
	   1	  

 

 

 

Syns du inte, finns du inte   

En studie av Värmlands image och profil  

Out of sight, out of mind 
A study of Värmlands image and profile 

 
Hanna Gustavsson 
 

Fakulteten för Humanoria och Samhällsvetenskap, institutionen för geografi, media och kommunikation 
Information och PR 

C-uppsats 15 hp 

Examinator: Liselotte Englund 

2013-02-08 

 



	   2	  

Sammanfattning 
Det blir allt viktigare för kommuner, regioner och länder att positionera sig i kampen om 

presumtiva invånare och investerare. För att konkurrera måste platsens fördelar lyftas fram för 

målgruppen och det är av största vikt att finnas där målgruppen finns. Sociala medier har utmanat 

de traditionella marknadsföringsmetoderna och gjort detta möjligt. Mer än hälften av Sveriges 

befolkning använder det sociala mediet Facebook och i november 2012 använder 74 procent av 

Sveriges kommuner och regioner mediet. Det har blivit en självklarhet att använda Facebook som 

ett verktyg i marknadsföringen men det saknas kunskap om hur man på bästa sätt ska 

marknadsföra sig och kommunicera med sina målgrupper.  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur kommunikatörer arbetar med platsmarknadsföring via 

Facebook för att skapa en attraktiv bild av en region. Fokus ligger på att undersöka om den 

önskade profilen stämmer överens med invånarnas bild av Värmlands image. Studien har gjorts i 

samråd med Attraktiva Värmland. Det är ett treårigt EU-projekt inom Region Värmland som 

startades 2010. Målet med projektet är att få människor att besöka, bo och etablera sig i 

Värmland. Följande frågeställningar har legat till grund för studien: Vilken är Attraktiva 

Värmlands önskade profil för Värmland? Vilka metoder och strategier använder Attraktiva 

Värmland sig av på Facebook för att locka nya målgrupper och behålla sina invånare? Vilken bild 

har invånarna av Värmlands image och hur väl stämmer denna bild överens med den önskade 

profilen? Studien är utförd med kvalitativa metoder och har avgränsats till att undersöka regionen 

Värmland. Tre fokusgruppintervjuer har genomförts för att få svar på frågeställningarna.  

 

Resultatet visar att Värmland idag har en otydlig profil och att det därför är svårt att 

kommunicera ut ett enhetligt budskap till invånarna. Detta leder till att imagen av Värmland inte 

blir som den önskade profilen. Resultatet visar också att Attraktiva Värmland använder flera olika 

metoder och strategier på Facebook för att locka fler invånare. Detta gör de bra. Dock så menar 

både invånare och Attraktiva Värmland att en enhetlig bild av hela Värmland inte visas upp där. 

Studiens resultat och analys visar vikten av en tydlig profil i arbetet med att få profil och image att 

överensstämma. Den visar också att det underlättar med en genomtänkt strategi där mål och 

riktlinjer med varje medium formuleras. Genom att utnyttja Facebooks fördelar som statistik och 

tvåvägskommunikation kan rätt budskap kommuniceras ut och varumärket stärkas.  

 

Nyckelord: Platsmarknadsföring, Facebook, profil, varumärkesarbete, Värmland. 
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Abstract  
It has become increasingly important for municipals, regions and countries to make a statement 

in order to attract potential investors and settlers. To be able to compete for attention, it is 

important to target the right group of people with the right kind of arguments and marketing. 

Thanks to social media such as Facebook, it is now possible to challenge the old ways of 

marketing and be more progressive in the hunt for clients. To utilize Facebook as a tool for 

marketing has in other words become a trend, but there is a lack of knowledge concerning how 

to best communicate with each target group.  

 

The purpose of this study is to explore how communicators work with social media in order to 

make a region more attractive. The main focus is to find out whether the marketing profile of a 

region correlates with the inhabitants idea of the region. The study was done in collaboration 

with Attractive Värmland. It is a three-year EU project within the Region Värmland started in the 

2010th. The goal of the project is to get people to visit, live and establish themselves in Värmland. 

The following research questions have been explored: What profile do Attraktiva Värmland hope 

to create for the region of Värmland? What methods and strategies do Attraktiva Värmland use 

in order to attract new prospects whilst keeping their current residents? What is the residents idea 

of Värmland and how well does it respond to the profile Attraktiva Värmland wishes to create?  

The study was performed with qualitative methods and has been limited to examining the region 

Värmland. Three interviews in groups have been conducted to find answers to the questions.  

 

The results show that Värmland today has got quite a diffuse profile that causes problems with 

communicating a homogenous message to its residents. Therefore, the image of Värmland fails 

to respond to the wanted profile. Attraktiva Värmland does utilize several different methods and 

strategies on Facebook to attract future residents, and it appears they do it well. The problem still 

remains though; both residents and the people responsible for Attraktiva Värmland agree that the 

regions image remains diffuse. This study proves the importance of having a solid profile in order 

to successfully fuse the image and the wanted profile of a region into one homogenous marketing 

tool. Having a well thought-through strategy where distinct guidelines and goals are formulated is 

a great help when working with social media. By using the benefits of Facebook, such as statistics 

and two-way communication, the right message can be forwarded and the marketing brand be 

further more enhanced.  

 

Keywords: Place marketing, Facebook, profile, branding, Värmland.  
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1. Introduktion  
I kapitlet introduktion presenteras en bakgrund till studiens ämne. Eftersom att studien har gjorts 

i samråd med projektgruppen Attraktiva Värmland på Region Värmland, beskrivs organisationen, 

deras arbete och hantering av sociala medier kortfattat. Vidare beskrivs studiens 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt relevanta begrepp. Avslutningsvis 

presenteras en dispositionsmall för hela studien.  

 

Alla platser kan inte bli omskrivna världsstäder, men alla kan bli mer intressanta och attraktiva än 

vad de är idag (Thufvesson, 2009). Kavaratzis (2004) skriver att en geografisk plats också kan 

vara ett varumärke. Det omnämns av en del författare som ”City Branding” eller ”Place 

marketing”. De senaste årtiondena har kampen om invånare, turism och investerare ökat. 

Kavaratzis (2004) hävdar att det inte är en ny företeelse att städer och regioner positionerar sig. 

Städer har marknadsfört sig sedan 1970-talet då konkurrensen om utländska investeringar, turism 

och boende ökade. Under denna tid var metoderna inriktade på att sälja och bedriva PR-

aktiviteter. Införandet av marknadsföring av en stad kom som en naturligt följd av den rådande 

entreprenöriella synen. Kommunerna styrdes bort från den traditionella verksamheten. Den 

entreprenöriella synen fångade det sätt som städer drivs idag, det vill säga på ett mer affärsinriktat 

tillvägagångssätt. Kommunerna har anammat sådant som är utmärkande för företag såsom 

risktagande, uppfinningsrikedom och marknadsföring. Förr var metoder och tekniker för och 

kunskaper om marknadsföring mycket begränsade i relation till platser. Detta lever kvar idag men 

i början av 1990-talet ökade förståelsen för att marknadsföring även är applicerbart på 

geografiska platser. Matson (1994) skriver att städer och regioner generellt sett varit långsamma 

med att acceptera och använda sig av nytänkande i sin marknadsföring. Det som nu har hänt är 

att städer i hela Europa använder sig av marknadsföringsstrategier. I takt med globaliseringen och 

den ökade konkurrensen om invånare, turism och investerare används varumärket idag strategiskt 

för att stärka och tydliggöra en regions identitet.   

 

Platsmarknadsföring handlar precis som traditionell marknadsföring om skapandet av visuella 

symboler, image, kampanjer och informationsdistribution. Kotler, Haider, & Rein (1993) anser 

att platser kan utvecklas och på nytt blomstra genom strategisk marknadsföring. Matson (1994) 

hävdar att platser kan marknadsföras på samma sätt som produkter. Precis som läskmärken är 

länder, regioner och städer en vara som produceras, marknadsförs och konsumeras. Ward & 

Gold (refererad i Ek & Hultman, 2007) definierar platsmarknadsföring enligt följande: 
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Platsmarknadsföring är en marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla 

utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område, oftast riktad mot en eller 

flera väldefinierade målgrupper. (Ek & Hultman, 2007, s. 28) 

 

Tillämpningen av platsmarknadsföring är till stor del beroende på konstruktion, kommunikation 

och förvaltning av regionens image (Kavaratzis & Ashworth, 2005). Varumärket handlar just om 

sådana mentala bilder. Platsmarknadsföring fokuserar på människors bilder och sätter dem i 

centrum för iscensatta aktiviteter som syftar till att forma platsen och dess framtid. Att hantera 

platsens varumärke blir ett försök att påverka och behandla de mentala kartorna på ett sätt som 

anses gynnsamt för de nuvarande omständigheterna och framtida behov på platsen. Det som 

regionen marknadsför blir dess image vilket i sin tur är utgångspunkten för att utveckla regionens 

varumärke. Ek och Hultman (2007) framhåller att i takt med att synen på och betydelsen av 

platsers marknadsföring har förändrats har även möjligheterna för kommunikation och 

interaktion ökat. Nya sätt att kommunicera har växt fram vilket innebär nya utmaningar och olika 

ställningstaganden för marknadsföraren. Det som är intressant är inte att städer och regioner 

marknadsförs utan hur och under vilka förutsättningar det blir möjligt.  

 

För att en image ska bli hållbar och få fäste måste den kommuniceras genom flera olika kanaler 

(Kotler et al., 1993). De traditionella mediernas roll såsom radio, tv och tidningar har förändrats i 

och med Internet och framväxten av de sociala medierna. Genom Web 2.0 har ett nytt 

medielandskap växt fram som innebär nya sätt att kommunicera och därmed nya utmaningar för 

dagens organisationer. Carlsson (2009) understryker att det nya medielandskapet innebär en 

större möjlighet till deltagande, öppenhet, transparens, dialog och gemenskap för organisationer. 

Det nya medielandskapet innebär en utmaning för organisationer då de måste anpassa sin 

kommunikation, marknadsföring och agerande, något som innebär både möjligheter och risker. 

Men den nya tekniken har också sina baksidor. Thufvesson (2009) skriver att negativa nyheter 

snabbt kan fångas upp och förstärkas av media vilket kan vara förödande för små platser.  

 

Platser är komplexa och för att få önskad reaktion från mottagaren krävs en genomtänkt strategi 

och ett helhetstänk i allt som kommuniceras (Carlén, 2002). Satsningen på Internet måste tydligt 

hänga ihop med den övriga varumärkeskommunikationen. Internet har medfört att vikten av att 

vårda sitt varumärke fått ökad betydelse. Kundens uppfattning om ett varumärke påverkas av alla 

de kontakter kunden har med det aktuella varumärket. I och med detta måste 

varumärkesbyggandet på Internet tydligt kommunicera företagets värderingar och policy.  Att 

vara konsekvent i sin marknadsföring är extremt viktigt för kundens igenkänning av varumärket.  
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde år 2010 en kvantitativ undersökning bland 

kommuner, landsting och regioner om deras aktivitet i de sociala medierna. Av undersökningen 

framkom att 60 procent använder någon form av sociala medier (SKL, 2010). De flesta som inte 

hade sociala medier vid den tidpunkten, hade planer på att börja använda dem inom kort. 

Resultatet har uppdaterats sedan 2010 och i skrivande stund använder 74 procent sociala medier 

(SKL, 2011). I dagens samhälle kan vi alltså se att många kommuner, landsting och regioner 

använder sig av dessa i mer eller mindre utsträckning i sin marknadskommunikation. James E. 

Grunig och Larissa A. Grunig (refererad i Heide, Johansson, & Simonsson, 2012) skriver att 

sociala medier medförde en stor förändring för kommunikatörer under 2010-talet. Aldrig tidigare 

har kommunikatörer haft ett medium som skapat så stora möjligheter för tvåvägskommunikation 

med olika grupper. SKL publicerade i slutet av 2012 riktlinjer för kommuners, regioners och läns 

närvaro i sociala medier och hur de ska använda verktygen i sin kommunikation (SKL, 2012). 

Maureen Taylor och Michael Kent (refererad i Heide et al.) hävdar följande: 

 

The question today is not so much a question of if but how to use social media. 

(refererad i Heide et al., 2012, s. 223) 

 

Det har med andra ord blivit en självklarhet för såväl kommuner som regioner att bli aktiva på de 

sociala plattformarna. Frågan är hur de använder sig av dem.  

 

1.1 Attraktiva Värmland 
Region Värmland är en politiskt styrd organisation, bildad år 2001 som ett kommunalförbund. I 

och med nytt beslut från riksdagen blev Region Värmland år 2007 ett samverkansorgan med flera 

statliga uppdrag. Samtliga 16 kommuner i Värmland och Värmlands landsting ingår. Sedan 2012 

är Region Värmland även regional kollektivtrafikmyndighet för Värmlands län. Idag har Region 

Värmland 350 medarbetare, varav 250 av dem arbetar inom de fem folkhögskolorna (Region 

Värmland, 2012). I figur 1 visas en bild av hur Region Värmlands organisation är uppbyggd. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Region Värmlands organisation (Region Värmland) 
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Befolkningsprognoser tyder på att många regioner inom en tioårsperiod riskerar att få färre 

invånare än idag och därmed förlorade skatteintäkter. Förlorade skatteintäkter innebär mindre 

pengar till exempelvis infrastruktur, skola, vård och omsorg. På sikt behöver fler människor 

lockas till Värmland för att kunna behålla en bra samhällsservice och god livskvalitet. Region 

Värmland arbetar med att stärka länets attraktionskraft och skapa förutsättningar för tillväxt i 

Värmland. Organisationen har ansvar för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur, folkbildning 

och kollektivtrafik. Region Värmlands vision är ”alltid steget före” som innebär att de alltid ska 

sträva efter att ligga i framkant, ha god framförhållning och att spana framåtriktat och nyfiket. 

Målet är att ”Värmland ska växa”. Det betyder att fler människor ska vilja leva och bo i 

Värmland. Företag ska vilja etablera sig, verka och utvecklas i länet (Region Värmland, 2012).  

 

En strategi för att konkurrera i kampen om invånare och investerare är det treåriga EU-projektet 

Attraktiva Värmland med Region Värmland som huvudman och regionens samtliga kommuner 

som medfinansiärer. Projektet startades 2010. Attraktiva Värmlands huvuduppgifter är att få 

människor att besöka, bo och etablera sig i Värmland (Region Värmland, 2012). Just dessa tre 

faktorer är starkt kopplade till användandet av ”City branding” vars syfte är att marknadsföra 

regionen som varumärke. Kavaratzis (2004) skriver att meningen är att få målgruppen att se 

potentialen och möjligheterna med regionen och i bästa fall få målgruppen att vilja bosätta sig 

eller på annat sätt investera i regionen. Attraktiva Värmland arbetar med flera olika plattformar 

för att kommunicera sina budskap. Facebook är ett medie som projektgruppen arbetar strategiskt 

med. Facebooksidan Värmland ses som ett komplement till hemsidan varmland.se. På 

varmland.se skrivs att Facebook är en ypperlig kanal för berättande och utbyte av erfarenheter 

och kunskap. Syftet med sidan är att medlemmarna ska föra en dialog runt frågor som rör arbete, 

boende och upplevelser i Värmland. I studiens förintervju säger en av kommunikatörerna på 

projekt Attraktiva Värmland följande:  

 

I projektbeskrivningen för Projekt Attraktiva Värmland var det inte utpekat att vi skulle 

använda oss just av sociala medier i kommunikationen. Vi bestämde oss dock ganska 

snart att inkludera sociala medier som kommunikationskanal på grund av dess enorma 

popularitet, genomslagskraft och möjligheter. (Kommunikatör, Attraktiva Värmland) 

 

På Region Värmlands hemsida har sociala medier en egen flik där begreppet definieras. De 

skriver även här att organisationen och deras verksamheter använder sig av olika sociala medier. I 

samband med denna information länkas det till dem också. Ett Youtubekonto och Twitterkonto 
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finns men används inte aktivt. Facebooksidans första inlägg var i januari 2011. Den 15 november 

året därpå hade sidan 17 263 följare. Det är mer än genomsnittet för andra län. Trots framgången 

ser administratörerna för sidan ett problem då det gäller hantering av varumärket. 

Kommunikatören fortsätter: 

 

Vi pratar om varumärket Värmland, alla och ingen äger det. Vi har en förhållandevis bra 

spridning men vill bli bättre på att balansera innehållet. En trovärdig sida ska ha alla 

perspektiv i åtanke. (Kommunikatör, Attraktiva Värmland)  

 

Alla, det vill säga invånare, besökare och företagare, har varumärket som en inre bild och därmed 

”äger” de varumärket (Spjuth, 2006). I juridisk bemärkelse kan ett namn på en region inte 

registreras som ett varumärke.  

 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga. (4 § i varumärkeslagen, SFS 2010: 1877) 

 

Denna definition syftar på en varas kännetecken. En region som Värmland kan inte heller få 

ensamrätt till sitt namn.  

 

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att 

någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar 

som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. 

Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda 

ett geografiskt namn gör detta. (11 § i varumärkeslagen, SFS 2010: 1877)  

 

Regionen aldrig kan äga bilden i människors huvuden men den går att påverka enligt Mats 

Georgson (refererad i Spjuth, 2006). Regionen kan ”äga” varumärkesprocessen och ta den på 

allvar genom att arbeta långsiktigt och konsekvent med hur varumärket ska uppfattas.  

 

1.2 Problemformulering  
Det blir allt viktigare för kommuner och regioner att positionera och marknadsföra sig. De 

konkurrerar, precis som produkter, på en marknad om besökare, invånare och investerare. Det 

gäller att arbeta utifrån en enad profil som framhäver platsens fördelar. Genom att aktivt arbeta 
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med profilen styr man även imagen av platsen. Utmaningen ligger i att positionera sig och nå ut 

till så många som möjligt. Sociala medier har utmanat de traditionella marknadsföringsmetoderna 

och gjort detta möjligt. Användandet av sociala medier har förändrat kommunikationen och 

relationen mellan kund och marknadsförare under 2000-talet. Många kommuner finns idag på det 

största sociala mediet, Facebook. Frågan idag är inte om en kommun eller region ska finnas på 

Facebook utan hur man på bästa sätt ska marknadsföra sig och kommunicera med sina 

målgrupper där. Det är vad denna uppsats handlar om och för medie- och 

kommunikationsvetenskapsfältet är uppsatsen intressant att genomföra ur flera aspekter. 

Forskning som undersöker regioner som varumärke och som behandlar främst regioners sätt att 

marknadsföra sig via de sociala medierna är ett område som inte är så vanligt förekommande. 

Det är viktigt för marknadsförare och informatörer att vara uppdaterade om utvecklingen av det 

nya medielandskapet och förstå hur sociala medier ska användas. Med utgångspunkt i denna 

introduktion av ämnet formuleras följande syfte och frågeställningar.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur Attraktiva Värmland arbetar med platsmarknadsföring 

via Facebook för att skapa en attraktiv bild av regionen i ett nytt medielandskap. Fokus ligger på 

att undersöka om den önskade profilen stämmer överens med invånarnas bild av Värmlands 

image.  

 

1.3.1 Frågeställningar  
• Vilken är Attraktiva Värmlands önskade profil för Värmland?  

• Vilka metoder och strategier använder Attraktiva Värmland sig av på Facebook för att 

locka nya målgrupper och behålla sina invånare?  

• Vilken är invånarnas bild av Värmlands image och hur väl stämmer denna bild överens 

med den önskade profilen?   

 

1.4 Avgränsningar  
Studien har avgränsats till att bara undersöka Facebook då det är den mest använda kanalen i 

sociala medier som kommuner och regioner använder sig av enligt SKL:s undersökning 2010.  

Värmland har valts som undersökningsobjekt då regionen tilldelats EU-medel för att jobba med 

att marknadsföra sin region. Värmland använder sig också i stor utsträckning av Facebook samt 

har ett strategiskt styrdokument över sin kommunikation för denna kanal. Andra sociala medier 

som Twitter och Youtube har valts bort helt, då Region Värmland endast har en försiktig närvaro 
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på dessa kanaler och ingen uttalad strategi för det arbetet. När det gäller målgrupp är det 

invånarnas bild av regionen som kommer att stå i fokus och undersökas i denna uppsats. Detta 

innebär inte att andra målgrupper (besökare, investerare etc.) är mindre viktiga. Kavaratzis (2004) 

betonar att imagen berör både dem som besöker staden och invånarna. Målet för all verksamhet 

är att tillgodose invånarnas behov och förbättra livskvalitén. Invånarna verkar som ambassadörer 

och därför är det viktigt att de först och främst uppfattar sin region på önskat sätt.   

 

1.5 Definitioner av centrala begrepp 
I detta avsnitt definieras användbara begrepp som kan underlätta läsningen av denna studie.  

 

1.5.1 Plats  
Inom forskningen används flera olika begrepp för att förklara utveckling och marknadsföring av 

en plats. Dessa är platsutveckling, platsmarknadsföring, city branding och place marketing.  

Svenska forskare använder ofta begreppet platsmarknadsföring och därför används även detta 

begrepp i denna uppsats.  

 

Platsbegreppet är svårdefinierbart. John Agnews (refererad i Ek & Hultman, 2007) har delat in 

platsbegreppet i tre kategorier: (1) Location, behandlar platsens relationer till andra platser rent 

geografiskt (2) Sense of place, handlar om människors känsla för en plats och (3) Locale berör de 

materiella och sociala förutsättningarna för människors vardagliga relationer. Med plats avses i 

denna uppsats en integration mellan Agnews begrepp location samt sense of place (refererad i Ek & 

Hultman, 2007). En plats är något som särskiljer sig geografiskt från en annan plats men en plats 

får även betydelse när människor genom olika bilder och möten tillgodogör sig en förståelse för 

platsen.  

 

1.5.2 Image  
Platsers image definieras av Kotler et al., (1993) som summan av de tankar, idéer och intryck som 

människor har av en plats. Bilden av en plats skapas av den information av platsen som 

mottagaren får samt de associationer som görs. Olika personer kan ha olika bilder av en och 

samma plats.  

 

1.5.3 Profil  
Profilen är den önskade bilden som ska förmedlas till omvärlden (Spjuth, 2006). Målet är att 

profil och image ska överensstämma. 
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1.5.4 Identitet 
Med identitet menas det regionen faktiskt är, har eller står för (Spjuth, 2006). En identitet är svår 

att styra och kommer ofta i kommunala och regionala sammanhang i uttryck genom en logotyp 

och slogan som speglas i organisationens profil. 

 

1.5.5 Varumärke  
Följande definition av ett varumärke ges av Hankinson och Cowking och visar på varumärkets 

roll i relation till stadens marknadsföring. 

 

A brand is a product or service made distinctive by its positioning relative to 

the competition and by its personality, which comprises a unique combination 

of functional attributes and symbolic values. (refererad i Kavaratzis, 2004) 

 

Varumärket är den bild människor har av en produkt, organisation eller region. Ett varumärkes 

uppgift är att positionera sig i förhållande till konkurrenterna och särskilja det som är unikt för 

produkten eller tjänsten det representerar. Spjuth (2006) skriver att en viktig del av varumärket är 

logotypen, en visuell symbol som målgruppen förknippar med varumärket. Allt som förknippas 

med denna logotyp såsom upplevelser, känslor och tankar utgör varumärket. Heide et al., (2005) 

skriver att många idag ser på varumärket som ett av det viktigaste konkurrensmedel som en 

organisation kan ha. I och med globaliseringen har varumärket fått en större roll. Det gäller att 

satsa på att uppnå emotionella kopplingar till kunden samt att kommunicera bestämda 

värderingar.  

 

1.5.6 Web 2.0  
Termen Web 2.0 började användas år 2004 för att beskriva ett nytt sätt på vilket 

programutvecklare började använda World Wide Web (Kaplan & Haenlein, 2009).  Web 2.0 blev 

en plattform där innehåll inte längre skapas och publiceras av endast producenter som i Web 1.0, 

utan i stället kontinuerligt modifieras av alla användare. Heide et al., (2012) skriver att Web 2.0 är 

ett samlingsbegrepp för den sociala webben och består av olika sociala medier såsom Facebook, 

Twitter, bloggar och Youtube.  
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1.5.7 Sociala medier 
Det råder en förvirring hos forskare om hur sociala medier ska definieras och vad begreppet 

omfattar. Kaplan och Haenlein (2009) betonar att sociala medier utvecklats ur begreppet Web 

2.0. Vidare definierar de sociala medier som en grupp av internetbaserade program som bygger 

på den ideologiska- och teknologiska grunden för Web 2.0 och som tillåter skapandet och utbyte 

av användargenererat innehåll. Heide et al., (2012) definierar sociala medier som ett 

samlingsbegrepp för medier där användare kan kommunicera direkt med varandra via text, bild 

eller ljud. Sociala medier möjliggör tvåvägskommunikation och öppnar upp för interaktivitet. 

Sändaren och mottagaren producerar innehåll på samma villkor genom samma medium. Kaplan 

och Haenlein (2009) framhåller att de första stora sociala nätverken som fått genomslagskraft i 

vår tid idag är Myspace (2003) och Facebook (2004).  

   

1.5.8 Facebook  
Facebook är ett socialt medium som grundades 2004. Människor använder Facebook för att hålla 

kontakt med vänner och familj, dela bilder, filmer och statusuppdateringar och hänga med i vad 

som händer i världen. I oktober 2012 fanns 1 miljard registrerade användare över hela världen 

(Facebook). I Sverige är Facebook det största sociala mediet. Närmare 54 % av Sveriges 

befolkning har ett konto där, det vill säga cirka 4,9 miljoner människor. Den största 

åldersgruppen är de mellan 25-34 år, tätt följd av åldersgruppen 18-24 år (Socialbakers).  

 

1.6 Disposition  
I introduktionen presenterades bakgrund, syfte och frågeställningar till uppsatsen. Projektet 

Attraktiva Värmland och Region Värmland beskrevs utförligt för att läsaren skulle få en bra 

förståelse för fallet. Även förklaringar av centrala begrepp samt avgränsningar återfanns här. 

Detta inledande kapitlet avslutas med denna disposition över uppsatsens olika delar. Teorikapitlet 

börjar med att presentera tidigare forskning inom området platsmarknadsföring och författare 

som producerat litteratur i ämnet. Kapitlet fortsätter därefter med att behandla relevanta teorier 

som är kopplade till syfte och frågeställningar. I metodkapitlet presenteras studiens 

metodologiska ansats, hur metoder har valts och hur studien har genomförts. Därefter följer ett 

kapitel med resultat och analys som har slagits ihop till ett kapitel i denna studie. Det empiriska 

materialet presenteras här i samband med analysen. Det avslutande kapitlet innehåller en 

diskussion som är kopplad till resultat- och analyskapitlet, presentation av implikationer för 

samhälle och arbetsliv samt förslag till framtida forskning. De sista sidorna innehåller 

källförteckning samt bilagor.  
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2. Teori 
Kapitlet teori omfattar den vetenskapliga bakgrund som ligger till grund för uppsatsen. Allra först 

presenteras forskningsfältet inom området platsmarknadsföring. Teorin har sedan delats in i tre 

delar som alla är viktiga för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Den inledande delen 

ligger till grund för den första och andra frågeställningen och handlar om hur en region kan 

arbeta med sin profil och sitt varumärke. En modell med begreppen profil, image och identitet 

står i fokus. Den andra delen ligger till grund för den sista frågeställningen och handlar om hur 

man kan mäta en regions attraktion utifrån invånarnas bild. Den sista delen handlar om hur 

regionens varumärke kan kommuniceras i det nya medielandskapet och denna del ligger till grund 

för alla tre frågeställningarna.  

 

2.1 Forskningsfältet  
Platsmarknadsföring som akademiskt ämne är relativt nytt (Thufvesson, 2009). Det är ett 

tvärvetenskapligt område där utgångspunkten har legat på ämnet geografi men utökats med andra 

grenar såsom sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, konstvetenskap samt ekonomi. I 

uppsatsens litteraturöversikt framkommer olika begrepp som är synonyma med varandra. 

Begreppet som används mest är ”City branding” som syftar på staden som varumärke. Även 

”Place marketing” där en plats ses som en produkt används ofta. På svenska talar man om 

platsutveckling eller platsmarknadsföring.  

 

Forskare intresserar sig för allt från praktiska handböcker till kritiska artiklar inom ämnet och 

överlag ges en positiv bild när man talar om ”City branding”. Många artiklar fokuserar på 

Europeiska och amerikanska storstäder. Ett exempel är Simon Anholt (2005) som i studien 

Anholt-GMI Nation Brands Index- How the world sees the world undersökt hur elva länder uppfattas 

utifrån sitt varumärke. När man talar om ”City branding” och ”Place marketing” i Sverige så 

avses ofta hur kommuner arbetar och marknadsför sig. Agneta Spjuth är ett exempel på en 

framstående svensk forskare som skriver om hur en kommun kan skapa tillväxt genom att vara 

unik och attraktiv. Flera uppsatser på kandidat- och masternivå behandlar just kommunen som 

varumärke och hur de arbetar för att nå sina målgrupper. Det finns däremot färre uppsatser om 

regioners varumärke.  

 

Majoriteten av det som skrivits om platsmarknadsföring har ofta bara har en svag koppling till 

moderna teorier, något som betonas av Kavaratzis och Ashworth (2005). Det saknas bland annat 

en utvecklad, strategisk marknadsplan innehållande kategorier med faktiska åtgärder som 
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praktiskt kan användas i arbete med att marknadsföra en region. Exempel på nya begrepp som 

synts de senare åren och som direkt har koppling till platsmarknadsföring är begreppen 

”corporate branding” och ”corporate-level marketing” som syftar till att utveckla begreppen 

företagets image och företags identitet. Under 2000-talet har intresset för ”City branding” ökat 

och forskare som Ashworth (2001), Hankinson (2001, 2004), Trueman et al (2001, 2004), 

Hauben et al (2002), Rainsto (2003) samt Anholt (2002) har de senaste åren gett ut publikationer 

inom ämnet ”City branding”. Under sökandet i litteraturen har en lucka funnits då det gäller 

varumärkesprocessen av städer i allmänhet och verkliga fallstudier i synnerhet.  

 

Man kan skilja på fem olika forskningsfält som studeras (Thufvesson, 2009). Det första och 

vanligaste problemet med platsmarknadsföring som forskare beskriver är svårigheten i att 

förpacka platser som produkter i exempelvis kampanjer och slogans. Ett annat forskningsfält är 

vad som händer med en plats då dess ledare gör en omprofilering av platsen, exempelvis från 

sotig industristad till högteknologisk stad. Det tredje forskningsfältet behandlar vad som händer 

med människor som stängs ute när städer vill renodla sin image åt ett visst håll. Det fjärde 

forskningsfältet handlar om de konflikter som uppstår då människor har olika åsikter om hur en 

stad bäst ska förvaltas. Det sista forskningsfältet berör upplevelseinriktade problem. Denna 

uppsats ligger nära det första forskningsfältet då komplexiteten i att förpacka en plats och 

förmedla en bild som stämmer överens med invånarnas image berörs.  

 

2.2 Varumärkesarbetet  
Som tidigare nämnts konkurrerar regioner och deras erbjudanden med varandra likt företag och 

dess produkter. En regions varumärke består av den bild och de uppfattningar som människor 

har. Varumärkesarbetet för en region skiljer sig inte nämnvärt från ett företags process. Grunden 

för en långsiktig strategi är att göra en analys. Inom företagsekonomi talar man om en SWOT-

analys, vilket består av produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Kotler, et al, (1993) 

skriver att denna analys även kan appliceras på regioner. Man går från att se på platsen som en 

profil, som består av olika variabler vad gäller utbildning, kön eller boendemarknads till att 

analysera platsen. Genom en kommunikationsstrategi ges en bild över nuläget och hur man når 

önskat läge i framtiden. I strategin tas målgrupp, mål, budskap, kanaler och strategier upp. Spjuth 

(2006) lyfter fram två viktiga faktorer i varumärkesarbetet. Det får inte bara vara yta, utan bygga 

på vad regionen verkligen har att erbjuda. Den andra faktorn är att hitta de positiva uppfattningar 

som finns om regionen och bygga vidare på dessa. Bengt Håkansson (refererad i Spjuth, 2006) 

säger att varumärkesarbete är en slags överlevnadsstrategi för kommuner. Ett talesätt lyder ”Syns 
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du inte, finns du inte”. När omvärlden känner till en region och har en positiv bild av den, är 

möjligheten stor att den väljs som besöksmål eller bostadsort. 

 

2.2.1 Image, profil och identitet 
En del städer attraherar inte besökare eller företagare för att deras varumärke inte är så starkt som 

det borde vara, medan andra städer lever på ett gott anseende och har kanske ett varumärke som 

de inte kan leva upp till. Anholt (2006) skriver att det inte är helt lätt för politiker och 

marknadsförare i en stad att förstå sitt varumärke och hur presumtiva invånare, besökare eller 

företag ser på platsen. Om imagen inte överensstämmer med verkligheten måste glappet 

identifieras. För att en region ska nå önskat läge måste den veta var den står idag i förhållande till 

sina konkurrenter. En del i kommunikationsplattformen är profilanalysen. Profilanalysen ger en 

bild av organisationens och omvärldens faktiska nuläge, dess profil och image. Modellen ger 

också en bild av organisationen och omvärldens framtidsvision och förväntan. När 

organisationen har detta klart för sig, kan den lättare identifiera gapet mellan organisationen och 

omvärldens bild. Erikson (2007) och Larsson (2001) förklarar enligt figur 2, en variant av 

profilmodellen där image, profil och identitetsbegreppen står i fokus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Profilanalys (Larsson, 2001, s 99) 
 

Med identitet menas det regionen faktiskt är, har eller står för (Spjuth, 2006). En organisations 

identitet är den djupare helhetsbild som medlemmarna har av organisationens i förhållande till 

andra organisationer (Larsson, 2001). En identitet är svår att styra och kommer ofta i kommunala 

och regionala sammanhang i uttryck genom en logotyp och slogan som speglas i organisationens 

profil. Med profil menas den bild som organisationen vill förmedla av sig själv. En profil är skapad 

för att uppnå vissa syften och göra ett visst intryck på omgivningen. Profilen är med andra ord 

den kommunicerade identiteten. Med image menas omvärldens bild av regionen. Bilden av en 

region som varumärke förmedlas varje dag. I mötet med vården, genom ett telefonsamtal med 
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skolan eller genom ett besök på stan får invånarna en bild av regionen som varumärke. Det finns 

många tillfällen för en region att skapa en positiv bild. Kotler et al., (1993) beskriver sex olika sätt 

att se på en plats. Den vanligaste typen är att en plats varken har en positiv eller negativ image 

utan en blandad image. Som exempel tas San Francisco som är känt för sina attraktiva besöksmål 

men som också är känt för stor spridning av narkotika.  

 

Syftet med varumärkesarbetet är att få de tre begreppen i figuren att överensstämma i största 

möjliga mån. Som syns i figuren överlappar de tre ringarna inte helt varandra vilket innebär att 

det finns olika tolkningar internt och externt av regionen. Exempelvis där profil och image 

överlappar varandra uppfattar omvärlden regionen på det önskade sättet, tyvärr stämmer detta 

ofta inte i verkligheten. Idealet är att profil och image ska stämma överens.  

 

2.2.2 Att utveckla och marknadsföra en region  
Det finns flera olika faktorer som alla är viktiga för att locka och behålla invånare och besökare. 

Många forskare inom platsmarknadsföring tillämpar samma grundformel som gäller inom 

strategisk marknadsföring av en plats. Thuvesson (2009) förklarar grundformeln och att alla steg 

kompletterar varandra. Det första steget är att attrahera människor. Platsens kvaliteter och 

attraktioner måste marknadsföras så att människor förstår att det är en plats värd att besöka. Det 

andra steget är att hålla kvar besökarna och få dem att stanna längre. Det kan handla om att få 

människor att vilja flytta till platsen eller inte flytta ifrån den. Det kan även handla om att 

affärsresan förlängs med en extra natt eller att shoppingrundan förlängs med ett restaurangbesök. 

Det tredje steget handlar om att få invånare och besökare att spendera och investera. Det kan handla 

om att spendera tid och pengar i de lokala butikerna eller få företagare att investera i näringslivet. 

Det fjärde steget siktar på att få invånare och besökare att tala gott om platsen och bli goda 

ambassadörer.  

 

Regioner ändras snabbare än samhället i sin tur reagerar (Kotler et al., 1993).  Det kan handla om 

att köpare såsom investerare och turister har en fördel gentemot platsens säljare som är i behov 

av ekonomisk vinning. Utmaningen för regioner blir därför att stärka sin kapacitet för att bättre 

öka sina möjligheter och lättare anpassa sig till den föränderliga marknaden. Författarna lyfter 

fram fyra aktiviteter som är viktiga för platsmarknadsföringen. Det är att (1) designa och 

tillhandahålla den rätta mixen av kommunala kännetecken och service, (2) tillgodose attraktiva 

incitament för nuvarande och presumtiva köpare av varor och tjänster, (3) leverera platsens 

produkter och service på ett lättillgängligt sätt och (4) att marknadsföra platsens värde så att 
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användarna av platsen blir medvetna om platsens alla fördelar. Kotler et al., (1993) lyfter vidare 

fram fyra aspekter att fokusera på i platsmarknadsföringen och som är viktiga för att tillfredställa 

målgrupperna. De fyra aspekterna är design, infrastuktur, service och attraktioner (fig. 3). 

Regionens planering och design säger något om de värderingar och beslut som gjorts i 

kombination med platsens utveckling. Platsens historiska utveckling skildras här. I konkurrensen 

med andra platser har stadsplanerare börjat tänka bredare. Existerande fysiska särdrag 

kombineras med historiska platser. Detta synsätt kräver visioner och en syn att platsens karaktär 

är värdefull för att locka invånare och företag. Infrastrukturen lyfter och hjälper planeringen av 

platsen. Den måste uppdateras och anpassas efter invånarantal, nya arbetsplatser och attraktioner. 

Den service som platsen tillhandahåller är även den ett givet konkurrensmedel. Platsen ska vara 

säker för såväl invånare som besökare och det ska finnas tillgång till skola och jobb på nära 

avstånd. Ett annat sätt att positionera sig är genom attraktioner. Det kan handla om att locka med 

naturen, historiska platser och personer, museum, shoppingcenter, ett rikt nattliv eller 

sportarenor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Levels of Place Marketing (Kotler et al., 1993 s 19) 
 

Thufvesson (2009) tillämpar samma aspekter men lyfter fram ytterligare två faktorer för att göra 

en plats attraktiv. Den första aspekten är de naturliga förutsättningarna såsom vatten, berg, väder 

och djurliv. Små städer har ofta en fördel här då de ofta har den närliggande kontakten med 

naturen medan storstäder får skapa den. Den andra aspekten är att gynna kreativiteten. Det kan 

handla om att skapa förutsättningar för framväxt av kompetens, gynna kommunikation och 

möten, ordna fram kapital och att ta vara på och skapa möjligheter för innovationer.  
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2.2.3 Attrahera målgrupper 
En viktig del i kommunikationsstrategin är att attrahera och välja målgrupper (Ek & Hultman, 

2007). Att hantera mängden målgrupper och intressegrupper ses som en av de största 

svårigheterna för stadens marknadsförare. Målgrupperna för en plats kan delas in i tre olika 

kategorier. Den första kategorin är näringslivet, dvs. människor som vill etablera sin verksamhet. 

Den andra kategorin är turister och besökare. Den tredje kategorin är presumtiva invånare. 

Huvudsakligen sker platsmarknadsföringen genom extern kommunikation utanför den egna 

platsen. Kotler et al., (1993) samt Spjuth (2006) presenterar samma kategorier men framhåller 

även invånarna som ytterligare en målgrupp. Goda ambassadörer och människor som är stolta 

över platsen där de bor och som pratar väl om den med andra är viktigt för marknadsföringen av 

en stad. Även Kavaratzis och Ashworth (2005) håller med om att en framgångsrik profil bygger 

på att invånarna har en positiv image av sin region för att fungera som bra ambassadörer. 

Invånarna har också en annan viktig roll i marknadsföringsarbetet. Genom att göra 

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

trovärdig. Thufvesson (2009) skriver att platsmarknadsföring vänder sig till både interna och 

externa målgrupper då information om aktiviteter, evenemang och besöksmål rör båda 

grupperna. Vidare skriver han att uppdelningen av interna och externa målgrupper inte är helt 

tydlig då människor har olika roller vid olika tillfällen i livet. En människa kan vid en tid besöka 

platsen som en turist och en annan gång som en potentiell investerare.  

 

2.2.4 Positionering  
Varumärkesbyggande handlar i stor utsträckning om att differentiera sig. Marknadsföraren måste 

känna till vad som skiljer platsen i jämförelse med andra platser och profilera sig. Spjuth (2006) 

skriver att positionering handlar om att med hjälp av tydligt, förankrade kärnvärden skilja ut sig i 

förhållande till konkurrenterna. Thufvesson (2009) betonar att positioneringsarbetet är av ytterst 

vikt för att lyckas i marknadsföringsarbetet. Det gäller att vara konsekvent och tänka långsiktigt. 

Alla platser kan bli unika eller ledande på något sätt men alla platser kan inte erbjuda allt. Det 

gäller att satsa och välja bort vissa områden utifrån exempelvis geografiska förutsättningar eller 

traditioner. En typ av positionering för platser är att använda sig av närliggande platser. Här är 

regionalt samarbete av största vikt. I en region trängs vildmark med bruksorter och större städer. 

Tillsammans kan alla dessa platser bilda en dynamisk och modern region med ett intressant 

innehåll. I figur 4 förklaras en typ av varumärkesbyggande enligt De Chernatony & Dall´olmo 

Riley (1998) där begreppen identitet, positionering och image är relaterade till varandra.  
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Fig. 4 Varumärkesbyggande (De Chernatony & Dall´olmo Riley, 1998, s 428) 

 

Regioners identitet är det som regionen står för och vill uppfattas som. Positionering är ett 

resultat av regionens identitet. I positioneringsarbetet lyfts alla fördelar fram med regionen till en 

riktad målgrupp. Målgruppen skapar i sin tur en bild utifrån positioneringen, dvs. alla de bilder 

som de mottagit. Ek och Hultman (2007) skriver att den önskade bilden av en plats som visas i 

marknadsföringen inte alltid stämmer överens med den bild invånarna har av platsen. Invånarnas 

image kan vara negativ eller inte överensstämma med platsens varumärke.  

 

2.3 Att studera en regions attraktivitet 
Ett platsvarumärke består av en komplex mix av invånare, kulturer, produkter, attraktioner och 

näringsliv. Simon Anholt (2006) har utformat två modeller, en som mäter länders varumärken 

och en som mäter städers varumärken. Den senare benämns som The city brand hexagon modell. 

Den rankar städers varumärke samt beskriver hur en stad kan utvärderas utifrån sex kriterier. 

Anholt genomförde undersökningen på närmare 17 000 människor, fördelade i 17 länder. 

Genom en enkätundersökning fick de ranka sina uppfattningar om 30 städer. Anholt framhåller 

att generaliseringar är svåra att göra då man studerar ett land, eftersom kultur och infrastruktur 

kan variera i olika delar av landet. När det gäller städer är det lättare. Det Anholt kallar stad ligger 

definitionsmässigt nära det vi i Sverige kallar region. Därför används denna modell i uppsatsen då 

det gäller att studera en region.   
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Fig. 5 The city brand hexagon (Anholt, 2006) 
	  
I figur 5 beskrivs de olika kategorierna. The presence står för en stads internationella status. Med 

andra ord står det för hur god kännedom andra har av staden, vad den är känd för och vad den 

kan tänkas bidra med gällande kultur, vetenskap och politik till omvärlden. The potential står för 

vilka möjligheter staden har att erbjuda besökare, företag och invånare. Detta innefattar 

möjligheter till utbildning och ekonomi men även hur lätt det är att hitta jobb i staden och om 

det är en lämplig plats att starta företag på. The people betecknar invånarna i staden och hur de 

uppfattas. Det handlar även om hur lätt eller svårt det är för en utomstående att passa in i 

samhället. Detta område berör även hur säker en utomstående skulle känna sig i staden. The 

prerequisites gäller de grundläggande kvaliteterna och uppfattningarna som andra har av staden. 

Det kan vara hur de ser på tillgången på boende, jobb eller sjukvård. The pulse handlar om hur 

många attraktiva aktiviteter det finns i staden att konsumera. Slutligen, the place avser de fysiska 

aspekterna av staden som hur det skulle vara att gå runt i staden och hur vackert det är på olika 

platser.  

 

2.4 Att kommunicera regionen som varumärke  
Det finns många olika sätt att kommunicera sitt varumärke på. Genom att komplettera de 

traditionella marknadsföringsmetoderna med nya kanaler öppnas nya möjligheter att nå ut till fler 

människor och visa mer av sin region. Kotler et al., (1993) skriver att det dock finns en risk med 

det ökande informationsflödet och de många olika mediekanalerna kan skapa en förvirring kring 

varumärket. Detta gäller inte minst regioner som är relativt komplexa och det är viktigt att hela 

tiden tänka på syftet till varför ett visst medium används.  
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2.4.1 Från envägs- till tvåvägskommunikation 
Kommunikation kan förklaras på flera sätt men inom forskningen kan två synsätt identifieras. 

Heide et al., (2012) beskriver kommunikation som överföring av ett budskap samt kommunikation 

som delning av ett budskap. Det första synsättet, transmissionsperspektivet, har varit det 

dominerade perspektivet under många år. På 1940-talet kom Shannon and Weaver med en 

modell som förklarade symbolisk kommunikation mellan människor (Larsson, 2001). Modellen 

visar en sändare som skickar ett meddelande, genom en kanal till en mottagare. Man talar här om 

kommunikation som en enkel överföring av ett budskap. Modellen har sedan dess reviderats. 

Scannell (2007) refererar till Stuart Halls teori om kodning och avkodning (encoding/decoding). 

Teorin satte grunden för det meningsskapande perspektivet då han kritiserade det linjära 

transmissionssynsättet på kommunikation. Modellen kritiserades för att mottagaren sågs som 

passiv. Synsättet på kommunikation i encoding/decoding är att mottagaren inte per automatik 

tolkar avsändarens budskap som denne avsett utan kan göra en egen tolkning av budskapet. I det 

meningsskapande perspektivet strävar kommunikationsdeltagarna efter en gemensam förståelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 Konvergensmodellen (Larsson, 2001, s 44) 

 

I figur 6 visas en interaktions- och nätverksmodell som bygger på att människor samverkar 

socialt för att uppnå gemensam förståelse i sin kommunikation. Konvergensmodellen är 

utvecklad av Rogers & Kincaid (1981, refererad i Larsson, 2001) och används mycket inom den 

moderna PR-forskningen och är inriktad på att deltagarna ska nå ömsesidig förståelse. Den nya 

tekniken och Web 2.0 innebär kommunikation i ett ständigt omlopp. Innehåll konstrueras och 

tolkas genom interaktion mellan flera olika människor samtidigt genom samma kanal. Gränsen 

mellan sändare och mottagare suddas ut alltmer och bereder väg för dagens alternativa 

kommunikationsmodell.  
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2.4.2 Internet – nya sätt att kommunicera  
Internet och ny teknologi har medfört nya sätt att kommunicera på (Carlsson, 2009). För 

organisationer ändras därmed förutsättningarna för att kommunicera med sin målgrupp. I de 

sociala medierna är det flervägskommunikation som styr då det handlar det om att bygga 

relationer, vara öppen för dialog och skapa förtroende. Marknadsförarens roll i traditionell 

mening förändrats. Utifrån de nya tekniska möjligheterna blir marknadsföring via Internet mer 

konversationslik. Tidigare dominerade massmedierna och företagen satte sig själva i fokus. Nu är 

det istället konsumenterna och användarna som har makten. De kan välja vilken information de 

tar till sig samt var och när detta görs. Som organisation gäller det då att vara sökbar, tillgänglig 

och intressant. Sociala medier bör ses som ett komplement till de traditionella medierna. Att 

använda sig av sociala medier kan vara särskilt fördelaktigt för att skapa långsiktiga relationer och 

bygga upp sitt varumärke.  

 

Några av de traditionella metoderna för marknadsföring är annonsering, broschyrer, direktreklam 

eller tv-reklam. Thufvesson (2009) skriver att dessa kanaler ofta är dyra att använda sig av, de 

kräver få ord som ska beskriva en hel plats och de kräver ett helhetstänk. Sociala medier å andra 

sidan är kostnadseffektiva, öppnar upp för dialog samt ökar möjligheten för att på flera olika sätt 

(genom ljud, bilder, text) marknadsföra platsen på en och samma portal.  

 

2.4.3 Varumärkesarbete på Facebook  
För kommuner och regioner är varumärkesarbetet en fråga om pengar. Att skapa ett konto och 

marknadsföra sig på ett socialt medium är gratis. Som tidigare nämnts är Facebook det största 

sociala mediet för kommuner och regioner (SKL). Syftet är i första hand att skapa dialog med 

medborgarna och förmedla nyheter.  Heide et al., (2012) framhåller att ur ett 

organisationsperspektiv är just att föra en dialog en av de största fördelarna med sociala medier. 

Andra fördelar är den förenklade möjligheten till kriskommunikation, identifiering av olika 

grupper samt chansen att följa och scanna av åsikter och aktiviteter. 
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3. Metod  
I kapitlet metod motiveras studiens metodval och urval. Genomförandet av metoderna beskrivs 

noga för att läsaren ska se vilka tillvägagångssätt som använts. Slutligen förs en diskussion kring 

studiens validitet och reliabilitet samt ett avsnitt med forskningsetiska överväganden.  

 

3.1 Metodval 
Denna studie kan ses som en fallstudie då projektet Attraktiva Värmland och Facebooksidan 

Värmland studeras. Det är ett fall som undersöks mer ingående. Ekström och Larsson (2010) 

skriver att det innebär att undersökningen inte kan göra anspråk på att vara statistiskt 

representativ i förhållande till den stora populationen. En totalundersökning skulle innebära att 

hela Värmlands befolkning undersöks vilket inte ryms i denna studie. Intensiva fallstudier 

används för att urskilja de generella och grundläggande förhållanden som kommer i uttryck. 

Målet är att få en djupare förståelse för det fall som studeras.  

 

Det finns aldrig någon given metod att tillgå utan man måste arbeta fram metoden utifrån syftet 

(Trost, 2007). Både kvalitativa och kvantitativa metoder går ut på att få ökad förståelse för ett 

fenomen. Syftet med denna studie är att undersöka hur Attraktiva Värmland arbetar med 

platsmarknadsföring via Facebook för att skapa en attraktiv bild av en region i ett nytt 

medielandskap. Fokus ligger på att undersöka om den önskade profilen stämmer överens med 

invånarnas bild av Värmlands image. För att besvara syfte och frågeställningar i denna studie har 

kvalitativa metoder valts. Kvale (1997) skriver att kvalitativa metoder går på djupet och studerar 

ett fåtal enheter medan kvantitativa metoder undersöker flera enheter för att ge en bred och 

generell bild. I de kvalitativa metoderna analyseras materialet genom tolkning och i de 

kvantitativa metoderna analyseras materialet efter statistiska mått. Ekström och Larsson (2010) 

skriver att då man vill få förståelse för komplicerade fenomen och dess kännetecken så passar 

kvalitativa metoder bäst. Att studera en geografisk plats är komplext med flera bottnar och 

infallsvinklar där kvalitativa metoder ger möjlighet till flera vinklar i ämnet. Ett kvalitativt 

angreppsätt kännetecknas också av en närhet till det som undersöks.   

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar, bedömdes fokusgruppintervjuer som det bästa 

alternativet. Larsson och Eriksson (2010) förklarar att detta val av metod passar då man vill 

studera åsikter, attityder, tankar och uppfattningar. Målet med fokusgruppintervjuerna var att 

studera innehållet i diskussionen och därigenom hitta relevanta teman för studien som kopplas till 

frågeställningarna. I fokusgrupper har deltagarna större möjlighet att associera och erinra sig 
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exempel och åsikter.  Olika människor kan ha olika uppfattning om Värmland. Sådana olikheter 

sätts i relation till varandra, förstås och synliggörs i en gruppinteraktion. Studiens frågeställningar 

krävde även att intervjupersonerna fick tillgång till material som de kunde diskutera kring och 

detta är ännu en anledning till att fokusgrupper passade bra för denna studie.   

 

Forskningsintervjuer skiljer sig åt i graden av struktur. Kvale (1997) skriver att strukturerade 

intervjuer följer en tydlig mall med standardfrågor medan semistrukturerade, eller öppna, 

intervjuer består av ett antal teman. Frågorna och dess ordningsföljd behöver inte alltid vara helt 

bestämda i förväg. Intervjuerna i denna studie skedde genom en semistrukturerad intervjuguide 

där specifika teman var i fokus och förslag på frågor gavs (för intervjuguider, se bil. 1 & 2). 

Under intervjun fanns stor möjlighet att ändra frågornas form och ordningsföljd. Meningen var 

att ett samspel skulle formas genom dialog.  

 

Intervjupersonerna kan skiljas åt genom benämning (Ekström & Larsson, 2010). De intervjuade 

från Attraktiva Värmland var studiens informanter då de gav information kring strategier och 

önskad profil. De intervjuade invånarna sågs som studiens respondenter. I denna studie benämns 

dock intervjupersonerna som ”kommunikatör” alternativt ”Attraktiva Värmland” och som 

”invånare”. I början av studien genomfördes en intervju med två av kommunikatörerna från 

Attraktiva Värmland. Detta för att samla kunskap om projektet. Ekström och Larsson (2010) 

skriver att genom att bland annat besöka objektet man ska studera samt att göra en mindre 

intervju innan skaffar man sig goda förkunskaper som är viktiga för en god kvalitativ 

undersökning. Denna intervju fungerade som en förundersökning i syfte att ta reda på 

information och finna de verktyg som gjorde kommande intervju möjlig. Intervjun med 

Attraktiva Värmland skedde först då den utgjorde en bra grund för intervjuerna med invånarna. 

Intervjuerna jämfördes sedan med varandra.  

 

3.1.1 Urval  
Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har arbetat tillsammans under flera år med att 

marknadsföra Värmland. För att få svar på frågeställning ett och två genomfördes därför en 

fokusgruppintervju med två av de fyra nyckelpersonerna som arbetar med projektet Attraktiva 

Värmland och som är administratörer för Facebooksidan Värmland.  

 

Fokusgruppintervjuerna med invånarna skedde vid två tillfällen med två olika grupper. Vid det 

ena tillfället var det fem deltagare och vid det andra tillfället var det sju deltagare. På grund av 
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tids- och resursskäl tillämpades en bekvämlighetsteknik och ett snöbollsurval gjordes. Urvalet 

kännetecknas av att en person tillfrågas och med dennes hjälp lokaliseras nästa person. De 

intervjupersoner som väljs är de som är mest lättillgängliga och positivt inställda till en intervju. 

Av invånarna var det en som var nära vän till forskaren, resten blev tillfrågade genom vänner. De 

kände inte heller varandra i så stor utsträckning. För att få en bra spridning över Värmland har 

extra hänsyn tagits till invånarnas uppväxtorter eller nuvarande bostadsorter vid urvalet. 

Intervjupersonerna representerade 10 kommuner av de 16 kommuner som finns i Värmland. De 

två grupperna bestod av blandade åldrar mellan 20-40 år. Jag vill uttala mig om invånarnas 

uppfattning om Värmland och med invånare menar jag både födda, uppväxta och inflyttade 

människor som nu har en registrerad bostadsadress i Värmland. Kontakt togs via mail på 

Facebook.  

 

Några dagar innan intervjuerna genomfördes fick samtliga intervjupersoner ett missivbrev med 

information kring intervjuns syfte, urval, anonymitet och genomförande (för missivbrev, se bil. 3 

& 4). Innan intervjuerna påbörjades fick alla samma information som i brevet igen. Samtliga 

fokusgrupper spelades in och transkriberades. 

 

3.1.2 Pilotintervju  
Tre pilotintervjuer har genomförts för att testa intervjufrågorna, något som Ekström och Larsson 

(2010) rekommenderar. Den första pilotintervjun gjordes med en kommunikatör på Karlstads 

kommun den 5 december. Denna pilotintervju var nästintill optimal då min intervjuperson deltar 

i arbete med att marknadsföra en kommun som har en strategi för marknadsföring på Facebook. 

För att pröva intervjuguiden riktad till invånarna fick två personer verka som testpersoner och 

svara på frågorna under två enskilda pilotintervjuer. Dessa var en kvinna och en man i 20-30 

årsåldern.  

 

Efter pilotintervjun fick testpersonen svara på följande frågor; Är det någon fråga som är svår att 

förstå/oklar? Hur kändes frågeföljden? Är det någon fråga som fattas? Pilotintervjuerna gav 

insikt i vilka frågor som var hållbara och vilka som behövdes korrigeras. Båda intervjuguiderna 

justerades något efter genomförd pilotintervju.  

 

3.1.3 Fokusgrupp med Attraktiva Värmland  
För att få svar på frågeställningarna: Vilken är Attraktiva Värmlands önskade profil för 

Värmland? och Vilka metoder och strategier använder Attraktiva Värmland sig av på Facebook 
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för att locka nya målgrupper och behålla sina invånare? genomfördes en fokusgruppintervju med 

Attraktiva Värmland. Intervjun skulle leda fram till hur den önskade profilen ser ut och vilka 

egenskaper, fördelar och kvaliteter som gör Värmland attraktivt. Intervjuerna skulle även ge svar 

på hur administratörerna försöker kommunicera ut den önskade bilden. Frågeställningen handlar 

om att hitta mönster och förstå förekommande strategier. För att fördjupa kunskapen och reda ut 

oklarheter är det viktigt att ha möjlighet att ställa följdfrågor. Då kommunikatörerna arbetar tätt 

intill varandra med utgångspunkt i samma mål och vision ger inte enskilda samtalsintervjuer ett 

tillräckligt djup. Samma information lär framkomma genom att intervjua dem var och en för sig. 

Genom att istället skapa en fokusgrupp kan en rikare diskussion uppstå och mer information 

utvinnas. Även om valet av fokusgruppintervju innebar mer planering, var det mindre 

tidskrävande än att göra fyra enskilda intervjuer. Meningen med studien var inte heller att göra en 

kvalitativ textanalys av Facebooksidan Värmland utan att synliggöra bakomliggande strategier.  

 

Denna studie vill ta reda på hur Region Värmland vill kommunicera och därför valdes en 

fokusgruppintervju i första hand. Genom denna metod ges insyn i hur kommunikationen sker, 

innehåll och den bild som förmedlar. Detta skulle inte skett genom en innehållsanalys. För att 

underbygga ovanstående fokusgruppintervju och få fram den önskade profilen av Värmland, har 

ett strategiskt styrdokument används som material. Det är dokumentet ”Budskapsplattform för 

varumärket Värmland” som tagits fram av Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmlands län 

med utgångspunkt i två mätningar som gjorts av Attityd i Karlstad (2004, 2008) om invånarnas 

kännedom och uppfattning om Värmland. Dokumentet användes som en del i intervjun för att 

föra en diskussion kring nyckelord och särskiljande drag som kan tänkas ses som den önskade 

profilen, det vill säga den bild som Värmland vill framstå som.   

 

Som presenterades i teorikapitlet bygger en region upp sitt varumärke med en tydlig identitet, 

image och profil. Modellen med de tre överlappande ringarna ligger till grund för de frågor som 

ställs i intervjun (fig. 1). Det gäller för regionen att arbeta utifrån en tydlig profil som är förankrad 

i regionen och dess invånare. Det strategiska styrdokumentet ”Budskapsplattform för varumärket 

Värmland” ligger även det till grund för diskussionen. När den önskade profilen retts ut går 

diskussionen över till strategierna på Facebook. För att verka som en attraktiv plats gäller det att 

attrahera målgrupper och positionera sig. Detta görs genom att lyfta fram det som är unikt och 

attraktivt (för intervjuguide Attraktiva Värmland, se bil. 1).  
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Fokusgruppintervjun med Attraktiva Värmland genomfördes först för att kunna anpassa vissa 

frågor till fokusgrupperna med invånarna. Intervjun genomfördes på Region Värmland på 

kontoret där Attraktiva Värmland arbetar. Ekström och Larsson (2010) skriver att ett personligt 

möte är att föredra då man ska söka svar på människors uppfattningar. Intervjun började med att 

kommunikatörerna fick information kring intervjuns syfte och upplägg. Själva intervjun blev cirka 

en timme lång och spelades in med mobiltelefon. Intervjun följde en semistrukturerad modell 

med övergripande teman och började med bakgrundsfrågor kring projektet Attraktiva Värmland 

för att sedan komma in på mer komplicerade frågor. Intervjun höll sig inte till manualens ordning 

då uttömmande svar och följdfrågor skapade ett naturligt samtal. Frågor tillkom och togs bort 

men grunden var densamma. Intervjupersonerna fick även diskutera kring Värmlands profil 

utifrån en bild på deras varumärkeshjul. Efter intervjun tillkom vissa förtydliganden.  

 

3.1.4 Fokusgrupp med invånare   
För att besvara den sista frågeställningen: Vilken bild har invånarna av Värmlands image och hur 

väl stämmer deras bild överens med önskad profil? föll valet även här på fokusgrupper. När man 

vill undersöka en regions image utifrån en målgrupp, kan man använda sig av olika 

attitydkartläggningar i form av enkäter, fokusgrupper eller intervjuer. Enkät som metod ställer ett 

högre krav på representativitet och det skulle bli svårigheter med urvalsförfarandet. Syftet var att 

komma åt resonemang, åsikter och uppfattningar kring ett specifikt tema – invånarnas bild av 

Värmlands image och detta gjordes genom att undersöka ett specifikt medium – Facebooksidan 

Värmland. För att kunna genomföra detta på ett bra sätt måste invånarna ha Facebooksidan 

Värmland framför sig. Tio sidor skrevs ut från Facebooksidan Värmland med ett tidspann på tre 

veckor under november och december. Dessa fick intervjupersonerna ta del av och kolla närmare 

på under intervjun (för utvalda skärmdumpar från Facebooksidan, se bil 5). Meningen var att 

bilderna skulle ge upphov till frågor och diskussion. Fokusgruppintervju passade bra då 

invånarna hade något gemensamt (de bor alla i Värmland) samt att de kunde diskutera kring ett 

specifikt tema (hur de uppfattar Värmland på Facebook). Detta skulle inte kunna gå att komma åt 

i samma utsträckning vid enskilda samtalsintervjuer. Genom fokusgrupper utvinns mer 

information. Det blev en omfattande diskussion och åsikter som kanske aldrig yttrats vid enskilda 

intervjuer kom fram.  

 

Anholts (2006) City Brand Hexagon har funnits som modell vid utformandet för vilka frågor som 

har varit relevanta att ställa för att studera Värmlands image (fig.4). Sammanställningen av 

frågorna gjordes med en viss förförståelse för vilka aspekter som är intressanta att mäta då det 
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gäller imageattityder. Intervjun innehöll två övergripande teman. Det första temat kretsade kring 

image av varumärket Värmland och det andra temat kretsade kring vilken image som visas genom 

Facebookssidan Värmland. Slutligen fördes en diskussion kring Facebook som kanalval. 

Fokusgruppintervjuerna skedde inom semistrukturerade ramar då studien omfattar ett antal 

teman som önskas svar på (för intervjuguide invånare, se bil. 2).  

 

Dessa fokusgruppintervjuer skedde vid två skilda tillfällen i ett grupprum på Karlstads universitet. 

Universitetet som plats kändes naturligt då många olika människor med olika yrken och 

sysselsättningar skulle samlas. De flesta har läst på universitetet och känner sig bekväma där. 

Intervjun skedde avskilt och ostört. Intervjuerna dokumenterades genom videofilm och 

inspelning med mobiltelefon. Detta för att rätt citat skulle kopplas till rätt person. Intervjun 

inleddes med att alla intervjupersoner fick presentera sig med ålder, uppväxtstad, nuvarande 

bostadsort och sysselsättning. Därefter informerades de om syftet med intervjun, urval och hur 

intervjun skulle gå till. Intervjuerna blev cirka en och en halv timme långa och hölls utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide med frågor som operationaliserats från Anholts (2006) City Brand 

Hexagon. Intervjupersonerna fick några minuter till att titta på utskrifterna av Facebooksidan 

Värmland som innehöll ett flöde från cirka en månad tillbaka i tiden. Under dessa minuter 

stängdes inspelningsapparaten av på grund av att inspelningen inte skulle bli för lång och att 

inspelningen skulle bli rörig när de diskuterade i två grupper. De åsikter som kom upp i de olika 

grupperna dokumenterades dock via videofilmen. När intervjupersonerna fått några minuter på 

sig till att kolla igenom Facebooksidan sattes inspelningsapparaten på igen och diskussionen 

fortsatte kring Facebook.  

 

3.2 Metoddiskussion  
Pilotintervjuerna kunde ha skett kring mer optimala former. I pilotintervjun med invånarna hade 

det varit önskvärt med en fokusgruppintervju med flera invånare i olika åldrar. Pilotintervjun för 

Attraktiva Värmland skulle blivit ännu mer optimal om den genomfördes i grupp med 

kommunikatörer från en annan region som strategiskt arbetar med sin Facebooksida.  

 

När det gäller mitt urval blev det tyvärr flera bortfall precis innan intervjuerna. Optimalt för 

studien var att intervjua alla personer i projektet Attraktiva Värmland då de arbetar med 

Facebooksidan Värmland, som har varit med från början och som är väl insatt i arbetet och målet 

med sidan. Vid intervjutillfället fick två av de fyra personerna förhinder. Dock fick jag tillräckligt 

mycket information av intervjun för att känna att studien fick svar på frågorna. När det gällde 
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fokusgruppintervjuerna med invånarna ställde jag från början flera krav på urvalet. Dels åldern 

som ska vara mellan 18-40 år då denna är den största gruppen på Facebook och som passar in på 

Region Värmlands målgrupp för projektet.  Jag försökte även få till en jämn könsmässig 

fördelning och detta lyckades. Ekström och Larsson (2010) skriver att tre eller fyra grupper kan 

vara att rekommendera för att uppnå mättnad. Jag märkte dock att samma slags synpunkter togs 

upp i mina två grupper. Dock så skulle ytterligare en intervju kunna stärka de två som redan 

gjorts. Ekström och Larsson (2010) skriver även att en grupp bör bestå av minst fyra personer 

och högst tolv. Antalet i grupperna i den här studien var fem respektive sju personer och lagom 

för att alla skulle kunna delta i samtalet. Författarna tar även upp hur gruppen borde sättas 

samman. Tanken var att först dela in grupperna i yngre och äldre beroende på att både bruk och 

syn på Facebook kan skifta mellan dessa två målgrupper. Att försöka skapa en så homogen grupp 

som möjligt rekommenderas. Detta visade sig dock vara svårare än jag räknat med. Det var svårt 

att få folk att ställa upp och några hoppade av i sista sekund. Detta resulterade i blandade grupper 

i åldern 20-40.  

 

Under intervjuerna märkte jag att operationaliseringen av frågorna kring invånarnas bild av 

Värmlands image har gjorts på ett bra sätt. Teorimässigt har jag utgått från Anholts (2006) City 

Brand Hexagon vilket gav intervjun tydliga teman att diskutera kring. Frågorna var lätta att svara på 

och gav en bred bild av Värmland. När det gällde frågorna om Facebooksidan Värmland kunde 

frågorna dock operationaliserats bättre. Frågorna var för öppna och få, några fler konkreta frågor 

hade gjort intervjun mer informationsrik och spetsigare.  

 

Överlag fungerade fokusgruppintervjuer som metod bra för min studie. Fördelarna som jag 

märkte med dessa var att när en började tala så släppte ”trycket” i gruppen och andra vågade 

också tala. De lyssnade på varandra och erinrade sig händelser som de annars kanske inte skulle 

kommit på. De kunde säga att de höll med eller inte höll med kring en åsikt. På detta sätt fick jag 

många synpunkter och olika aspekter på ämnet. Riskerna som jag såg var att deltagarna ibland 

avbröt varandra så att någon inte fick fördjupa sin berättelse. Jag märkte inte av någon tydlig 

ledare som alltid tog ordet i någon av grupperna och detta ses som positivt då alla fick chansen 

att komma till tals. Det finns dock en risk vid fokusintervjuer att deltagarna inte vågar säga vad de 

tänker inför andra, att åsikter utelämnas eller överdrivs.  

 

 

 



	   33	  

3.2.1 Validitet och reliabilitet  
Med begreppen validitet och reliabilitet klargörs inom kvalitativ och kvantitativ forskning hur väl 

studien är genomförd och hur väl verkligheten har mätts. Östbye et al., (2004) skriver att validitet 

står för uppsatsens trovärdighet och giltighet. Man utgår från problemformuleringen och 

undersöker hur relevant data och analyser är i förhållande till den. Man undersöker även hur väl 

de teoretiska begreppen överförts i den empiriska undersökningen. Kort sagt undersöker man vad 

som mäts. Med reliabilitet menas uppsatsens tillförlitlighet. Här går man på djupet med kvaliteten 

i insamlig, bearbetning och analys av data. Man undersöker om rätt metod har valts och om den 

tillämpas på rätt sätt. Kort sagt undersöks svar på frågan hur man mätt. 

 

Studiens validitet har att göra med om rätt metod använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Valet av fokusgruppintervju som metod passar bra till studiens syfte. Vid 

intervjuer utvinns djupare kunskap från ett fåtal individer och det är just de enskilda invånarnas 

uppfattning studien vill åt. Jag anser att min studie har relativt hög validitet då den mäter det den 

avser att mäta. Utifrån syfte och frågeställningar har relevanta teorier och modeller kopplats 

samman och operationaliserats. När det gäller att söka svar på imagen av Värmland så har 

precisionen på frågorna tydligt kopplats till en modell. När det gäller att undersöka Facebook och 

sociala medier, kunde frågorna operationaliserats mer utifrån intervjun med informanterna och 

de strategier som används.  

 

Studiens reliabilitet handlar om ifall undersökningen utförs på korrekt sätt och om de utfrågade 

svarat ärligt (Ekström & Larsson, 2009). Intervjupersonerna hade inget att vinna på om de inte 

svarade ärligt, men problemet med fokusgruppintervjuer är om personerna påverkas av varandra 

och inte vågar låta alla åsikter komma fram. Noggrannheten i studien stärktes av att intervjuerna 

spelades in och att samtliga intervjuer transkriberades. Intervjupersonerna fick läsa igenom sina 

citat för att öka studiens korrekthet. Transkriberingarna var även till stor hjälp för att gå tillbaka i 

materialet och hitta relevanta teman och mönster. Även pilotintervjuerna gav ett starkare mått på 

att studien verkligen avsåg att mäta det den skulle.   

 

I en kvalitativ studie ställs inte samma krav på representativitet i förhållande till populationen 

som i en kvantitativ studie. För att kunna generalisera måste urvalet spegla hela populationen och 

detta är omöjligt i denna studie. Urvalet som gjorts i denna studie kan inte ses som statistiskt 

representativt och därför kan inte heller några generella slutsatser om hela populationen dras. Det 
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som dock kan utvinnas är generella åsikter, tendenser och mönster gällande denna fallstudie. Vad 

i resultatet som kan överföras till andra sammanhang bör övervägas av både forskare och läsare.  

 
3.2.2 Forskningsetiska överväganden 
En etisk fråga handlar om att författaren ska hålla en neutral hållning till sin forskningsuppgift 

(Ekström & Larsson, 2010). Då frågorna i största del utformades efter en modell, styrdes därför 

inte frågorna från mig som författare i någon individuell riktning. I och med valet av metod med 

fokusgrupper så var min roll att dela ut ordet. Kommunikatörerna och invånarna formade en 

egen diskussion utan större inblandning eller styrning av mig. Öppna frågor ställdes som varken 

var ledande eller laddade för att undvika att påverka intervjupersonerna på något sätt. Jag måste 

göra seriösa överväganden och se över min egen förförståelse för ämnet. Då jag själv inte var 

insatt i profilarbetet innan arbetets gång ställde min roll inte till problem. I intervjun där imagen 

av Värmland behandlades hade jag själv en bild av Värmland och här var det viktigt att inte låta 

den lysa igenom. Kvale (1997) tar även upp författarens oberoende. Det handlar om att 

författaren inte ska påverkas av sina intervjupersoner. I och med att jag gjorde intervjun på 

Region Värmland först, så fanns en risk för att jag skulle ”köpa” deras åsikter och tolka och 

rapportera ur deras perspektiv. Här hindrades detta genom att hålla ett distanserat 

förhållningssätt och tolka materialet utifrån studiens frågeställningar. Det är dock viktigt att 

betona att man som författare inte är helt fri från tolkningar i studiens resultat. Dennes 

perspektiv, styrdokument och modeller tolkas utifrån den egna förförståelse för ämnet.  

 

Jag har varit noga med att intervjupersonerna skulle vara väl införstådda med studiens syfte, att 

de deltar frivilligt, att de är anonyma och vad det kunde innebära för dem att ställa upp i 

intervjun. Kvale (1997) skriver att det är etiskt korrekt att få samtycke av de man intervjuar. Jag 

har varit noga med att både skicka ut brev innan intervjun och på plats berätta muntligt om 

intervjuns syfte. Ekström & Larsson (2010) skriver även att en teknik för ökad kvalitet i 

uppsatsen är respondentvalidering. Något annat som ansågs viktigt var att alla intervjupersoner 

fick ta del av transkriberingen och godkänna sina citat. Ingen hade något att anmärka på, vilket 

tyder på att transkriberingen skett korrekt. Något mer som ansågs viktigt var att garantera 

intervjupersonernas anonymitet och konfidentialitet. När det gäller invånarna garanteras 

fullständig anonymitet. Vid utskriften och i transkriberingen benämndes varje person med en 

bokstav och bara författaren känner till vem som är vem. I rapporten undertecknas citaten med 

ex. ”Invånare A”. Ämnet är inte särskilt känsligt och medför ingen skada för de intervjuade men 

invånarnas uttalanden ska ändå inte kunna kopplas till dem. När det gällde kommunikatörerna 
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skrevs inte heller namn ut, men däremot att de jobbar i projektgruppen Attraktiva Värmland på 

Region Värmland. De är bara fyra personer och därför kan man ta reda på vilka dessa personer 

är. Kommunikatörerna har dock gett sitt medgivande till detta och i denna studie benämns 

personerna som ”Kommunikatör” alternativt ”Attraktiva Värmland”. Kvale (1997) skriver att ett 

etiskt problem kan vara vilka konsekvenser som intervjun får för de intervjuade. Då invånarna 

tackade ja till att ställa upp i undersökningen svarade flera att de själva ansåg det vara en positiv 

erfarenhet för dem, ett kul och spännande ämne. Då studien inte berörde något känsligt ämne 

som troligen inte kräver några etiska problem, kommer ingen person att ta skada, speciellt inte då 

de är anonyma och behandlas konfidentiellt.  

 

Ett dilemma kan också vara författarens relation till intervjupersonerna (Kvale, 1997). Av de 

fjorton personer som sammanlagt intervjuades var det en som var nära vän till mig. Då 

diskussionen skedde i grupp och min roll var att verka som samtalsledare inverkade inte denna 

relation på intervjun. Kvale (1997) skriver också att författaren har ett vetenskapligt ansvar. Det 

handlar om att få fram relevant information som frambringar kunskap till studien. Genom att 

koppla teori och empiri till varandra och göra avgränsningar har studien fokuserat på relevant 

information som svarar mot syfte och frågeställningar. 
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4. Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras inledningsvis återigen studiens syfte och frågeställningar. Sedan 

analyseras det empiriska materialet. Det som beskrivs har relevans för studiens frågeställningar 

och kapitlet är strukturerat så att frågorna besvaras. Efter varje frågeställning sammanfattas 

avsnittet i kursiv stil för att tydliggöra svar på frågeställning och främja kommande diskussion. De 

två intervjuerna med invånarna slås ihop till ett resultat i denna del.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur Attraktiva Värmland arbetar med platsmarknadsföring 

via Facebook för att skapa en attraktiv bild av regionen i ett nytt medielandskap. Fokus ligger på 

att undersöka om den önskade profilen stämmer överens med invånarnas bild av Värmlands 

image. De tre frågeställningarna som ligger till grund för arbetet är: Vilken är Attraktiva 

Värmlands önskade profil för Värmland? Vilka metoder och strategier använder Attraktiva 

Värmland sig av på Facebook för att locka nya målgrupper och behålla sina invånare? samt 

Vilken bild har invånarna av Värmlands image och hur väl stämmer deras bild överens med 

önskad profil?. Den första och den andra frågeställningen belyses och besvaras i intervjun med 

Attraktiva Värmland och den sista frågeställningen belyses och besvaras i intervju med invånarna.  

 

4.1 Attraktiva Värmlands önskade profil 
 
4.1.1 Varumärkeshjulet 
Idag arbetar Region Värmland efter ett varumärkeshjul som togs fram 2008. Varumärkeshjulet 

bygger på två mätningar som marknadsanalysföretaget Attityd i Karlstad har gjort. 

Kommunikatörerna ansåg att Värmland hade ett bra och positivt värde i botten och att det gäller 

att odla denna positiva känsla. Detta går i linje med Spjuth (2006) som skriver att en fördel vid 

varumärkesarbetet är att ta vara och bygga på de positiva uppfattningarna som finns. I 

varumärkeshjulet lyfts Värmlands egenskaper, fördelar, värden och personlighet fram. Detta 

mynnar ut i varumärkeslöftet att erbjuda en trevligare upplevelse.  

 

Kommunikatörerna diskuterade kring varumärkeshjulet som finns i styrdokumentet 

”Budskapsplattform för varumärket Värmland”. De egenskaper som kom fram handlar om vad 

som gör Värmland unikt och skapar en unik position. Det som kom fram var framgångsrika 

företag, älv, skog, glada och trevliga människor, kultur, sport, gränshandel och universitet. 

Värmlands fördelar ses utifrån ett mottagarperspektiv och ansågs vara bra jobbmöjligheter, trots 

att de dras med samma arbetslöshet som övriga landet, närhet till Oslo och en bra livskvalitet. De 
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värden som Värmland står för beskriver hur man känner sig när man kommer i kontakt med 

varumärket. De värdeord som lyftes fram är kunnig, kär, lugn, nöjd, trygg, harmonisk och 

personlig. Personligheten är den ton och det sätt som varumärket ska kommuniceras på. 

Personlighetsorden grundar sig på värdena och de är underhållande, spännande, genuin och 

påhittig.  

 

Vi är underhållande, spännande, genuina och påhittiga och det ska genomsyra det vi gör i 

vår kommunikation. (Kommunikatör A) 

 

Orden underhållande, genuin och påhittig tycker kommunikatörerna på Attraktiva Värmland 

stämmer bra överens med dagens profil. De orden är förankrade i varumärkesarbetet. Det ord 

som bör ses över är ordet spännande. Många har åsikter om att det inte passar in på Värmland. 

Värmland är redan känt för naturen, skogen och vattnet – det menar kommunikatörerna inte 

behöver marknadsföras längre då det redan är välkänt utanför Värmland.  

 

4.1.2 Positionering  
En region kan inte ha allt utan det gäller att välja och välja bort (Thufvesson, 2009). I arbetet med 

att positionera sig är det viktigt att erhålla en tydlig och enhetlig profil. Karlstad kan inte låtsas 

vara Stockholm. Värmland kan inte konkurrera med storstäderna men Attraktiva Värmland 

menar att Värmland ska vara ett alternativ till de närliggande, mindre länen.  

 

Står man i valet mellan Örebro län eller Östergötland ska det kännas lika självklart att 

välja Värmland som någon annan. Det kommer vara jättesvårt att konkurrera med 

storstadsregionerna. (Kommunikatör B) 

 

Profilen är skapad för att uppnå vissa syften och i Attraktiva Värmlands fall är det långsiktiga 

syftet att få människor att flytta till Värmland. Den profil som Attraktiva Värmland kan påverka 

är det som visas i turistbroschyrer, erbjudanden och på webben. För att få profil och image att 

överensstämma jobbar Attraktiva Värmland med att kommunicera sin profil till invånarna och 

involvera dem i arbetet.  

 

Varumärkesarbetet måste vara förankrat i vad regionen verkligen har att erbjuda (Spjuth, 2006). 

Den profil de arbetar efter idag togs fram 2008. I styrdokumentet ”Budskapsplattform för 

varumärket Värmland” står det att Värmlands personlighetsord är underhållande, spännande, 

genuin och påhittig. Dessa ord är baserade på en undersökning om de positiva uppfattningarna 
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som fanns om regionen då. Sedan dess har Värmland utvecklats och de värdeord som då var 

aktuella gäller inte i dag.  Den profil som är nedskriven är tydlig men delvis inaktuell. Attraktiva 

Värmland menar att Värmland inte har någon tydlig karaktär. Den profil som de jobbat efter 

sedan 2008, känns något förlegad och behöver ses över för att uppdateras. 

 

Värmland har en otydlig profil och kännedomen om vårt näringsliv är låg. 

(Kommunikatör A) 

 

Idag råder det olika tolkningar och åsikter om hur regionen ska uppfattas. Då regionen inte har 

någon tydlig profil är det svårt att kommunicera en tydlig och enhetlig bild utåt. Detta medför att 

imagen inte kan ”styras”. I fig. 1 visas tre ringar som inte är helt överlappade. Då regionen inte 

har en tydlig bild att förmedla blir det också svårt att mäta profilarbetet samt ”styra” bilden av 

regionen. Det blir ett glapp mellan ringarna, profil och image. Idag anses regionen vara genuin 

med vacker natur. Det räcker inte, betonar Attraktiva Värmland. För att minska glappet och 

tydligöra sin profil finns det några saker som Attraktiva Värmland hoppas att Värmland blir 

bättre på. Något som framkommer flera gånger under intervjun är önskan om att visa ett 

”Värmland med mer spets” för att konkurrera och att tydliggöra och berätta vad Värmland 

faktiskt är bra på.  

 

Det man vill att dom ska förstå handlar ju snarare om det lite mer spetsiga, att här finns 

det företag som gör affärer med hela världen, här finns det företag som är världsledande 

inom sin bransch och här finns det evenemang som har ett riksintresse. (Kommunikatör 

A) 

 

4.1.3 Värmlands erbjudande  
Kotler et al., (1993) och Thufvesson (2009) beskriver flera olika sätt att marknadsföra en plats på 

och göra den attraktiv. För att möta sina målgrupper gäller det att bland annat marknadsföra 

platsen så att människor blir medvetna om platsens alla fördelar. Enligt Spjuth (2006) bygger en 

regions profil bland annat på det som platsen har att erbjuda. Kotler et al., (1993) lyfter fram 

design, infrastruktur, service och attraktioner som fyra viktiga aspekter.  

 

Att tillhandahålla den rätta servicen är också ett givet konkurrensmedel och handlar enligt Kotler 

et al., (1993) om att ha skola och jobb inom ett rimligt avstånd. Kommunikatörerna ansåg att det 

fanns flera saker som utmärkte Värmland som måste lyftas fram i marknadsföringen. Något som 

återkom var närheten och tiden. Att man har nära till både dagis, skola och fritidsaktiviteter och 
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att man därför får tid över till annat – att leva. Närheten är ett konkurrensmedel som Kotler et 

al., (1993) skriver om. Att ha tillgång till skola och jobb på nära avstånd ökar livskvalitén. En 

annan strategi är att jobba med regionens infrastruktur. I intervjun framkom det att fördelarna 

med Värmland är närheten, det geografiska läget till Stockholm och Göteborg men även närhet 

inom Värmland. Värmland anses ha bra kommunikationen till storstäder och även bra 

infrastruktur inom länet. Thufvesson (2009) skriver att bra kommunikationer krymper restider 

och därmed kan fler människor dagligen ta del av ett större utbud av arbetsplatser, tjänster och 

offentlig service.  

 

Thufvesson (2009) lyfter fram de naturliga förutsättningarna som en fördel för småstäder. Större 

städer har ofta inte samma närhet till natur och vatten och får därför lägga större resurser på att 

skapa något unikt. Att Värmland är känt för Vänern, Klarälven och all skog framkommer i 

budskapsplattformen. Detta öppnar i sin tur upp för möjligheter till aktiviteter som jakt, skidor, 

bad och fiske. Ett annat konkurrensmedel är att marknadsföra platsens attraktioner. Något som 

påpekades flera gånger under intervjun var möjligheten till aktiv fritid och det utbud som 

Värmland har gällande kulturen.  

 

Det står inte still. Det är inte bara att jobba och vara hemma utan det finns andra saker 

att göra också. (Kommunikatör B) 

 

Att visa Värmland som en attraktiv plats där det ständigt händer saker anses viktigt. Värmland 

lockar med bland annat Löfbergs Lila Arena, Mårbacka, Svenska Rallyt, Branäs och Putte i 

Parken.  Enligt Thufvesson (2009) är ett rikt utbud av attraktioner av yttersta vikt för att få 

invånare att stanna kvar och besökare att stanna längre. I figur 7 sammanställs vilka faktorer 

Värmland kan profilera sig med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Kotler et al., (1993) modell ”Levels of Place Marketing” applicerad på 

Värmland. Baserad på styrdokumentet ”Budskapsplattform för varumärket 

Värmland” samt intervju med Attraktiva Värmland. 
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4.1.4 Analys av den önskade profilen 
Överlag har Värmland bra grundförutsättningar även om det finns saker att jobba med. 

Värmland måste hitta något att sätta fokus på i sin profil. Värmland har de naturliga 

förutsättningarna att bygga på med närhet till både vatten och skog. Detta anses dock inte räcka 

för att positionera sig. Värmlands profil idag är inaktuell. Det som det berättas om idag i 

marknadsföringen är sådant som Värmland redan är känt för. I den nuvarande profilen anses 

ordet spännande inte passa in på Värmland och detta bör ses över. Attraktiva Värmland önskar 

lyfta fram ett Värmland med mer modernitet och spets. De vill visa upp den företagsamhet som 

finns i länet. Attraktiva Värmland lyfter även fram flera andra faktorer som gör Värmland unikt 

och som kan hjälpa till att stärka Värmlands position. Närheten inom länet som förenklar 

vardagen samt kommunikationerna till storstäderna är en faktor. De naturliga förutsättningarna 

och regionens breda kultur- och nöjesutbud är andra viktiga faktorer att trycka på i profilarbetet. 

Detta måste även kommuniceras ut så att besökare och presumtiva invånare förstår att Värmland 

är mer än bara ”genuint”. Om inte Värmland själva vet hur länet ska profileras, leder det till att 

människor utifrån har en missvisande bild av länet som inte motsvarar länets utveckling.  

 

4.2 Metoder och strategier 
 
4.2.1 Satsar resurser på varumärket  
Marknadsföringsfrågan är viktig för Värmland då de 2010 beviljades EU-medel för att starta 

projektet Attraktiva Värmland. Det fanns ett stort sådant behov. 

 

Det fanns ett behov av att få fram resurser, både ekonomiska och personella resurser att 

jobba mer fokuserat med marknadsföringsfrågan /…/ tillsammans tog de fram projektet 

som har tre ben att stå på. Det ska handla om att besöka, flytta till och etablera företag i 

Värmland. (Kommunikatör A) 

 

Detta kan kopplas samman med Kavaratis (2004) och Anholt (2006) som skriver att det blir allt 

viktigare för regioner att positionera sig i kampen om invånare, besökare och investerare. 

Kavaratzis (2004) skriver att det som är nytt är att allt fler städer använder sig av 

marknadsföringsstrategier. Detta stämmer in på Värmland där det just nu pågår ett arbete med en 

ny regional utvecklingsstrategi. Där är uppdraget att ta fram konkreta mål för Värmland 2020, 

vilket även inkluderar profilering och vad Värmland ska vara känt för.  
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4.2.2 Invånare som goda ambassadörer  
Platsmarknadsföring handlar enligt Kotler et al., (1993) samt Thufvesson (2009) om att involvera 

alla på platsen samt se till att majoriteten blir nöjd. Attraktiva Värmland arbetar mycket mot 

invånarna i kampanjarbetet. Bland annat genom magasinet ”Livsstil Värmland”, en lokal 

annonskampanj och genom Facebook. Det är därmed en lokal satsning med syfte att få 

människor som har flyttat från Värmland att återvända till regionen. Flyttar man från Värmland 

direkt efter gymnasiet har man kanske en positiv bild av livsmiljön, men man har kanske en svag 

uppfattning om vilka jobbmöjligheter som finns. Det är just detta som Attraktiva Värmland 

försöker förmedla i sitt marknadsföringsarbete. Invånarna själva ses som de bästa 

ambassadörerna. Detta styrker både Kotler et al., (1993), Spjuth (2006), Thufvesson (2009) samt 

Kavaratzis och Ashworth (2005). Att satsa lokalt och nå invånarna ses som en viktig del i arbetet 

med att locka nya besökare, investerare och presumtiva invånare.  

 

Ska man använda pengar till att annonsera i storstad /…/ det är ganska låg 

pricksäkerhet /…/ vi har valt att göra en kampanj som bara syns i Värmland för att få 

värmlänningarna att kroka arm och kanske hjälpas åt att få hem vänner och forna 

kollegor som flyttat härifrån /…/ på så sätt kommer vi i kontakt med utflyttade 

värmlänningar via deras vänner. (Kommunikatör A) 

 

På frågan om hur Attraktiva Värmland ser på sambandet mellan det marknadsföringsarbete de 

gör lokalt och externt svarade de såhär:  

 

Om vi får upp ögonen lokalt för att det är viktigt för oss alla att fler människor flyttar hit, 

då kanske det också hjälper att skapa fler goda ambassadörer för Värmland lokalt. 

(Kommunikatör A) 

 

Detta kan kopplas till det som Kotler et al., (1993) poängterar, nämligen att nyckeln till en 

framgångsrik plats ligger i de involverade människornas händer, det vill säga invånarna. Attraktiva 

Värmland har även jobbat med värdskap genom föreläsningar, workshop och en webbaserad 

utbildning. Det är material som finns tillgängligt för turistbyråpersonal, hotellpersonal och till 

funktionärer vid stora evenemang såsom curling EM, hockeyturneringen och Putte i Parken.  

 
4.2.3 Strategiskt arbete på Facebook 
En del i strategiarbetet med att marknadsföra Värmland rör Facebooksidan Värmland. Kotler et 

al., (1993) skriver att en plats måste marknadsföras i olika kanaler för att få fäste. När projektet 
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Attraktiva Värmland startades var det inte bestämt att de skulle använda sig av Facebook som 

strategi. Denna kanal tillkom naturligt i takt med att Facebook blev större. Facebook blev en del i 

att stötta hela projektets mål som är att få fler att flytta till Värmland. Syftet med Facebook är att 

skapa direktkontakt och få fler att tala gott om Värmland. Idag räcker det inte med att man får ett 

jobb för att man ska flytta till staden. Något som är minst lika viktigt, enligt Attraktiva Värmland, 

är att kunna erbjuda ett roligt liv vid sidan av jobbet också. Attraktiva Värmland talar om målet 

med Facebooksidan.  

 

Man måste plantera en tanke hos nån, det är ju ett ganska långsiktigt arbete /…/ man 

måste finnas i bakhuvudet hos folk /…/ man måste ha en känsla av att det händer saker 

i Värmland /…/ så det är det vi måste visa, vad Värmland kan erbjuda utanför jobbet 

också. (Kommunikatör B) 

 

En tanke är att annonskampanjen och Facebook ska gå i linje med varandra. Detta tar även 

Carlén (2012) upp då han skriver att det är viktigt med en genomtänkt strategi och ett helhetstänk 

i allt som kommuniceras.  Kotler et al., (1993) styrker detta då författarna menar att det finns en 

risk med de olika mediekanalerna då de kan skapa en förvirring kring varumärket. Attraktiva 

Värmland fångar samma budskap både i annonskampanjen och på Facebook genom sin paroll, 

”Vännen Värmland”.  

 

Tänket är att Värmland inte drar och sliter i dig utan vi finns här. /…/ Vi är en god 

vän som kommer med tips och sköna nyheter, sen har vi medvetet valt att inte lyfta negativa 

saker. (Kommunikatör A) 

 

I intervjun talades det även om vilket innehåll som lyfts fram på Facebook. Värmland arbetar 

mycket med att lyfta fram historiska och kända personer. Detta gör de inte bara på Facebook 

utan i annat marknadsföringsmaterial också. I den nuvarande kampanjen visas bilder på utflyttade 

kända som okända värmlänningar som invånare saknar. En av kommunikatörerna berättade att 

varje måndag görs en sammanställning av de jobb som annonserats i tidningarna. På fredagar 

görs en sammanställning över helgtips och då försöker man täcka minst tre kommuner utöver 

Karlstad. Kotler et al, (1993) tar upp platser som komplexa fenomen då det rymmer flera 

faktorer. Kommunikatörerna är placerade i Karlstad och detta försvårar arbetet med att 

representera de olika kommunerna i Värmland.  
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Generellt sett är vi för dåliga på att uppdatera om sånt som händer utanför Karlstad. 

(Kommunikatör B) 

 

Varje måndag går projektgruppen igenom Facebooksidan och diskuterar innehåll, inlägg och ton. 

Kommunikatörerna menar att Facebook har påverkat deras arbete och yrkesroll. På Facebook 

gäller det att tänka en gång extra kring innehållet då det synliggörs för många. 

Kommunikatörerna berättar att de måste ha mer omvärldsbevakning och vara mer alerta. Det 

krävs resurser för att uppdatera med relevant och intressant information varje dag. Att uppdatera 

om evenemang är lätt, men utmaningen ligger i att hitta andra nyheter och att bredda bilden av 

Värmland. Kommunikatörerna talar även om vikten av att förvalta sin image på Facebook då de 

har många följare. 

 

Riktlinjer  

I januari 2012 började sidan att användas och dessförinnan hade ett arbete pågått med att ta fram 

tydliga riktlinjer för hur administratörerna skulle agera. Samtal kring vilket synsätt och vilken ton 

de skulle ha fördes. En av kommunikatörerna hade stor koll på vad som skrivits om hur man ska 

uppträda på Facebook. Kontakt togs med Karlstad kommun som arbetat aktivt med sin 

Facebooksida. Utifrån lärdomar från Karlstad kommun, egna erfarenheter och hjälp från en 

reklambyrå togs riktlinjer fram för hur Attraktiva Värmland skulle agera på Facebook. 

Tillsammans med Region Värmlands kommunikationspolicy ligger dokumenten till grund för 

kommunikationen.  

 

I dag kollar vi inte jätte ofta på dokumenten men de var bra att ha i början så att alla 

håller samma ton. Då hade vi inte klarat oss utan riktlinjerna. (Kommunikatör A) 

 

Strategin och riktlinjerna menar kommunikatör B är en fördel då innehållet måste hållas enkelt 

och inom ramarna för projektets mål. När man har en så stor sida är det lätt att skena iväg och 

strategin hjälper till att upprätthålla innehållet. Men kommunikatörerna betonar också att inte låta 

strategi och riktlinjer begränsa arbetet allt för mycket. Det går inte att förutsäga vad som ska 

hända i framtiden, kanske måste strategin ändras. Nu, ett år senare, funderar de på om mål och 

riktlinjer ska förnyas för att sidan ska kunna förvaltas på ett bra sätt. Nya idéer behövs utan att de 

överger sin utgångstanke.  
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Skapa dialog 

Kommunikatörerna berättar att Region Värmland inte vanligtvis har den medborgarkontakten 

som en kommun har. Det är just denna kontakt med invånarna som gör Facebook unikt mot 

andra medier. Fördelen med Facebook menar de är tvåvägskommunikationen.  

 

Det sker direkt. Kommunikationen blir roligare med tvåvägskommunikation där man får 

kontakt. Människor som annars inte skulle ringa, skriver sina synpunkter och vi kan ge 

snabb återkoppling. (Kommunikatör A) 

 

Carlsson (2009) skriver att de sociala medierna har medfört nya sätt att kommunicera med 

målgruppen. Arbetet med Facebooksidan Värmland ger möjligheten att kommunicera med 

medborgarna vilket är en stor fördel. För att kunna visa upp en bredare bild och fler nyheter om 

vad som händer runtom i Värmland, är Attraktiva Värmland beroende av en ständig dialog med 

invånarna och tips från allmänheten. Facebooksidan Värmland har råkat ut för få negativa 

kommentarer eller synpunkter. Två inlägg har tagits bort och i andra inlägg har de bemött med 

svar enligt riktlinjerna. Det finns flera syften som Attraktiva Värmland hoppas att uppnå vad 

gäller att sprida den positiva bilden av Värmland hos både invånare och presumtiva hemvändare.  

 

Min förhoppning är att vi bidrar till en stärkt självbild hos värmlänningarna och att man 

uppmärksammas på hur många bra saker som faktiskt finns här och att man sen hjälper 

till i förlängningen natt sprida det till sina vänner utanför länet. (Kommunikatör A) 

 

I början var det huvudsakligen människor i Värmland som gillade Facebooksidan, men den har 

sedan spridits till andra bekanta som bor utanför. På så sätt nåddes de utflyttade 

värmlänningarna. Attraktiva Värmland har även bedrivit riktad annonsering till vissa städer som 

är populära för värmlänningar att flytta till. Kommunikatörerna på Attraktiva Värmland talar om 

ett långsiktigt arbete och detta går i linje med Carlsson (2009) som menar att Facebook handlar 

om att bygga långsiktiga relationer. Kommunikatörerna valde medvetet att först få många att gilla 

sidan. Sex månader efter starten började de puffa för sina kampanjer.  

 

Tekniska fördelar  

En utmaning för företagen är att vara sökbar, tillgänglig och intressant (Carlsson, 2009). 

Kommunikatörerna på Attraktiva Värmland ser de tekniska möjligheterna med sociala medier 

som en fördel som måste förvaltas på rätt sätt. Något som anses positivt är att man direkt kan se 

statistik och vad som lockat till många läsare eller gillare. En begränsning är att trots att sidan har 
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närmare 18 000 som följer den, når inte uppdateringarna alla. Detta gör att kommunikatörerna 

måste betala för att inlägget ska nå fler. Detta är något som kommunikatörerna har fått upptäcka 

själva. Till följd av det måste de ibland berätta om en händelse flera gånger för att budskapet ska 

nå fram.  

 

Web 2.0 innebär kommunikation i ett ständigt omlopp där gränsen mellan sändare och mottagare 

suddas ut (Larsson, 2001). Kommunikatörerna menar att vi har börjat kommunicera som förr 

fast på ett helt nytt sätt. Förr skapades de offentliga rummen på torget, idag sker de över sociala 

medier. Internet har möjliggjort masskommunikationen i en ny tappning.  

 

Tidigare kunde man som kommunikatör eller marknadsförare stå relativt 

oemotsagd, man hade ensamrätt över kommunikationskanalerna. Reklam hade 

stort genomslag och stor vikt. Missnöjda kunder kunde inte berätta sina historier 

för särskilt många. (Kommunikatör A) 

 
På Internet är det användarna som har makten då de själva väljer vad de vill ta till sig. Idag kan 

kunder eller medborgare aktivt ta chansen att dela med sig till sitt nätverk om de är missnöjda. 

Om detta sker genom Facebook och personen har ett par hundra vänner, får det stor viral 

spridning.  

 

Idag handlar det inte om information längre utan kommunikation på båda parters 

villkor. (Kommunikatör A) 

 

Kommunikatörerna betonar att sociala medier ställer högre krav på öppenhet och transparens 

och att vara beredd på att när som helst få publik feedback på det man gör eller säger. Det är 

svårare att "ljuga" och försköna sanningen nu. Som kommunikatör/marknadsförare måste man 

göra sin hemläxa ordentligt och ha belägg för sina åsikter, budskap etc. Å andra sidan kan man 

också få rejäl draghjälp av omgivningen om de gillar något man är, gör, har eller förmedlar.  

 

4.2.4 Analys av metoder och strategier  
I detta avsnitt framkommer att Värmland strategiskt satsar på sitt varumärke på flera olika sätt 

genom tid, pengar och resurser. Man har beviljats EU-medel för att utveckla och marknadsföra 

regionen och tillsatt en grupp på heltid som arbetar med varumärket Värmland. Det finns en 

stark vilja att satsa på profil och image av Värmland då det även pågår ett arbete med en ny 
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regional utvecklingsstrategi. I detta avsnitt har det framkommit att flera metoder används för att 

marknadsföra Värmland både lokalt och externt. Mycket arbete satsas lokalt då invånarna 

framhävs som de bästa ambassadörerna. Attraktiva Värmland ser på arbetet som ett samband där 

det lokala arbetet bidrar till en stark gemenskapskänsla och mun-till-mun marknadsföring. Frågan 

här är i vilken utsträckning de verkligen når utanför sitt eget län.  

 

På Facebook har de också använt sig av ett flertal metoder och strategier. Innan sidan startades 

formulerades ett tydligt mål och konkreta riktlinjer. Dessa har hjälpt kommunikatörerna 

framförallt i början att begränsa innehållet och bemöta kommentarer. Attraktiva Värmland har en 

strategi över innehållet. Sidans innehåll får inte vara ”torrt”, utan ska engagera läsarna genom att 

främst visa Värmlands utbud av evenemang och kultur. Den bild de vill visa upp av Värmland på 

Facebook är att det händer saker utanför jobbet, att Värmland har ett rikt kultur- och nöjesliv. 

Attraktiva Värmland pekar här på svårigheten att visa upp lika mycket från hela länet. Attraktiva 

Värmland ser över sin Facebooksida en gång i veckan för att se vad som var bra och vilka 

förbättringar som kan göras. De har också återkommande information om jobb och helgtips 

varje vecka. På Facebook arbetar de utifrån samma paroll som i deras övriga 

marknadsföringsmaterial, där Vännen Värmland är i centrum. Värmland arbetar idag med att få 

med invånarna i marknadsföringsarbetet, bland annat genom kampanjen ”Vem saknar du?” och 

genom att lyfta fram värmländska profiler på Facebook. Möjligheten till tvåvägskommunikation 

utnyttjas i stor utsträckning vilket i sin tur bidrar till extra omsorg och förvaltning av varumärket. 

Attraktiva Värmland utnyttjar de tekniska möjligheterna för att bedriva riktad annonsering och se 

besöksstatistik.   

 

4.3 Invånarnas bild av Värmlands image och hur väl deras bild stämmer 

överens med profilen 
 

Det viktigaste som kom fram gällande invånarnas bild av Värmlands image i de två 

fokusgrupperna har sammanställts och analyserats enligt kategorierna i Anholts (2006) The city 

brand hexagon (fig. 8). Kategorin the precense har valts att inte undersökas då den behandlar 

omvärldens bild. Denna studie undersöker invånarnas bild av Värmland. Därefter presenteras 

relevanta åsikter kring Facebooksidan Värmland. Anholt (2006) skriver att det är svårt att 

generalisera när man talar om ett land då natur, aktiviteter och infrastruktur kan skilja sig 

väsentligt i olika delar av landet. Det är dock lättare med en stad eller region.  
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Fig. 8 Anholt (2006) The city brand hexagon applicerad på Värmlands image. 

 
4.3.1 The place 
Vid frågan om vad som är Värmlands starkaste kännetecken och utmärkande drag är det två 

saker som främst lyfts fram; naturen och kulturen. Närheten till skogen, oavsett var man bor, 

samt älven ses som något utmärkande. Thufvesson (2009) betonar naturliga förutsättningar som 

en stor fördel för småstäder. Han skriver att det finns en allmän uppfattning att städer blir mer 

attraktiva med vattenkontakt och grönska. Naturkontakt bör därför ses som ett triumfkort 

gentemot större städer. Kulturen ses också som unik. Bruksorter med dess traditioner samt 

raggarkultur nämns här. Det finns många kända artister och författare som kommer från 

Värmland.  

 

Vi är måna om att hålla liv i vår kultur, de gamla hjältarna som Ferlin, Fröding, 

Lagerlöf, vi är väldigt noga med att de är värmlänningar. (Invånare D) 

 

Utöver naturen och kulturen nämndes även dialekten och uttalet. Vad gäller sport så tänker 

invånarna på hockeylaget Färjestad och Svenska Rallyt. Universitetet spelar också stor roll då flera 

av de tillfrågade invånarna pluggar och ser på Värmland som en plats för högre lärande. 

Atmosfären i Värmland beskrivs som avslappnad, välkommande och inte så stressig. Doften av 

nyrostat kaffe förknippar invånarna med sin hemstad.  
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4.3.2 The potential  

 
Infrastruktur 

Alla invånarna är eniga om att Värmland ligger väldigt bra till geografiskt. Det finns bra 

förbindelser till Stockholm, Göteborg och Oslo. Förbindelserna till större städer genom Karlstad 

flygplats ses också som ett plus. Kotler et al., (1993) påvisar att infrastrukturen är ett av de största 

och viktigaste konkurrensmedlen. På så sätt fungerar platsen i sin helhet. Även Thufvesson 

(2009) styrker detta genom att skriva att utan bra kommunikationer försvåras platsers möjligheter 

att attrahera och utveckla övriga delar i grundformeln för platsutveckling. Det framkom att det är 

lättare att ta sig runt med bil, men att detta inte är specifikt för Värmland. Det är lätt att hitta och 

ta sig runt och det är väldigt bra bussförbindelser från Karlstad city. Det har börjat gå fler bussar 

till exempel till Forshaga och det är bra tågförbindelser till Kil och Arvika. Det ses dock som en 

svårighet att ta sig runt om man bor i Deje eller längre bort.  

 

Boende  

Möjligheterna till attraktivt boende skiljer sig om man är student eller har ett jobb. Som student 

finns det inte jättebra möjligheter. Ettorna man blir tilldelad av KBAB är dyra. Vill man bo i 

större lägenhet får man flytta ihop med någon. Studentlägenheterna anses inte heller särskilt 

fräscha. Vad gäller bostadsrätter så är förutsättningarna bättre.  

 

Det funkar att ha en villa även om man inte har någon jätteinkomst och att bo och ha det 

gött här.  (Invånare D) 

 

Villorna i Karlstad har rätt höga priser. Några av invånarna har därför valt att bosätta sig i andra 

orter som Forshaga, Deje eller Munkfors. Invånarna ansåg att det är bättre att renovera de hus 

som finns än att bygga nytt. De syftar bland annat på ett hus som nu byggs vid hamnen, där 

lägenheterna kostar flera miljoner. Thuvesson (2009) menar att det inte är fel att positionera sig 

med spektakulära byggnader. Detta kan hjälpa att ”sätta en plats på kartan”.  

 

Jobb och karriär  

Möjligheterna till ett attraktivt jobb anses ganska små. Flera invånare som deltog i fokusintervjun 

är verksamma inom samma bransch och där anses det svårt att få jobb, det handlar om att 

konkurrera och ha kontakter. Dock tas det upp att det finns mycket jobb inom hantverk och 
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industri. Är man villig att flytta på sig kanske två grannkommuner bort, kan det finnas jobb. 

Många har hela tiden jobbat vid sidan om studierna, då det finns gott om timjobb.   

 

På frågan om invånarna anser att det går att göra karriär i Värmland svarade alla att det finns 

stora chanser. Det kanske finns bättre erbjudanden som ger bättre betalt någon annanstans men 

att det absolut går att göra karriär i länet bara man har framåtanda.   

 

Etablera företag 

Att starta eget är ett alternativ för nästan alla invånare som intervjuades. För att få erfarenhet 

inom en bransch där konkurrensen är hård har flera redan skaffat sig ett eget företag. De ser att 

det finns lika goda förutsättningar i Värmland som någon annanstans att etablera sitt företag. 

Invånarna ser att det är skillnad på företagsklimat och kämparanda i olika delar av Värmland. 

Sunne och Karlstad får bra betyg medan Munkfors får sämre. De menar att det är en attityd- och 

inställningsfråga. Thufvesson (2009) skriver att det är viktigt att gynna kompetens, 

kommunikation och möten. Att ordna fram kapital och skapa miljöer för att gynna den kreativitet 

som finns anses särskilt viktigt.  

 
4.3.3 The pulse 
De flesta invånarna ansåg att det händer mycket i Värmland, framförallt i Arvika, Sunne och 

Karlstad. Där finns goda möjligheter att besöka nattklubbar och nöjen. När några av invånarna 

bott i Säffle och Sunne har de fått höra att de måste åka till Karlstad för att hitta kläder eller 

inredningsprylar, men faktum är att de hittat allt i sina kommuner. Invånarna upplever att det 

finns ett stort utbud gällande musik, museer, teater och dans. Vill man göra något en dag finns 

det mycket att välja mellan. I varumärkeshjulet beskrivs personlighetsordet påhittig. I ganska hög 

grad anser invånarna att detta passar in på Värmland då det händer mycket i länet och avstånden 

inte är så stora.  

 

Ser man till hela Värmland finns det jättemycket att göra, allt från bäversafari till 

älgsafari, åka kanot i Klarälven och mycket annan kultur. (Invånare L) 

 

Några tyckte att det händer alldeles för lite. I varumärkeshjulet är ordet spännande något som 

beskriver Värmland. Det ansåg inte invånarna passade in då de mönster och saker som finns 

känns ganska invanda.  

 

Värmland är ganska tamt. (Invånare E) 
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Ett önskemål är att Karlstad ska ta mer ansvar för de andra kommunerna och hjälpa till att driva 

dem framåt. Enligt Thufvesson (2009) kan lokal konkurrens bidra till lokal stimulans. 

Konkurrens på hemmaplan tvingar i sin tur fram tankeskärpa, produktförbättringar och 

specialisering. När det gäller möjligheterna till ett rikt nattliv så poängteras att Karlstad är en av 

Sveriges krogtätaste städer. Dock klagar studenterna på den höga åldergränsen på krogarna. När 

det gäller shopping så är åsikterna skilda. Några tycker det är bra shopping medan andra tröttnat 

på att det bara är kedjor i Karlstad och att de erbjuder samma affärer i stan som i Bergvik. 

Karlstad anses dock ha ett bra utbud av second-handbutiker. Thuvfesson (2009) skriver att vi 

idag bedömer en stad efter det handelsutbud som möter oss. På det sättet kan en liten stad med 

stort utbud upplevas större och mer attraktiv än stora städer med magert utbud. 

 

4.3.4 The people  
En marknadsföringsstrategi är hur man väljer att marknadsföra sina invånare (Kotler et al., 1993). 

Invånarna i Värmland jämförs med andra invånare i andra regioner och beskrivs som trevligare 

överlag men även bonniga och glada. Denna bild tror invånarna både är positiv och negativ. 

Positiv då man uppfattas som glad och trevlig men negativ då bonnigheten kan övergå i en bild 

av tröghet och det kan vara svårt att bryta sig loss från denna stereotyp. Anholt (2006) skriver att 

en viktig del i hur man uppfattar en stad beror på de människor som bor där. De kan antingen 

vara välkomnande och trevliga mot turister eller kalla och fördomsfulla. Svenskars syn av 

Värmlands invånare är att de är genuina och trevliga (Region Värmland). Detta är något som 

invånarna håller med om. Spjuth (2006) skriver om att hitta mentala krokar - att skapa positiva 

associationer till sitt varumärke. Många förknippar Värmland med just genuinitet, äkthet och 

positivitet och det är dessa ord som står i Värmlands budskapsplattform.  

 

Några invånare som intervjuades är inflyttade och några är uppväxta i Värmland. Studier är en 

orsak till att man flyttat till Värmland. Några invånare har alltid bott i Värmland medan andra har 

flyttat från länet och sen tillbaka. Många av invånarna tycker det är bekvämt att bo i Värmland 

och värdesätter att ha familjen nära. 

 

Det är väldigt smidigt att bo här och bekvämt. Det är lätt att ta sig till Göteborg, 

Stockholm och Oslo. Jag har haft skolan här och haft ganska lätt att få jobb, så ja, det har 

nog varit bekvämt att bo kvar. (Respondent B) 
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Viljan att bo kvar i Värmland är blandad men mer än hälften kan tänka sig att bo kvar. Det är det 

lugnare tempot, naturen och småskaligheten som lockar. Samtliga trivs väldigt bra i länet. Som 

beskrivits i teorin anses invånarna ses som de bästa ambassadörerna. Anholt (2006) skriver att det 

är invånarna som ”gör” staden. Invånarna känner att de talar väl om Värmland och har 

rekommenderat andra att flytta till länet.  

 

Värmlänningar överlag är lite små patriotiska till Värmland /…/ vi pratar nog ganska 

väl om Värmland. (Invånare C) 

 

Just den starka patriotismen är något återkommande i intervjuerna. Känslan av att här ska jag leva 

och dö och stolthet över att det går bra för någon från Värmland. Detta kan ligga till grund för 

påståendet om invånarna som bra ambassadörer.  

 

4.3.5 The prerequisites 
Vad gäller tillväxt i Värmland så ansåg invånarna att universitetet lyfter Värmland otroligt mycket. 

De ser universitetet som en bidragande faktor till att så många unga människor flyttar till länet.  

 

Pluggar man tre till fem år, så bygger man upp sin vardag här och då är man kanske villig 

att stanna kvar. (Invånare A)  

 

En fråga som ställdes till invånarna var hur de ser på Värmland i framtiden, om det är 

stillastående, bakåtsträvande eller framåt. Känslan de fått är att Värmland vill framåt, men att 

många saker som nattliv, arbetstillfällen och infrastruktur ska samspela för att kunna ta stora kliv. 

Det går framåt men långsamt.  

 

Det känns som att politikerna vill framåt men inte befolkningen lika mycket. (Invånare 

B)  

 

I första intervjun blev det ett samtal kring Värmlands modernitet. Nya lyxboenden byggs och det 

gjordes en satsning i tv med serien Wermland forever. Detta menar invånarna tyder på att det 

finns en vilja att framställa Värmland som en större och lyxigare region än vad det faktiskt är. 

Detta ansågs vara negativt.  

 

Karlstad ser sig själv som lite större, de försöker vara lilla Stockholm på många sätt. 

(Invånare A) 
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Storstadskomplexen och dess mentalitet ansågs dock också vara större i andra städer och 

framåtandan ansågs även positiv. Det finns alltid en vilja att gå ett steg fram och utvecklas men 

samtidigt behålla det genuina.  

 

Ambitionen är väldigt god på många orter, speciellt i Karlstad. Man vill väldigt mycket och 

man vill se sig själv som en modern medlem bland de svenska städerna. Jag tror man lyckas 

ganska bra med det men jag tror inte man är där än och kan skapa gynnsamma tillfällen 

för företagande. (Invånare F) 

 

4.3.6 Image på Facebook 
Av invånarna var det inte många som följde Facebooksidan Värmland eller hade varit inne på 

den. Några följde sina egna kommuner på Facebook. De menar att anledningarna till att man 

gillar saker på Facebook är åldersrelaterade. Invånarna är i åldern 20-40 och flera av dem kände 

sig inte särskilt lockade av sidan. För att få reda på vad som händer i Värmland besöker de hellre 

de lokala tidningarna på nätet. Trots det anser invånarna att Facebook är ett lättillgängligt 

medium för information och för att nå ut till många med liten ansträngning. Mediets effektivitet 

när man vill föra fram en åsikt är oslagbar jämfört med mail eller telefon. Efter att invånarna fått 

ta del av Facebooksidan Värmland diskuterades innehållet.  

 

De har lyckats väldigt bra med att lyfta fram saker som kan vara intressanta för 

invånarna i Värmland. (Invånare E)  

 

Det är mycket kultur som lyfts fram och värmländska personligheter från näringslivet. Invånarna 

såg att det var ett återkommande flöde med lediga jobb i Värmland och detta ansågs bra. Det 

tipsas även om lokala nyheter, sevärdheter och kommande evenemang. På sidan visas även ”goda 

exempel” upp, bland annat veckans bry-sig-omare och vem som fick årets vilja-stipendium. Det 

skrivs även om värmlänningar ute i landet. Känslan av sidan är att man blir glad och att det är 

trevligt i Värmland. Det är en positiv sida med glada nyheter och kommentarer. Dock ansåg 

invånarna inte att det lyftes fram saker från hela Värmland. Det är mest Karlstad som syns. Även 

universitetet nämns som något som skulle kunna lyftas mer då mycket som händer där är öppet 

för allmänheten. Målgruppen för sidan tycker de känns för vuxen. För att locka en yngre publik 

skulle de kunna informera mer om nattklubbar.  
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Jag som 20-åring blir inte jättelockad av att bara gå in och gilla för informationen känns 

inte så relevant för mig. (Invånare A) 

 

Förväntningarna på Facebooksidan var som invånarna trodde, men generellt var det för mycket 

kulturnyheter. Sidan riktar sig till besökare, de som bor och de som vill etablera sig i Värmland. 

Av dessa målgrupper ansåg invånarna att sidan främst riktar sig till de som varit bosatta i 

Värmland ett längre tag. De tycker att Facebooksidan borde länka till de övriga kommunerna i 

länet för att på så sätt locka fler besökare och presumtiva invånare. Man menar även här att 

Karlstad borde ta mer ansvar och lyfta fram de andra kommunerna då det faktiskt är en sida för 

hela Värmland.  

 

4.3.7 Invånarnas bild i relation till önskad profil 
Attraktiva Värmland vill visa de jobbmöjligheter, den spets och det moderna näringsliv som finns 

i Värmland. Detta är inte den image invånarna har av sitt län. Invånarna anser att det beroende på 

bransch finns relativt små jobbmöjligheter i Värmland och att Värmland inte anses särskilt 

modernt. Företagsamheten anses begränsad till kommunerna Karlstad och Sunne. I intervjuerna 

med invånarna framkom att de ser en vilja hos politiker att föra Värmland framåt och att även 

profilera Värmland med egenskaper som inte finns. De menar också att viljan att gå i den 

riktningen inte är lika stor hos alla invånare.  

 

Om man utgår från den nuvarande profilen i budskapsplattformen beskrivs ordet spännande som 

ett ledord. Detta ord ansågs inte passa in av vare sig Attraktiva Värmland eller invånarna. 

Invånarna beskrev Värmland som tamt medan Attraktiva Värmland menade att de måste bli 

bättre på att lyfta fram det som är spännande.  

 

På Facebook visas Värmland som ett län med ett rikt kulturliv och med stor företagsamhet. 

Kulturen framhöll även invånarna som utmärkande för Värmland men enligt invånarna lyftes för 

mycket kultur och evenemang fram på Facebooksidan, något som de menar varken ger en rättvis 

bild åt Värmland eller lockar besökare. De tyckte även att materialet var för enformigt. Detta är 

ett problem som även kommunikatörerna på Attraktiva Värmland höll med om. Då de bara är 

fyra stycken som är placerade i Karlstad är risken att administratörernas egna tolkningar och 

intressen syns för mycket, vilket inte gynnar den breda allmänheten. Målet med Facebooksidan är 

bland annat att få folk att flytta till Värmland, men invånarna menar att den i huvudsak riktar sig 

främst till invånare i medelåldern. Invånarna i åldern 20-25 kände sig inte särskilt tilltalade av 

sidans innehåll. För att få fler att gilla sidan och för att få fler invånare ansåg de att universitetet 
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kunde lyftas fram mer då det är en positiv faktor till att folk flyttar samt att det händer saker där 

som är av allmänintresse. Även happenings på nattklubbarna i stan ville de läsa om.  

 

4.3.8 Analys av invånarnas bild av Värmlands image  
Sammanfattningsvis hade invånarna en ganska enig bild. Invånarnas bild av Värmlands image 

baserades mycket på den Värmländska naturen och kulturen. Den täta skogen och närheten till 

vattnet ansågs utmärkande. Närheten till storstäder och de korta avstånden inom länet ansågs 

positivt. Sett till hela Värmland erbjuder länet mycket att göra. Flera kunde tänka sig att bo kvar i 

länet då det erbjuder det som invånarna söker. Invånarna kände en viss stolthet över att bo i 

Värmland och talade ofta gott om Värmland i samtal med andra. Invånarna menade att en 

bidragande faktor till att människor flyttar till länet är Karlstads universitet. Detta är något som 

borde lyftas fram mer i Värmlands profil. En annan faktor till att folk flyttar är jobben. 

Jobbmöjligheterna var något som ansågs negativt men trots det ansåg invånarna att det var lika 

stor chans att göra karriär i Värmland som någon annanstans. Invånarnas image av 

Facebooksidan Värmland var att den gav en positiv känsla för Värmland. Det gavs tips på lokala 

nyheter, sevärdheter och kommande evenemang vilket tyder på att det händer saker i Värmland. 

Kritik som framfördes mot sidan var att kulturella evenemang betonades för mycket och att den 

inte gav en helhetsbild av länet då alla kommuner inte lyftes fram lika mycket. Flera av invånarna 

kände inte att innehållet var anpassat till dem.  
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5. Slutdiskussion 
Med utgångspunkt i de resultat och utifrån den analys som gjorts av studien följer nedan en 

diskussion. Vidare presenteras vilka implikationer för yrkesliv och samhälle denna studie 

tillhandahåller och slutligen ges förslag till framtida forskning.  

 

Studien visar att Värmland satsar på sitt län. Det investeras i arbetskraft och resurser på 

platsmarknadsföring genom bland annat projektet Attraktiva Värmland. Nya boenden, byggnader 

och attraktioner av olika slag är områden som satsas på. Sammanfattningsvis har Värmland en 

positiv image med genuina människor och härlig natur. Värmland har även mycket kultur av olika 

slag. Det finns en paradox i hur värmlänningarna tolkas. Det finns en risk att ”värmlänningen” 

tolkas som alltför käck och trevlig samtidigt som de ibland stämplas som ”dumma” och ”tröga”. 

Från invånarnas sida uttrycks en vilja att få bort denna stämpel och från kommunikatörernas sida 

vill man krydda varumärket med mer kompetens. Som helhet har Värmland mycket att erbjuda 

med bra kvalité. För den vanliga turisten finns det gott om saker att göra. Värmland vill få fler 

invånare och måste lyfta fram det som lockar på lång sikt. Det ser jag som ett utvecklingsområde. 

Förslag från invånarna är att lyfta fram Karlstads universitet mer och informanterna vill trycka på 

de jobbmöjligheter som finns. Att positionera sig som en trevlig och genuin region räcker kanske 

inte. Att visa Värmland som en region med stora möjligheter till högre lärande och 

karriärmöjligheter, är ett förslag som stöds av både invånare och kommunikatörer.  

 

Den önskade bilden av en plats som visas i marknadsföringen stämmer inte alltid överens med 

den bild invånarna har av platsen (Ek & Hultman, 2007). Värmland arbetar idag efter en tydlig 

profil med fyra specifika ledord. Nackdelen är dock att profilen idag är inaktuell för hur 

Värmland ser ut och vill uppfattas. Ett stort problem är att Värmland idag inte anser sig ha någon 

tydlig profil. Det som står med i Värmlands profilarbete idag är sådant som Värmland redan är 

känt för såsom naturen och Värmlands historia. Enligt kommunikatörerna behöver denna sida 

inte visas upp. Som framkom i intervjun med Attraktiva Värmland finns en önskan om att istället 

visa upp den modernitet och spetskompetens som finns i Värmland. Detta uppfattades som både 

gott och ont av invånarna då många vill behålla det genuina. För att få folk att flytta till länet 

måste Värmland bli bättre på att tala om vilka jobbmöjligheter som faktiskt finns. Kanske är det 

främst detta som ska lyftas fram. De måste också involvera invånarna och uppmärksamma dem 

på det värmländska näringslivet så att de blir delaktiga och hänger med i utvecklingen av 

Värmland. Invånarna ses ju trots allt som goda ambassadörer som är med och skapar och 
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förmedlar bilden av Värmland. Utmaningen för Värmland blir därmed att minimera glappet 

mellan image och profil i kommande arbete.  

 

De sociala medierna har setts som en möjlighet för Attraktiva Värmland. De kastade sig ut på 

okänd mark men inte helt utan tanke. Mycket arbete och diskussion kring hur varumärket skulle 

visas upp och vilken ton de skulle använda gjordes innan. En slutsats att dra av detta är att inte 

förkasta förarbetet vid användandet av en ny kanal. Attraktiva Värmland menar att de är 

beroende av tips från invånarna för att bredda innehållet. Här gäller det att dra nytta än mer av 

tvåvägskommunikationen som sociala medier möjliggör. Kanske en förundersökning om vad 

invånarna vill läsa om på Facebook hade höjt sidan. Som Kotler, et al (1993) påpekar är en plats 

ett komplext fenomen och det kan vara svårt att veta vad man ska visa upp. Just därför är det 

viktigt att ha en tydlig och konkret profil med få ledord som går att applicera i sociala medier 

också.  

 

5.1 Implikationer för samhälle och yrkesliv 
Studien har visat att Värmland idag inte har någon tydlig profil som de kan kommunicera ut. 

Detta medför i sin tur att det dels skyltas med olika budskap kring en region och den blir inte 

känd för något, dels att invånarna och marknadsförarna talar olika språk. Värmland arbetar nu 

fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska vara förankrad i invånarnas, näringslivet och 

politikernas syn på sin region. Alla regioner slåss om invånare och investerare. Teorin har påvisat 

att det är viktigt med en tydlig profil för att ett varumärke ska bli framgångsrikt. Detta gäller inte 

minst då de sociala medierna vävs in i marknadsföringen. De sociala medierna innebär att makten 

även läggs hos medborgarna, de kan påverka bilden av Värmland på samma villkor som 

marknadsföraren. Att arbeta med sociala medier innebär att budskapet når många människor 

samtidigt, men det finns även en risk att diskussionen i de sociala medierna påverkar varumärket 

negativt. En utmaning för regioner är att förvalta varumärket på rätt sätt och ha tydliga strategier 

för vad som visas i de sociala medierna. Attraktiva Värmland har tydliga riktlinjer vilket de 

betonade hade hjälpt dem i arbetet med att bygga upp sidan. Något denna studie kan bidra med 

till arbetslivet är vikten av att erhålla en tydlig profil i sociala medier som går i linje med övrigt 

arbete samt att tänka på hur man förvaltar sitt varumärke i sociala medier.   

 

5.2 Framtida forskning 
Denna studie beskriver att Region Värmland idag står och balanserar mellan den gamla profilen 

och en ny som håller på att arbetas fram. Om ett år kan den nya strategin för Värmland vara klar. 



	   57	  

Det vore då intressant att göra en ny studie likt denna som jämför profil med image alternativt 

enbart göra en studie kring den nya profilen.  

 

Denna studie har berört hur platser på Facebook. Detta är något som man kan fördjupas då 

digital marknadsföring både är billigare och effektivare än de traditionella 

marknadsföringskanalerna. Som togs upp använder allt fler kommuner Facebook men alla vet 

inte hur de ska använda kanalen på bästa sätt. För att öka kunskapen och förståelsen behövs fler 

studier om kommuners och regioners marknadsföring i de sociala medierna. Det tillkommer 

ständigt nya medier och sätt att marknadsföra sig på och det är viktigt att marknadsförarna 

hänger med, tänker nytt och syns där målgruppen finns. Ett förslag till vidare forskning kan vara 

att fördjupa sig i de metoder och strategier som marknadsförare använder sig av på Facebook 

eller andra sociala medier.  
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Bil. 1 Intervjuguide Attraktiva Värmland   
 
Profilarbetet av Värmland 
Berätta om ert projekt Attraktiva Värmland!  
Vad är målet med projektet Attraktiva Värmland?  
Om jag säger ”varumärket Värmland” vad tänker ni på då?  
Hur har profilen Värmland arbetats fram?  
Hur arbetar ni nu med att skapa profilen Värmland?  
Ni arbetar utifrån ett varumärkeshjul – vad är syftet med det? (Visa bilden och låta gruppen 
diskutera)  
Vad vill ni att Värmland ska vara känt för?  
Vad vill ni att målgruppen ska tycka, känna och veta om Värmland?  
Vad vill ni att målgruppen ska göra efter att ha tagit del av ert profilarbete?  
 
Strategier inom platsmarknadsföring  
Vad tycker ni gör Värmland unikt?  
Vad tycker ni gör Värmland konkurrenskraftigt mot andra regioner?  
Vad anser ni Värmland har som gör regionen attraktiv?  
Vad försöker ni lyfta fram med Värmland i marknadsföringsarbetet?  
På vilket sätt försöker ni attrahera människor till Värmland? 
På vilket sätt försöker ni få invånarna att stanna kvar?  
Vad är Värmlands slogan?  
Hur använder ni er av slogan i det kommunicerade arbetet?  
 
Facebook  
Det var inte bestämt att ni skulle använda Facebook som kanal i projektet Attraktiva Värmland, 
hur kom det sig att ni valde det?  
Vilken profil vill ni förmedla på Facebook?  
Hur väl tycker ni att ni förmedlar er profil på Facebook? 
Vilken känsla av Värmland vill ni skapa på Facebook?  
Vilka målgrupper vänder ni er till?  
 
Strategier på Facebook 
Hur arbetades riktlinjerna fram?  
Hur väljer ni vad som ska lyftas fram på Facebook?  
Hur viktigt tycker ni det är att synas i sociala medier som region?  
Vilka är fördelarna med att använda Facebook i marknadsföringsarbetet? 
Vilka är nackdelarna med att använda Facebook i marknadsföringsarbetet?  
Facebook och andra sociala medier innebär en tvåvägskommunikation, hur ser ni på att 
användarna får större inflytande i marknadsföringen?  
Hur ställer ni er till att gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut? Inverkan på yrkesroll?  
Hur hade arbetet gått till om ni inte haft tydliga riktlinjer i början?  
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Bil. 2 Intervjuguide invånare  
 
Image av Värmland 
 
The presence: 
Denna faktor berör omvärldens bild av regionen, därför kommer denna punkt inte beröras i 
fokusgrupperna där avsikten är att studera invånarnas bild av regionen.  
 
The place: 
Vilka är Värmlands starkaste kännetecken? 
 
Vilka ord skulle ni beskriva Värmland med?  
Vad är Värmland för dig?  
Vad gör Värmland unikt jämfört med andra län? (natur, hockey, rally, branäs, putte osv) 
I Värmlands budskapsplattform, står det att Värmlands personlighet är underhållande, 
spännande, genuin och påhittig, hur väl tycker ni att dessa ord passar in på Värmland?  
Hur tror ni att Värmland som varumärke ses utanför regionen? (starkt och positivt) 
Vad tycker ni är mindre bra med Värmland?  
 
The people:  
Hur skulle ni beskriva människorna i Värmland? 
 
Ni som har flyttat hit från andra städer, vad var anledningen och vad lockade?  
Ni som är uppväxta här, vad är anledningen till att ni bor kvar eller flyttat tillbaka?  
Hur ställer ni er till att bo kvar i Värmland? 
Känner du att du är en bra ambassadör för Värmland?  
Hur trivs ni i Värmland?  
Hur blir ni bemötta i möten med offentlig sektor?  
Hur trygga känner ni er i Värmland?  
 
The potential: 
Hur ser du på de möjligheter som ges i Värmland?  
 
Hur ser ni på möjligheterna att få ett attraktivt boende i Värmland?  
Hur stora möjligheter anser du det finns till att få ett jobb i Värmland?  
Hur stora möjligheter anser du det finns till att etablera företag i Värmland?  
Hur ser ni på tillväxt och modernitet i Värmland?  
Hur stora möjligheter anser du det finns till utbildning efter gymnasiet i Värmland?  
Anser ni att det går att göra karriär i Värmland?  
Hur ser ni på kommunikationsmöjligheterna?   
Vad tycker ni om Värmlands strategiska läge?  
 
The pulse: 
Vad anser ni om Värmlands nöjes- och kulturutbud? 
 
-kultur? 
-shopping? 
-nattliv?  
-restauranger? 
-nöjen? 
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The prereguisites  
Hur ser ni på Värmlands framtida utveckling?  
 
Anser ni att Värmland är stillastående, bakåtsträvande eller framåt?  
 
Image av Värmland genom Facebook (visa bilder på Facebooksidan)  
 
Vilka kanaler använder ni för att få information om vad som händer i Värmland?  
Fördelar med att använda Facebook som kommunikationskanal?   
Nackdelar med att använda Facebook som kommunikationskanal? 
Har ni varit inne på Värmlands Faceboksida?  
Vad lyfts fram i inläggen? 
Vad saknas?  
Vilken känsla får ni av Facebooksidan?  
Vilken känsla skapar bilderna?  
Hur väl stämmer er bild av Värmland med den som ges på Facebooksidan?  
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Bil. 3 Missivbrev till Attraktiva Värmland 
 
Hej, 
 
Jag heter Hanna Gustavsson och studerar sista året på Information- och PR-programmet (180 
hp) vid Karlstads universitet. Jag skriver just nu min C-uppsats i medie- och 
kommunikationsvetenskap. Jag är tacksam över att du gett ditt medgivande att delta i intervjun. 
Syftet med intervjun är att ta reda på önskad profil för Värmland samt vilka strategier ni använder 
på Facebook för att marknadsföra Värmland.   
 
Intervjun kommer äga rum den 6 december kl. 11.00 på Region Värmland. Intervjun kommer att 
ske i grupp med dig och två av dina kollegor i projektet Attraktiva Värmland. Jag har valt att 
intervjua er då ni har den kunskap och kompetens som behövs för att besvara mina 
frågeställningar ovan. Resultatet av intervjun kommer att analyseras för att skapa en bild av 
Värmlands profil samt vilka strategier som används på Facebook. Detta kommer att jämföras 
med den image som invånarna har av Värmland.  
 
Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter. Du har rätt att välja att inte svara på en fråga och kan 
när som helst avbryta intervjun. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Jag kommer 
nämna projektet Attraktiva Värmland i min uppsats. Därför kan det finnas möjlighet att spåra 
intervjupersonernas identiteter. I min transkribering och i citat kommer jag dock att använda 
fiktiva namn. 
 

Tack för att du ställer upp!  
 
Med vänlig hälsning Hanna Gustavsson 
hanna_gustavsson@live.se  
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Bil. 4 Missivbrev till invånare 
 
Hej, 
 
Jag heter Hanna Gustavsson och studerar sista året på Information- och PR-programmet (180 
hp) vid Karlstads universitet. Jag skriver just nu min C-uppsats i medie- och 
kommunikationsvetenskap. Tack för att du lovat att ställa upp som intervjuperson. Syftet med 
intervjun är att ta reda på vilken bild och uppfattning invånarna i Värmland har av Värmland 
samt vilken uppfattning av Värmland som skapas genom Facebooksidan Värmland.  
 
Intervjun kommer att äga rum den 10 eller 11 december klockan 17.00 i sal 1B237 på Karlstads 
universitet. Intervjun kommer att ske i form av en fokusgrupp med sex deltagare. Det krav som 
ställs på intervjupersonerna i studien är att de ska vara bosatta i Värmland och vara mellan 18-60 
år. Resultatet av intervjun kommer att analyseras för att ge en bild av vilken image invånarna i 
Värmland har av Värmland. Detta kommer jämföras med den önskade profil som Region 
Värmland arbetar med.  
 
Du har rätt att välja att inte svara på en fråga och när som helst avbryta intervjun. Intervjun 
kommer att spelas in och transkriberas. Som intervjuperson kommer du att behandlas 
konfidentiellt. Vid citat kommer endast kön och ålder nämnas.  
 
Tack för att du ställer upp! 
 
Med vänlig hälsning Hanna Gustavsson 
hanna_gustavsson@live.se  
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Bil. 5 Urval av skärmdumpar från Facebooksidan Värmland  

 

 

 

 

 

 
  


