig sida av Karlstad. Dock skall det nämnas att det finns inslag som 

ger en mer nyanserad bild åt serien. Exempelvis närhet till skidbacke, selma spa, älven osv. MEN: Varför 

inte fokusera på det vi har och marknadsföra oss som det vi är? Vi behöver inte marknadsföra oss mot 

ungdomar runt om i landet. Karlstads universitet gör ett bra jobb redan i att locka hit ungdomar. Istället 

borde det ha fokuserats på att behålla de invånare som finns här och få dem att stanna.” 

Åsikter som dessa visar att Värmlands invånare känner att när Wermland Forever visar upp Karlstad så visar 

serien även upp dess invånare då de som tidigare nämnt är en del av kommunen. Att då se deltagare som 

inte representerar Karlstadsbornas egna åsikter om sin kommun skapar då missnöje och besvikelse. 
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6.4 Varumärkeskapital 
För att mäta varumärkeskapitalet användes Melins modell för den varumärkesbyggande processen i 

konsumentens medvetande (se figur 1, s. 22). 

Ett av Karlstads största mål är att bli en stad med 100 000 invånare. Delmålet är att öka invånarantalet med 

cirka 700 invånare per år. Samtidigt vill Karlstads kommun locka besökare, studenter och konkurrenskraftig 

arbetskraft. Flytta till, besöka eller studera i Karlstad är således ett högengagemangsbeslut (Melin 2006, s. 

52). Kortare besök i kommunen, exempelvis en dagstripp kan kräva lägre engagemang beroende på hur 

konsumentens situation ser ut. Eftersom det är en högengagemangsprodukt kommer konsumenten själv 

aktivt söka information om kommunen i samband med en eventuell flytt vid till exempel universitetsstudier. 

Då konsumenten aktivt söker information blir inte Wermland Forever en ensam reklamkanal för 

kommunen på det sätt som dess invånare är rädda för. 

Att Karlstads kommun har en hög märkeskänslighet är väldigt relevant enligt Melin (2006) eftersom 

kommunen enligt sin vision och strategiska plan vill bli en kommun som invånarna har förtroende för. Vid 

stort förtroende kommer kommunens invånare att söka information från kommunen och inte förlita sig på 

andra källor på samma sätt. 

Karlstad har satsat hårt på att öka sin varumärkeskännedom och Wermland Forever är en del av detta. Ett 

av målen med projektet vad att skapa massmedial uppmärksamhet. Främst nationellt men även 

internationellt. Även genom sin kampanj “Karlstad som huvudstad på Facebook.1 som gick ut på att bli den 

kommunen med flest “likes” på Facebook. Detta ökar inte bara kännedomen om Karlstad utan även ett led i 

varumärkeskänsligheten då Karlstads kommun kan använda denna sida som en officiell informationskanal. 

Informationen och kommunikation blir på så sätt lättillgänglig vilket gör det lättare för invånare att vända sig 

till kommunen med frågor och synpunkter istället för att behöva leta upp rätt instans via deras vanliga 

webbsida. Detta kan bygga en hög varumärkeskänslighet då konsumenten använder varumärket som 

informationskälla (Melin 2006 s. 52 f). 

Anholt (2007) menar på att i dagens samhälle behöver städer och platser ständigt kämpa om 

uppmärksamhet i det informationsbrus som råder. Att övriga Sverige känner till Karlstad och är av stor vikt 

för att kunna växa. Men Melin påpekar att det inte räcker med att synas utan att varumärket dessutom bör 

kopplas till positiva associationer. 

Karlstads kommun har övergripande mål. Tillväxt, attraktiv stad, utbildning & kunskap, en stad för alla samt 

den goda gröna staden. Av svarsalternativen i enkäten är “Karlstads universitet” det alternativet som flest 

har svarat på. Klarälven associeras även den till Karlstad vilket visar att det är både en attraktiv stad och att 

                                                
1 
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/01DF29BE6A747A09C1257846005949
3B?Open 
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den har en god och grön känsla. Även Mariebergsskogen är ett populärt alternativ och det är en plats för 

alla; såväl barnfamiljer (djurpark, lekpark med mera) och ungdomar/unga vuxna (Putte i Parken). Enkäten 

visar också att Karlstads kommun uppfattas som en kommun som har många krogar och butiker, vilket 

reflekteras i målen om att det är en attraktiv stad för alla. Respondenterna upplever också att Karlstad är en 

trygg kommun som bryr sig om sina invånare vilket speglas i att det är en stad för alla. 

Kort sagt kan man säga att Karlstad har lyckats associera positiva attribut till sitt varumärke, vilket enligt 

Ashworth & Kavaratzis (2005, s. 506) är ett bevis på att Karlstad har lyckats med sin branding. Dock 

stämmer de värden som Wermland Forever kommunicerar ut inte överens med de attribut som enligt 

undersökningen associeras till kommunen genom serien. Efter serien framstår Karlstad som en ungdomlig 

kommun med många krogar med sociala, lantliga och modemedvetna invånare. Inte att förglömma att 

många också ansåg att serien framställde Karlstads invånare som “korkade” och “brats” också.  

Både mervärde och varumärkeslojalitet (Melin 2006) är svåra att mäta i denna uppsats då de styrs av 

köpprocessen och denna uppsats inte går ut på att mäta resultatet av serien Wermland Forever. Det går 

snarare ut på att mäta hur serien har mottagits både bland invånarna i Karlstad och övriga Sverige. Och hur 

det kan påverka Karlstads kommuns varumärke. 

Det finns visserligen likheter mellan varumärkeslojalitet och varumärkesyfte. En stark lojalitet byggs här av 

en stark gemenskap där kopplingen till Karlstad och Värmland är det som förenar. Denna starka lojalitet kan 

ha varit det som gjorde att många blev upprörda över att Karlstads kommun har varit medfinansiärer till en 

tv-serie som enligt dem visar upp en felaktig bild av Karlstad. Samtidigt kan serien i sin tur ge Karlstads 

kommun dåligt rykte, vilket kan påverka invånarnas förtroende för Karlstad. Enligt Melin bör ett varumärke 

kommunicera ut likvärdiga attribut. Börjar kvaliteten skiljas kan det skada varumärkesförtroendet (Melin 

2006, s. 55). Att 71 % av de värmlänningar som känner till Wermland Forever anser att tv-serien visar upp 

en felaktig bild av kommunen backar upp denna tes. 
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7. Slutsats 
I följande kapitel presenteras slutsatsen av uppsatsen där frågeställningar kopplas till undersökningen. Det spekuleras också i 

hur undersökningen kan påverka samhället. 

Syftet konkretiserades tidigare i dessa frågeställningar: Hur ser Karlstads kommuns varumärkesidentitet ut?, Hur ser 

Karlstads kommuns varumärkesimage ut?, Vilken bild av Karlstad visas i Wermland Forever? och Hur ser förhållandet 

mellan Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra varumärkesimage ut i relation till Wermland Forever? 

Frågeställningarna har besvarats löpande under tidigare kapitel. Under slutsatsen struktureras dessa upp för 

att tydliggöra.  

 

Hur ser Karlstads kommuns varumärkesidentitet ut? 

Först och främst vill Karlstad upplevas som en öppen och välkomnande stad. En stad som passar alla 

människor att bo i, oavsett vilket livsskede de befinner sig i. Karlstad vill också framstå som en kommun 

som tänker framåt och vill hela tiden utvecklas. De tar sig an sina uppdrag med stort engagemang samtidigt 

som de vill vara en kommun som internt är i gott skick och självklart en kommun som når goda resultat. 

Detta ska genomsyra allt Karlstads kommun gör. 

Förutom sin värdegrund så har Karlstad även mål som är koncentrerade kring olika områden och som 

således också påverkar varumärkesidentiteten. Dessa mål fokuserar på tillväxt, attraktiv stad, utbildning & 

kunskap, en stad för alla samt den goda & gröna staden. 

En del av dessa mål är att Karlstad ska attrahera fler invånare (cirka 700 per år) och att Karlstadsbornas 

förtroende för staden ska förbättras. I det ingår även att invånarna ska vara stolta över sin stad. Karlstad ska 

dessutom vara en trygg stad som lockar många besökare. 

Invånarna i Karlstad är både en del av varumärket och en av målgrupperna. I visionen står det om vikten av 

ett öppet samtalsklimat och även om Karlstad som en trygg kommun. Trots att det inte står uttalat 

ordagrant i dokumenten så är även kända byggnader och platser väldigt relevanta för 

varumärkesuppbyggnad då det bidrar till varumärkeskännedomen. 

Visionen är att Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad och naturen, som är en stor resurs 

för Karlstad, ska vårdas och förvaltas. Kort sagt skulle man kunna definiera Karlstads kommuns 

varumärkesidentitet som en modig, naturnära och ungdomlig kommun för alla 

 

 

Hur ser Karlstads kommuns varumärkesimage ut? 
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Resultatet på enkätundersökningen visar att en stor del av både värmlänningar och invånare från övriga 

Sverige ser Karlstad som en naturnära kommun med många krogar och butiker. Överraskande liten del av 

respondenterna ser Karlstad som en kommun med bra aktiviteter för barnfamiljer. Detta kan bero på den 

relativt låga snittåldern på respondenterna, men även bland den äldre mottagargruppen var svarsfrekvensen 

låg (25 %). Många anser dessutom att Karlstad är en ungdomlig kommun, och här har de valt “ungdomlig” 

framför “nytänkande”. Vilket återigen till viss del exkluderar invånare som befinner sig utanför 

åldersgruppen 18 - 30 år. 

Bland de platser och byggnader som kännetecknar Karlstad har Klarälven och Karlstads universitet hamnat 

tillsammans med Löfbergs Lila Arena och Löfbergs Lila-skrapan på en hög svarsfrekvens. Karlstads 

universitet har en viktig del i både tillväxt och utbildning då många studenter byter bostadsort för att plugga. 

Dock finns det alltid en risk att många studenter flyttar vidare efter färdig utbildning. Löfbergs lila-skrapan 

är en symbol för näringslivet vilket kompletterar universitetet då det ger en bild av kommunen att det finns 

möjligheter både till jobb och utbildning. Att Klarälven hamnade i toppen bland svarsalternativen visar på 

att Karlstads kommun associeras till stor del som en naturnära kommun. Dessa attribut har dessutom en 

stor del i märkeskännedomen. 

På frågan kring hur Karlstads kommun upplevs hamnade “trygg kommun” i toppen tätt följt av “ungdomlig 

kommun” och “kommun som bryr sig om sina invånare”. Det enda som skilde sig på denna fråga var att fler 

värmlänningarna valde Karlstads kommun som en kommun som bryr sig om sina invånare än vad övriga 

Sverige gjorde. Bland övriga Sveriges svarsresultat hamnade “nytänkande kommun” högre upp. 

Genom denna analys kan man tydligt se att Karlstads kommuns varumärkesidentitet stämmer väl överens 

med dess varumärkesimage. 

 

Vilken bild av Karlstad visas i Wermland Forever? 

Enligt enkätundersökningen visas Karlstads kommun upp främst som en kommun med många krogar. Inget 

av de andra svarsalternativen fick speciellt många svar. Det kan som vi nämnt tidigare vara positivt med 

tanke på målgruppen men exkluderar samtidigt en stor del av målgruppen för varumärkesidentiteten och sin 

egen vision av att vara en stad för alla.  

Enligt Hart och Stachows känslomässiga nivå visar enkätundersökningen att respondenterna upplever att 

Wermland Forever framställer Karlstad som en ungdomlig och omodern kommun. Det går emot 

varumärkesidentiteten och imagen där Karlstad snarare framställs som en lugn och trygg kommun. 

Deltagarna i Wermland Forever framställer invånarna i Karlstad som sociala, lantliga och modemedvetna. 

Mot målgruppen bör dessa svarsalternativ ses som positiva, bortsett från ”lantliga” men det beror på vilken 

värderingen man lägger i det. Målet med serien var att visa att man kan vara ung och ha roligt i Karlstad, 
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dock är det svårt att göra en serie med ungdomar som helt ska överens med Karlstads varumärkesidentitet 

som mer fokuserar på andra värden som trygghet och lugn. Samtidigt kanske man hade önskat en mer 

nyanserad bild av Karlstad och dess invånare.  

Att många var missnöjda med serien återspeglades tydligt under den sociala nivå då ett stort antal 

respondenter valde att fylla i “övrigt”-kategorin och själva skriva i allehanda negativa beskrivningar över 

deltagarna i tv-serien och hur de framställer invånarna i Karlstad.  

Under den fysisk-symboliska nivån var det där Wermland Forever hade bäst genomslag jämfört med 

Karlstads kommuns varumärkesidentitet. Det var här Karlstads kommun hade störst möjlighet att påverka 

resultatet då de som bekant fick bestämma inspelningsplatser. Resultatet blev att Karlstad CCC, Klarälven 

och Stora Torget fastnade i folks medvetande. Även Selma Spa och Sunne Ski fick en hög svarsfrekvens, 

vilket visar att Karlstads kommun lyckades visa upp de miljöer de ville och är stolta över. 

Överlag kan man se utifrån resultatet att bilden av Karlstad så som den framställs i serien inte stämmer 

särskilt väl överens med varken Karlstads varumärkesidentitet eller image. Det kan man dessutom se i 

enkätundersökningen då 71 % av respondenterna svarar att Wermland Forever visar upp en felaktig bild av 

Karlstad. 

 

Hur ser förhållandet mellan Karlstads kommuns varumärkesidentitet kontra varumärkesimage ut i relation till Wermland 

Forever?  

I delegeringsbeslutet till Wermland Forever kan man läsa att Karlstads kommun väljer att vara 

medfinansiärer i att producera tv-serien Wermland Forever då de anser att projektet stärker varumärket 

Karlstad, skapar massmedial uppmärksamhet och skapar intäkter till kommunen och näringslivet. Att serien 

skapat massmedial uppmärksamhet i förhållande till sina relativt låga tittarsiffror är inget att debattera om. 

Huruvida det är positiv medial uppmärksamhet är en annan fråga. Mats Ahrén påstår att de investerade 

pengarna gavs tillbaka till Karlstad igen, främst genom gästnätter då produktionsteamet på 30-40 personer 

bodde i Karlstad i en månad. Även där har de lyckats med sin satsning. Vid frågan om detta stärker 

varumärket Karlstad visar resultatet från enkäten att det inte riktigt stämmer. 

Enkäten visar att Wermland Forever till stor del endast framställer Karlstad som en krogtät stad. 49 % av 

respondenterna ansåg detta, jämfört med de resterande svarsalternativen som hade högst 8 % svarsfrekvens. 

På frågan hur kommunen upplevs svarade 49 % att Karlstad egentligen är en trygg kommun, men efter att 

ha sett Wermland Forever ansåg endast mellan 0 och 5 % av de tillfrågade att de tyckte att Karlstad kändes 

som en trygg kommun. Samtidigt som “ungdomlig” och “omodern” blev attribut som associerades till 

kommunen.   
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Invånarna som annars ses som trevliga, sociala och lugna illustreras i serien som sociala, modemedvetna, 

lantliga och stressade. Här nämndes även idel egenkomponerade förolämpningar som “puckon”, “ytliga 

brats”, “kassa skådespelare” och “pinsamma” är några av alla de benämningar som kastades över seriens 

deltagare. Det behövs väl knappt nämnas att dessa är ord som Karlstads kommun inte vill eller bör relateras 

till. 

 

När det gällde vad kommunen valde att visa upp så gjordes detta starkt kopplat till hur Karlstad vill att dess 

kommun ska upplevas. De fyra mest frekventa svarsalternativen var Karlstad CCC, Klarälven, Stora Torget 

och Selma Spa. Alla de olika svarsalternativen fick relativt många röster. Att en stor procentandel av 

respondenter både i och utanför Värmland kunde erinra sig många olika byggnader och platser som visades 

upp i serien, visar att Karlstads kommun lyckades väl med denna del av satsningen. 

Sammanfattningsvis har Karlstad ett starkt varumärke med en varumärkesidentitet och en varumärkesimage 

som stämmer väl överens. Det har visat sig att satsningen på tv-serien Wermland Forever till viss del inte 

stämmer överens med kommunens mål och visioner, bland annat med hur de vill framstå och upplevas som 

stad. Detta kan leda till att förtroendet och varumärkeskänsligheten kan förminskas.  Att så många olika 

platser i Wermland Forever erinras av respondenterna bevisar att Karlstad har en stark 

varumärkeskännedom såväl lokalt som nationellt. Även om den i mångt och mycket har varit negativ så har 

den förhållandevis stora massmediala uppmärksamheten till viss del lett till ett stärkande varumärkeskapital. 

Vi är även medvetna om att vi inte kan generalisera utifrån urvalet från enkäten då den inte är speciellt 

representativ för det svenska folket, varken ålders- eller platsmässigt.  Målet var dock inte att få en 

representativ bild över Sverige utan vi ämnade nå de som känner till Karlstads kommun och Wermland 

Forever för att reliabiliteten av denna del av undersökning skulle bli så hög som möjligt.  Genom detta kan 

vi dra slutsatser och se mönster av enkätens svar. 

 

7.1 Implikationer för samhället  

Då denna uppsats är en jämförande studie utifrån ett specifikt fall och en specifik plats blir det svårt att dra 

generella slutsatser för samhället i stort. Undersökningen visar upp ett exempel på en marknadsföringsåtgärd 

med syfte att ge uppmärksamhet till en stad. En plats image kan lätt påverkas av media och det har vi sett 

resultat på sedan tidigare. Ett par exempel är filmen ”Borat” som lyckades, på gott och ont, sätta Kazakstan 

på kartan och ge landet en tveksam image som blir svår att sopa under matten (Van Ham 2008 s. 142) och 

Tv-serier som Seinfeld, Sex and the City och Vänner som gör New York till en plats som alla kan identifiera 

sig med trots att man aldrig varit där. Dessa filmer och tv-serier har dock en sak gemensamt som Wermland 

Forever saknade: De nådde ut till miljontals åskådare över hela världen.  
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Undersökningen visar på att det i detta fall går att påverka en plats image genom marknadsföringsåtgärder 

och i många fall att applicera traditionell marknadsföring även på platser. Studien visar dessutom att om en 

stad har ett starkt varumärke, som Karlstad enligt undersökningen har, skapar det reaktioner när bilden som 

marknadsförs inte stämmer överens med dess image. Uppsatsen visar även att man bör vara försiktig med 

sponsring av marknadsföringsåtgärder som man inte själv kan styra eller ha översikt över då resultatet inte 

alltid blir som man har tänkt sig.  
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8. Framtida forskning 
Under det avslutande kapitlet ges förslag på framtida forskning.  

 

Ett intressant moment vore att studera den brittiska förlagan för Wermland Forever, en serie vid namn The 

Only Way is Essex. Serien har nu påbörjat sin sjätte säsong och har även den rönt stor mediedebatt i sitt 

hemland med kritik riktad mot seriens ytlighet och den icke-representativa bilden av Essex som visas upp. 

Därför vore det intressant att göra en jämförande studie mellan Wermland Forever och The Only Way is 

Essex. Då den brittiska serien nu har visats i flera år kan man mäta effekten hur samhället kring Essex har 

påverkats av detta och således dra slutsatser av detta hur Wermland Forever kan påverka Karlstads kommun 

långsiktigt.   

En annan väg att gå är att göra en jämförande analys kommun mot kommun för att verkligen få fram de 

olika kommunernas unika kärnvärden. Då denna undersökning fokus låg på Karlstads varumärkesidentitet 

kontra dess image fanns det inte utrymme för denna typ av jämförande undersökning. Det skulle dock vara 

intressant att kunna utföra en sådan undersökning för att hitta en kommuns USP. 

En diskursanalys av medierapporteringen kring olika kommuner skulle även den kunna hitta mönster genom 

värdeord. Även vilka sorts nyheter som publiceras både lokalt och nationellt från de olika kommunerna kan 

ge en nyanserad bild av Karlstads kommuns varumärke. 

Det vore intressant att mäta effekterna av detta under ett längre plan för att verkligen se hur Wermland 

Forever påverkade Karlstads varumärke.  
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjumanual 
 

Intervjumanual – Mats Ahrén den 19 juni 2012 klockan 13.59 - 14.25 

 

Bakgrundsfrågor om Mats Ahrén 

 

Vilken är din tjänst på Karlstads kommun? 

 

Vad är din roll i Wermland Forever - projektet? 

 

 

Syfte och mål med projektet 

 

Vad var syftet med Wermland Forever? 

 

Vilken var målgruppen? 

 

Vilka konkreta mål hade ni med Wermland Forever? 

 

Är Wermland Forever del i ett större projekt eller är det en ensam marknadsföringsföreteelse?  

Förslag på följdfrågor: Vad i sådana fall? Vad kommer ni göra mer, och vad har ni gjort tidigare? 

 

 

Uppföljning 

 

Har det gjorts några satsningar för att Karlstad ska leva upp till bilden som serien vill förmedla?  

 

Hur hade ni tänkt följa upp serien? 

Förslag på följdfråga:  har det förändrats på grund av reaktionerna kring serien? 

 

Hur anser du att den allmänna reaktionen var?  

Förslag på följdfråga: Hos invånarna i kommunen jämfört med resten av Sverige 
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Resultat 

Hur var tittarsiffrorna?  

Förslag på följdfråga: Över eller under förväntan? 

 

Det har diskuterats en hel del om att kommunen ska kräva tillbaka pengarna som är satsade i projektet. Kan 

du berätta lite mer om det?  

 

 

Övriga frågor 

 

Var invånarna i kommunen en del av målgruppen för serien?  

Förslag på följdfråga: Om inte, hur hade ni förväntat er att serien skulle tas emot av invånarna? 

 

Hur tror ni att invånarnas förtroende för kommunen har påverkats av serien? 

Förslag på följdfrågor: Om det har skett ett minskat förtroende gentemot kommunen bland invånarna, är det något ni kommer 

att jobba på att förbättra. Vad kommer ni göra i sådana fall? Om serien har fått positiv effekt hur har ni tänkt att ta till 

vara på den? 
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Bilaga 2: Enkäten 

 

Wermland Forever 

 

Denna enkät är en del av underlaget till Helena Bränneby och Leo Plöens kandidatuppsats om Karlstads 

kommun och tv-serien Wermland Forever som visats på TV3 under våren. Som respondent är du anonym 

och det insamlade materialet kommer endast att användas till denna undersökning. Enkäten tar ungefär tre 

minuter och vi är väldigt tacksamma att du tar dig tiden att göra detta. 

 

Kön 

Man 

Kvinna 

Födelseår 

 

Ange vilket år du är född 

________________________________ 

 

Boende 

Ange vilket landskap du bor i 

 

Blekinge, Bohuslän, dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, 

Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, 

Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland. (drop down meny) 

 

Känner du till Karlstads kommun? 

Välj ett alternativ 

 

Inte alls 

ganska lite 

ganska väl 

väldigt väl 

 

Har du besökt Karlstads kommun de senaste 5 åren? 

Välj ett alternativ 
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Nej, aldrig 

Ja, 1-5 gånger 

Fler än 5 gånger men bor på annan ort 

Ja, jag bor i Karlstad 

__________________________________________________________ Sidbyte. De som svarade "Nej, 

aldrig" på ovanstående fråga slussades vidare till s 3 

 

(fysiska och symboliska nivån) 

Vilka av följande förknippar du med Karlstads kommun och Värmland? 

Löfbergs Lila skrapan 

Klarälven 

Karlstad Culture and Congress Center (Karlstad CCC) 

Karlstads universitet 

Mariebergsskogen 

Stora Torget 

Löfbergs lila arena 

Selma Spa 

Ski Sunne 

Övrigt:_________________________ 

 

(Kognitiva nivån) 

Jag tycker Karlstad är en.. 

Fyll i följande påståenden som du tycker stämmer in på Karlstad 

 

Naturnära kommun 

Kommun med många krogar 

Kommun med stort utbud av butiker 

Kommun som erbjuder varierande aktiviteter till barnfamiljer 

Kommun med vacker arkitektur 

Övrigt:_________________________ 

 

(Känslosamma nivån) 

Jag upplever Karlstad som en.. 

Fyll i följande påståenden som du tycker stämmer in på Karlstad 

 

Ungdomlig kommun 

Nytänkande kommun 
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Omodern kommun 

en kommun som bryr sig om sina invånare 

en trygg kommun 

Övrigt:_________________________ 

 

(sociala identitetsnivån) 

Jag upplever invånarna i Karlstad som.. 

Fyll i följande påståenden som du tycker stämmer in på Karlstads invånare 

 

Sociala 

Trevliga 

Lantliga 

Modemedvetna 

Stressade 

Lugna 

Övrigt:_________________________ 

 

_________________________________________________________________Sidbyte 

 

Känner du till tv-serien Wermland Forever visades på TV3  under våren? 

Ja 

Nej 

_______________________________________________________________Sidbyte. De som svarar 

Nej på ovanstående fråga slussades vidare till s 5 

 

Hur känner du till Wermland Forever? 

Väljs ett alternativ 

 

Jag har hört talas om den men inte sett något avsnitt 

Jag har sett 1-2 avsnitt 

Jag har sett 3-6 svsnitt 

Jag har sett fler än 6 avsnitt 

Övrigt:_________________________ 

 

Vilka av följande lade du märke till i tv-serien? 

Löfbergs Lila skrapan 
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Klarälven 

Karlstad Culture and Congress Center (Karlstad CCC) 

Karlstads universitet 

Mariebergsskogen 

Stora Torget 

Löfbergs lila arena 

Selma Spa 

Ski Sunne 

Övrigt:_________________________ 

 

Jag tycker Wermland Forever framställde Karlstad som en.. 

Fyll i följande påståenden som du tycker stämmer in på Karlstad 

 

Naturnära kommun 

Kommun med många krogar 

Kommun med stort utbud av butiker 

Kommun som erbjuder varierande aktiviteter till barnfamiljer 

Kommun med vacker arkitektur 

Övrigt:_________________________ 

 

Efter att jag har sett serien upplever jag Karlstad som en.. 

Fyll i följande påståenden som du tycker stämmer in på Karlstad 

 

Ungdomlig kommun 

Nytänkande kommun 

Omodern kommun 

En kommun som bryr sig om sina invånare 

En trygg kommun 

Övrigt:_________________________ 

 

Jag upplevade deltagarna i serien som.. 

Fyll i följande påståenden som du tycker stämmer in på Karlstads invånare 

 

Sociala 

Trevliga 

Lantliga 
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Modemedvetna 

Stressade 

Lugna 

Övrigt:_________________________ 

 

Jag tycker serien visar... 

Välj ett alternativ 

 

En rättvis bild av Karlstad 

En felaktig bild av Karlstad 

Ingen åsikt 

 

Utveckla gärna ditt svar 

__________________________________________________________ 

 

Jag skulle kunna tänka mig att flytta till Karlstad 

Välj ett alternativ 

 

Ja 

Nej 

Kanske 

Jag bor redan där 

 

__________________________________________________________________Sidbyte 

 

Tack för din medverkan! 

Skicka 

 

 

 

 

 
 


