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Sammanfattning 
 
Kranskommunerna till Karlstad använder sig av en begränsad marknadsföring. Arbetet de 
genomför finner en inskränkt förankring i de teorier som är skrivna kring ämnet. Deras 
arbete baseras på olika stor budget samt olika förutsättningar. En genomgående röd tråd i 
undersökningen är att imagen av en kommun speglas av åskådarens erfarenheter. 
Beroende på vilka upplevelser och andra minnen betraktaren bär med sig förändras bilden 
sändaren kommuniceras ut. Det gör att deras arbete formas på olika sätt. Syften med 
uppsatsen är att undersöka hur kranskommunerna arbetar med marknadsföring mot 
barnfamiljer och om kranskommunernas identitet stämmer överrens med barnfamiljernas 
image.  
 
Den teoretiska referensramen är indelad i två delar. Den första behandlar 
kranskommunerna och de olika verktyg som finns att tillgå vid marknadsförandet av en 
kommun. Den andra delen behandlar åskådaren, barnfamiljerna i Karlstads syn och 
flyttbenägenhet till de tre kranskommunerna, där identitet och image är två centrala 
begrepp.  
 
Både en kvalitativ och kvantitativ undersökning har gjorts. Den kvalitativa tog sin form 
utifrån kranskommunerna och de ansvariga för marknadsföringen hos dem. Det gjordes 
två öppna intervjuer på respektive kranskommun. Den kvalitativa grundade sig i 186 
barnfamiljer som alla fick besvara en enkätundersökning. De två ansatsernas uppbyggnad 
arbetade vi fram utifrån vår problematisering och operationalisering  
 
Undersökningsresultaten har sedan analyserats tillsammans utifrån de valda teorierna och 
knutits samman i en slutsats. Resultaten från den visar att kranskommunerna arbetar för 
lite och på ett felaktigt sätt när de kommunicerar till sin målgrupp. De största fel de gör är 
att de inte segmenterar marknaden. De fokuserar helt enkelt inte på en målgrupp utan 
riktar sitt budskap till alla. Ett annat fel två av kranskommunerna gör är att de inte inser 
att de är på en konkurrerande marknad. I den andra delen kom vi fram till att Forshaga är 
den kommun som lyckats bäst med arbetet och har den bästa imagen hos barnfamiljerna. 
Grums är den kranskommun med den mest negativa imagen. Attribut som påverkar 
personens image gentemot kommunen beror mycket på vilken relation den har till 
platsen. En person som besöker kommunen ofta eller bott där förut har en mycket bättre 
bild än en som aldrig besökt kommunen.  
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DISPOSITION 
 
1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet återges bakgrunden till studieområdet, vilket problem som 
undersökts, själva syftet med uppsatsen de avgränsningar som gjorts. Vi lämnar även 
definitioner på oklara begrepp som förekommer i uppsatsen. 
 
2. TEORI 
I detta kapitel följer en genomgång av den teori vi funnit relevant och nödvändig att ta 
hänsyn till. Inledningsvis presenteras en allmän beskrivning av allmänna begrepp såsom 
tjänste och, kvalitet etcetera, samt varför de är intressanta för oss. Vidare följer den teori 
som rör kundens beteende och slutligen presenteras teori om marknadskommunikation. 
 
3. PROBLEMATISERING OCH OPERATIONALISERING  
Utifrån de tidigare kapitlen kommer vi i det här avsnittet att klargöra hur vi skall gå 
tillväga i vårt framtida arbete. Vi kommer först klargöra de problem som finns utifrån 
teorin för att sedan förklara hur vi skall gå tillväga för att lösa dem 
 
4. METOD 
I metodkapitlet redogör vi för de ställningstaganden vi gjort angående de vetenskapliga 
metoder och förhållningssätt som vi valt vid den empiriska undersökningen. Där de 
negativa aspekterna kring varje begrepp är aktuella diskuteras även dessa och tas i 
beaktning.  
 
5. EMPIRI 
Här redogör vi för den empiri som är ett resultat av våra intervjuer och vår 
enkätundersökning. Först presenteras en bakgrund om respektive kranskommun som 
sammanfattats utifrån intervjuer med de ansvariga för marknadsföringen för varje 
kranskommun, samt informations om kommunerna som vi tillhandahållit ifrån broschyrer 
samt deras hemsidor. Sedan presenteras den empiriska data vi kunde utvinna ur den 
enkätundersökning som gjorts med barnfamiljer från Karlstad. 
 
6. ANALYS 
I det sjätte kapitlet följer vår analys av den empiri som undersökningen resulterat i. 
Denna har vi sedan kopplat till de teorier vi valt att använda oss av. Analysen följer ett 
upplägg utifrån kommunikationsmodellen. 
 
7. SLUTSATS  
I detta kapitel redovisas huvuddragen från vår analys och vi redogör för de slutsatser som 
dragits med utgångspunkt från problemformuleringen och de frågor vi vill besvara.  
 
8. REFLEKTIONER 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi möjligheter till framtida forskning och 
undersökningen giltighet.  
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1. Inledning  
Avsnittet behandlar vår problembakgrund, frågeställningarna, syftet och uppsatsens 
avgränsningar. Delen skall ge en inblick i vad arbetet kommer att behandla och i 
avsnittet läggs grunden för hela arbetet. 

1.1 Problembakgrund 
Begreppet Marketing Places är ett ämne som har diskuterats flitigt världen över under en 
längre tid. Marketing Places innebär att nationer, regioner och städer har börjat 
marknadsföra sig och därmed anstränger sig allt hårdare i kampen om bland annat att 
attrahera nya invånare.1 Ett viktigt led i den enskilda platsens strävan, är att klargöra och 
stärka det egna varumärket.2 Faktorer som kan stärka förutsättningarna är bland annat 
god infrastruktur, miljö, fritidsutbud samt atmosfären för arbete och boende. Dessa 
faktorer kan leda till ökade företagsetableringar, nya arbetstillfällen, ökad turism, 
inflyttningar och ökad livskvalitet.3  
 
Vi vill redan nu fastslå att vår uppsats kommer behandla hur kranskommunerna skall 
arbeta för att öka invånarantalen, anledningen är att underlätta den fortsatta 
problemdiskussion och på så vis underlätta för läsarna att förstå inledningsavsnittet. 
 
För några generationer sedan var tio procent av Sveriges befolkning bosatta i städer, 
medan resterande var bosatta på landsbygden. Urbaniseringen har sedan gått snabbt och 
idag är det istället omvända förhållanden, det vill säga 90 procent bor i städerna medan 
tio procent bor på landsbygden.4 Den genomgående trenden är att landsbygden överges 
till förmån för staden. 5 Det innebär att de mindre kommunerna måste försöka arbeta med 
att attrahera nya invånare för att inte fortsätta minska i befolkningsmängd. Svenska städer 
har börjat intressera sig för Marketing Places och spenderar idag mer pengar på att 
marknadsföra sig än de gjorde för ett antal år sedan. Idag är det inte enbart de stora och 
medelstora städer som använder sig av marknadsföring. Kommuner som exempelvis 
Ronneby har tagit hjälp av marknadsföringsföretag för att få människor att få en bättre 
bild av kommunen.6  
 
Undersökningar har visat att marknadsföringsresurserna har ökat speciellt i medelstora 
kommuner, det vill säga kommuner med 25 000 - 50 000 invånare. Varannan medelstor 
kommun uppger att marknadsföringsresurserna har ökat sedan år 2001, medan resurserna 
har minskat bara i var tionde kommun. Kommunerna räknar med att resurserna kommer 
att öka även under de närmaste åren, dock långsammare än hittills. De största 
kommunerna med över 50 000 invånare, använder i snitt en miljon svenska kronor per år 
på marknadsföring, medan de minsta kommunerna, med under 4 000 invånare, använder 
                                                 
1 Kotler (1993) 
2 Hankinson, Trueman, och www.Geobrand.se (2006-05-08) 
3 Blom (1994) 
4 Söderberg (1995) 
5 Trondman (2001) 
6 http://www.vision.ronneby.se/hjartat/ (2006-05-10) 
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ungefär ett hundra tusen svenska kronor per år. Skillnaderna är emellertid stora också 
mellan kommuner av samma storlek. 7  
 
Småkommuner har mindre resurser och har därmed svårare att göra kommunen attraktiv 
för sina målgrupper. Vi kommer i vår uppsats undersöka hur kranskommuner till Karlstad 
arbetar för att få folk att flytta till respektive kommun och hur människorna uppfattar 
kommunernas arbete. Känt är att de större städerna tar både invånare, företag och turister 
från de mindre kommunerna då dessa har mer att erbjuda. Wirén8 beskriver två 
dragningskrafter som påverkar folks flyttningsbenägenheter. 

 
• Staden som lockar till sig fler invånare med exempelvis högre löner. Dessutom 

kan de erbjuda fler arbetstillfällen och har förutom detta mer nöjesutbud i form av 
exempelvis nöjesparker. Dock finns det även problem i städerna i form av 
arbetslöshet, höga marknadspriser, dyrare bostadsplatser och sämre miljö. Men 
trots detta är människor mer benägna att flytta till städer istället för att flytta till 
mindre kommuner.  

 
• Landsbygden erbjuder frisk luft och grönska, vilket attraherar vissa segment. 

Däremot är nöjesutbudet inte lika stort och lönerna är oftast lägre än i städerna.  
 
Folk flyttar alltså bland annat beroende av ovanstående faktorerna och det översta 
påståendet har störst dragningskraft,9 vilket kan påvisas genom att studera siffror på 
statistiska centralbyrån där de större städerna växer och de mindre kommunerna minskar i 
befolkningsmängd.10 Detta är naturligtvis ett problem för kranskommunerna som inte kan 
konkurrera på samma villkor. Vissa segment kommer kranskommunerna ha svårt att 
behålla, exempelvis ungdomar. Det här innebär att kommunerna måste segmentera 
marknaden och ge upp vissa segment som de inte har resurser att attrahera. Däremot finns 
det antagligen andra segment som är mer positiva till att flytta till kranskommuner. 
 
Den lokala arbetsmarknadens geografiska expansion har öppnat nya möjligheter för att 
kombinera ett liv på landet med en urban livsstil. Detta har visat sig vara särskilt 
intressant för personer över 30 år. Att många landsbygdskommuner har ett 
inflyttningsöverskott i åldrarna 0–15 år påvisar att barnfamiljer är en viktig kategori 
bland dem som flyttar. Dessutom indikerar stigande bostadspriser i den lokala 
arbetsmarknadens centrum att vissa grupper tvingas ut till landsbygdskommuner som 
inom acceptabelt pendlingsavstånd erbjuder intressanta bostadsalternativ till överkomliga 
priser. 11  
 
De mindre kommunerna saknar vissa konkurrensmedel för att locka till sig alla typer av 
människor. Det är framförallt nöjesutbud, handel och liknande som gör att vissa segment 

                                                 
7 http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;271;573;91391;101306;101976 (2006-05-
09) 
8 Wirén (1979) 
9 Söderberg (1995) 
10 www.scb.se (2006-05-22) 
11 Nilsson (2000) 
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är betydligt mer svårattraherade än andra. Då vi själva tror att barnfamiljer är ett segment 
där de mindre kommunerna har resurser till att attrahera och konkurrera med de större 
kommunerna har vi valt att rikta vår uppsats mot kommunernas arbete mot 
barnfamiljerna.  
  
För att locka till sig barnfamiljer till kranskommunerna måste de veta vad barnfamiljerna 
efterfrågar och se om de kan erbjuda det människorna vill ha i kommunen. Pågår det ett 
kontinuerligt arbete bland kranskommunerna för att växa eller känner de att den större 
staden är en för stor konkurrent? Finns det en vilja och kraft bland kranskommunerna att 
medvetet fokusera på kommunikationen för att få vissa målgrupper att flytta till dess 
kommun? Funderingarna resulterar i frågeställningarna nedan och som undersökningen 
har för avsikt att besvara. 

1.2 Frågeställningar  
• Hur arbetar kranskommunerna med marknadsföring för att förbättra sin image 

bland barnfamiljerna och i slutändan få dem att flytta till kommunen?  
 
• Stämmer den image kranskommunerna kommunicerar ut med den image som 

barnfamiljerna i Karlstad har av respektive kranskommun?  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur kranskommunerna arbetar med marknadsföring 
mot barnfamiljer och om kranskommunens identitet stämmer överrens med 
barnfamiljernas image.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att förklara våra avgränsningar genom två olika modeller. Den första modellen 
(1.1) förklarar den breda avgränsningen. Modellen är uppdelad i tre huvudkategorier som 
i sin tur innehåller en rad olika områden. Huvudområdena är markerade med en 
rektangel.  Den yttersta ringen visar vilka sex områden Marketing Places innefattar. 
 
Inom målmarknaden har vi valt att fokusera på ett område, nämligen nya invånare. För att 
locka till sig nya invånare finns det en del marknadsföringsfaktorer som kommuner kan 
arbeta med. Det förklaras i den mittersta ringen. Vi har framför allt valt att inrikta 
undersökningen mot image, men utesluter ingen av de övriga arbetssätten då de kommer 
att nämnas i korthet i arbetet. I den innersta ringen är det de olika kommunernas arbete 
som uppsatsen kommer att koncentreras på. När vi i fortsättningen benämner ordet 
identitet menar vi producenternas identitet, alltså kommunernas uppfattning. Därmed 
avgränsar vi oss alltså ifrån exempelvis lokalbefolkningens identitet och den historiska 
identiteten. De delarna som på ett eller annat sätt kommer att behandlas i uppsatsen är 
understruket med ett streck. Dessutom är de delar som ligger till grund för uppsatsen 
markerade med fet text. Alla de övriga aspekter bortser vi ifrån att undersöka i uppsatsen. 
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Figur 1.1. Nivåer i place marketing 12 
 
Våra andra avgränsningar behandlar undersökningspopulationen och presenteras i modell 
1.2. Nya invånare är inget precist begrepp och kan exempelvis bestå av många olika 
segment. Segmentet som skall undersökas och som framgår av figur 1.2 är barnfamiljer. 
Övriga segment kommer inte att behandlas i uppsatsen. En enkätundersökning kommer 
att göras med barnfamiljerna i Karlstad för på så sätt få reda på deras image av respektive 
kranskommun. Denna uppdelning beror på att det skulle vara irrelevant att göra intervjuer 
med andra halvstora städer längre bort eftersom Karlstads kranskommuner inte är 
speciellt attraktivt att flytta till för människor i andra regioner. Dessutom har de 
antagligen inte någon uppfattning om vad respektive kranskommun står och arbetar för. 
 
Fortsättningsvis kommer vi att definiera barnfamiljer som:  
 

• Familjer som har barn som är på väg. Det vill säga familjer där kvinnan är gravid. 
• Familjer som redan har barn i familjen där barnen inte är äldre än 15 år.  

 
Den andra aspekten som figuren tar upp är de tre kranskommunerna vi väljer att 
undersöka i uppsatsen. Dessa är Forshaga, Kil och Grums. Intervjuerna kommer att 
utföras med personer som har en betydande roll för hur kommunen marknadsför sig. Alla 

                                                 
12 Kotler (1993) sid. 19 
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kommuner har en marknadsföringsansvarig, men vi skall även göra intervjuer med 
kommuncheferna i respektive kommun för att på så sätt stärka validiteten.  
 
Slutligen visar modellen kopplingen mellan kranskommunerna, barnfamiljerna i Karlstad 
och vår problemfrågeställning som vi beskrivit ovan, det vill säga hur kranskommunerna 
till Karlstad arbetar för att kommunicera ut sin image genom marknadsföring mot 
barnfamiljerna i Karlstad.  
 

 
 Figur 1.2  Egen modell som visar delar av arbetets avgränsningar. 
 
Det bör också nämnas att vi valt att inte behandla begreppet varumärke i ett specifikt 
kapitel. Att bortse helt ifrån varumärke går dock inte då begreppet är närbesläktat med 
bland annat identitet, image och Marketing Places. Därmed kommer varumärket istället 
att behandlas i vissa kapitel.  
 
I den inledande delen har vi med hjälp av problembakgrund, syfte, frågeställningar och 
avgränsningar försökt att skapa en förståelse bland läsarna för det vidare arbetet. I delen 
har vi försökt lägga grunden för det fortsatta arbetet och likt ett husbygge är det väldigt 
viktigt att grunden är precist utformad så att övriga delar kan byggas på och därmed få en 
uppsats som är hållbar och som inte kommer att rasa sönder under arbetets gång. 
 
En stor anledning till flytt är tillgång till arbete. Ofta skaffar personen som flyttar ett 
arbete i kommunen för att sedan flytta dit. Det innebär att arbetssituationen och antal 

 
Grums 
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marknadsföring som i vår 
undersökning leder till att…

… barnfamiljerna i Karlstad får en 
uppfattning och därmed en image av 
respektive kommun. 
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arbeten som finns i kommunen är en viktig faktor till att locka till sig nya invånare. Det 
faktumet har vi dock valt att bortse från i den här uppsatsen. Anledningen är att vi inte 
valt den inriktningen på uppsatsen.  
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2. Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet är uppdelat i två huvudkategorier. Första delen kommer att behandla 
marknadsföringsstrategier, där olika synsätt tas upp på hur kommuner skall 
marknadsföra sig för att stärka sin image. Andra delen tar upp image och identitet, där 
begreppen behandlas relativt djupgående.  Innan vi behandlar marknadsföringsstrategier 
tas en inledande teori om livskvalitet att upp. Efter varje avsnitt kommer vi dessutom att 
beskriva motivet till varför vi valt att använda de olika teorierna. Vidare kommer vissa av 
teorierna granskas kritiskt.  

2.1. Människors olika uppfattningar om en plats  
En plats kan te sig på många olika sätt. Den kan vara stor och mindre. Faktum är att 
liksom Stockholm är en plats är även Sergels torg en plats. När vi benämner ordet i den 
här undersökningen syftar vi på kranskommunerna om inte annat anges.  
 
Många mindre städer försökte förr i tiden att marknadsföra sig själva för att attrahera nya 
invånare. Dock har resultatet inte varit tillräckligt tillfredställande. Idag tar de istället 
hjälp av reklambyråer som hjälper dem i arbetet med kommunikation, image och 
identitet. Kommunerna vill höja livskvaliteten för att få sina invånare att stanna kvar i 
staden och dessutom locka till sig nya invånare. Livskvalitet kan bedömas utifrån 
objektiva och subjektiva infallsvinklar. Den objektiva aspekten behandlar områden som 
personlig inkomst, antal skolor/sjukhus, kommunalskatt etcetera.13 Kotler14diskuterar 
vidare att även andra faktorer som företagsetableringar, nya arbetstillfällen ökad turism 
ger en högre livskvalitet. Dessa element är det kommunen och i vissa fall organisationer 
som arbetar med. Dock är det viktigt att poängtera att varje kommun måste utifrån sina 
invånare och sin verklighet göra egna personliga val genom att tänka igenom och studera 
sådant som kommunen anser är nödvändigt för en hållbar utveckling av staden.15  
 
Den subjektiva infallsvinkeln behandlar tankar som är personliga uppfattningar som 
kommer ifrån värderingar och inte från någon annans omdöme. En persons uppfattning 
om livskvalitet grundar sig på individens personliga åsikter om de faktorer som individen 
tycker är viktigt. Exempelvis kan personen tycka att det är viktigt med rent vatten och 
frisk luft.16 Braunerhielm17 har en liknade uppfattningen som Riecken men utreder 
begreppen mer ingående då hon påpekar att människor utifrån egna erfarenheter, attityder 
och intentioner uppfattar en plats på olika sätt. Dessutom har olika grupperingar i 
samhället olika åsikter om en plats beroende på ålder, kön, social klass och så vidare. 
Alla människor har sin egen ryggsäck med olika bakgrund, historia och rumsliga 
föreställningar. Vidare menar hon att närliggande platser oftast har mer betydelser för oss 
än de som ligger längre ifrån. Rumsliga aspekter som avstånd, kännedom och närhet 

                                                 
13 Riecken (2001) 
14 Kotler (1993) 
15 Braunerhilem(2006) 
16 Riecken (2001) 
17 Braunerhilem(2006) 
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spelar en viktig roll för uppfattningen av en plats. Även Blom18 påstår att ju längre bort 
en plats ligger desto mindre vet vi egentligen om den. 
 
Blom19 diskuterar också hur människornas erfarenheter med mera påverkar dess 
uppfattning om en plats. Han menar att människor skaffar sig uppfattningar om platser 
utan att egentligen ha någon saklig grund för det. Dessa subjektiva föreställningar om 
platser benämner Blom som mentala kartor. Han påstår vidare att den mentala kartan 
kommer att förändras över tiden och påverkas av den information man har av platsen. 
Vidare menar Blom att man genom olika sorters media dagligen kommer i kontakt med 
händelser som utspelar sig på olika platser. Genom media förmedlas såväl positiva som 
negativa impulser som påverkar personens mentala karta om en region eller ett land. 
Media tillsammans med övrig information som respondenten har skaffat sig om en region 
påverkar vilka kunskaper och attityder som respondenten har från olika regioner. En 
annan viktig aspekt som Blom kommit fram till är att de regioner man mer frekvent får 
information om eller kanske besöker tenderar till att mentalt förstoras.  
 
Rieckens undersökningsresultat kan ses som trovärdiga eftersom Braunerhielm har 
kommit fram till liknade resultat i sin forskning. Artikelns resultat är grundat på 
intervjuer med drygt 800 respondenter. Det som är lite oroväckande är att 10 000 enkäter 
skickades ut och därmed var det bara en svarsfrekvens på cirka åtta procent. Ytterliggare 
en negativ aspekt är att de tillfrågade var från samma region. Resultaten skulle kunna 
variera från region till region beroende på deras sätt att tycka och tänka.  
 
Anledningen till att vi väljer att använda oss utav en teori som behandlar livskvalitet är 
för att människor som skall flytta till en ny kommun måste livskvalitet vara relativt 
tillfredställande. För barnfamiljer tror vi bland annat att antal dagisplatser, skolor, sjukhus 
är viktiga attribut för att få barnfamiljer att flytta till staden. För kommunerna är det 
naturligtvis viktigt att arbeta med attribut som barnfamiljer tycker är viktiga.  

2.2 Marknadsföring av en kommun 
Avsnittet kommer att behandla marknadssegmentering, komplexiteten av att 
marknadsföra en kommun och olika marknadsstrategier som kommuner kan använda sig 
av för att stärka sin image. Först skall dock Marketing Places huvudpunkter att förklaras.   
 
Kotler20 uppger att många kommuner kämpar med stora problem. Han menar att speciellt 
små kommuner har för lite resurser. Vissa kommuner har förlorat sin huvudindustri och 
brottas med arbetslöshet. Skolor, sjukhus och andra enheter i den offentliga sektorn får 
därmed för lite resurser för att fungera på ett tillfredställande sätt. Svaret på hur 
kommunerna skall lösa problemen är att arbeta med Marketing Places.  
 
Huvudpunkterna i Marketing Places är uppdelat i fyra huvudaktiviteter; 
 

                                                 
18 Blom (1996) 
19 Blom (1996) 
20 Kotler (1993) 
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• Platsen skall försöka arbeta med den rätta mixen av sina kännetecken och 
service. 

• Platsen skall få de potentiella och de nuvarande kunderna att köpa deras 
produkter genom att arbeta med attraktiva stimuli. 

• Platsen skall leverera dess produkter och service på ett effektivt och tillgängligt 
sätt. 

• Platsen skall arbeta med att marknadsföra deras värde och image så de 
potentiella användarna är fullt medvetna om platsens fördelar.21 

 
I det fortsatta arbetet ligger tyngdpunkten på den sistnämnda punkten som handlar om 
image. Dock kommer även de tre övriga punkterna att ingå i arbetet.  

2.3 Marknadssegmentering  
Marknadssegmentering är ett grundläggande begrepp som diskuteras av en mängd olika 
forskare. En av dem är Jobber och han definierar marknadssegmentering som; 
 
” the identification of individuals or organizations with similar characteristics that have 

significant implications for the determination of marketing strategy”22 
 
Marknadssegmentering handlar således om att dela in marknaden i mindre, mer lika 
submarknader.23 Med verktyget marknadssegmenteringen kan organisationer dela upp 
stora heterogena marknader till mindre homogena segment som organisationen på så sätt 
kan nå bättre genom att utveckla produkter/marknadsföring som passar varje segments 
behov.24  
 
Lönn25 stödjer resonemanget och påstår precis som Kotler och Jobber att marknaden 
sällan är homogen utan består istället av många olika delmarknader. Det viktiga för 
organisationerna är att välja ut rätt delmarknad att bearbeta och att inrikta sin 
marknadsföring till dessa segment. Kotler26 menar även hur viktigt det är att klargör sin 
målgrupp innan organisationerna väljer vilket budskap och media som de skall använda 
sig utav. De vanligaste sätten att nå ut till målgrupperna är att använda sig utav reklam, 
direktmarknadsföring, sales promotion, PR och personlig försäljning. 
 
När organisationen har genomfört sitt segmenteringsarbete finns det enligt Jobber27 tre 
valmöjligheter för hur organisationer skall bearbeta segmentet/segmenten. Dessa är 
odifferentierad, differentierade och koncentrerad marknadsförning. Den del som är mest 
intressant att behandla är i vårt fall är koncentrerad marknadsföring. Denna strategi skall 
enligt Jobber mindre organisationer med små resurser arbeta med. Även Lönn28 fastslår 

                                                 
21 Koltler (1993) 
22 Jobber (2004) sid. 201 
23 Jobber (2004) 
24 Kotler (2005), Sarabia (1996) 
25 Lönn  (1995) 
26 Kotler (2003) 
27 Jobber (2004) 
28 Lönn ( 1995) 
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att koncentrerad marknadsföring är till för de organisationer som har små resurser. Lönn 
påstår vidare att om små organisationer skulle konkurrera i fler segment är risken stor att 
de arbetar över sina resurser. Jobbers29 syn på varför organisationer använder sig av 
koncentrerad eller fokuserad marknadsföring beror på att en del segment är oattraktiva att 
betjäna och att organisationens styrka inte räcker till för att bearbeta vissa segment. 
Vidare skall budskapen som sänds ut enligt Kotler vara konsekventa, tydliga, trovärdiga 
och konkurrenskraftiga.30 
 
I avsnittet har Jobber fungerat som huvudkälla och hans syn på segmentering och stöds 
genom hela teorin av speciellt Kotler, men även av Lönn. Författarna har i princip liknade 
teorier om vad begreppen innebär och därmed kan teorierna ses som mycket trovärdiga. 
Teorierna är först och främst applicerbara för företag, men eftersom det saknas klara 
teorier om hur kommuner skall agera väljer vi att tillämpa teorin även på 
kommunområdet. I detta specifika fall anser vi att företag och kommuner kan använda sig 
av samma teorier. 
 
I Avgränsningsavsnittet berättade vi hur viktigt det är för kommunerna att satsa på olika 
segment som kommunerna tror är mer benägna att flytta till respektive kranskommun. De 
kommuner som skall undersökas är småkommuner med mindre resurser. Att segmentera 
marknaden är då väldigt fundamentalt för dessa kommuner. Med denna bakgrund känns 
teorin om segmentering mycket elementär och är vidare en viktig byggsten för det 
fortsatta arbetet. Segmenteringsteorin spinner dessutom vidare på teorin om livskvalitet 
där olika människor efterfrågar olika attribut. En annan viktig orsak är att teorin fungerar 
som en avgränsning för oss som därmed underlättar vår undersökning. 

2.4 Marknadsföringsstrategier för kommuner 
För att göra kommuner synlig för omgivningen krävs det någon form av attribut som att 
skapa associationer till kommunen. Vilket i sin tur skall väckta ett intresse hos individen 
som gör att personen känner igen sig.31 En platsimage måste enligt Kotler dessutom 
kommuniceras på en mängd olika sätt och genom många olika kanaler för att den ska ta 
fäste och bli framgångsrik.32 
 
Många kommuner satsar på att marknadsföra den egna kommunens fördelar som 
bostadsort. Ofta kombineras det med en slagkraftig slogan om kommunens fördelar.33  
När en kommun skall marknadsföras skall det enligt Trueman34 ordnas dels genom 
marknadsföring av konkreta objekt, såsom marknadsföring av museum, sportarenor 
etcetera, och dels genom att lyfta fram mer ogripbara objekt såsom väder, en känd 
karaktär eller historiska objekt. Braunerhielm35 är inne på samma spår anser att det är 
viktigt att marknadsföra de olika platserna som finns inom kommunerna. Det eftersom 

                                                 
29 Jobber ( 2004) 
30 Kotler (2005) 
31 Blom (1996) 
32 Kotler (1999) 
33 Nilsson (2000) 
34 Trueman, et al (2004) 
35 Braunerhielm(2006) 
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det är de fysiska platserna som besöks och syns i marknadsföringen. Staden bör dessutom 
kunna tillfredställa målgruppernas behov, såsom att förfoga över goda 
undervisningsmöjligheter där barn utvecklas och ha tillräckligt med dagisplatser etcetera. 
 
En annan populär arbetsmetod är skapandet av slogans. Många av Sveriges kommuner 
använder i princip liknande slogans och marknadsför sig med liknande attribut där natur, 
kultur och det geografiska läget framhävs.36 Hankinson37 kritiserar detta sätt att 
marknadsföra sig på. Enligt honom marknadsför sig alla kommuner precis som Blom 
påstår med natur, kultur och det geografiska läget. Idag menar han att kommunerna måste 
differentiera sig precis som företagen måste göra för att locka till sig ”konsumenter”. 
Blom38 förstärker Hankinsons påstående genom att förklara att det är viktigt att hitta 
något unikt som är utmärkande för den egna regionen och orten för att attrahera de olika 
målgrupperna att upptäcka staden. Pike39 har en annan uppfattning om slogans och 
förespråkar att slogans inte är till någon nytta. Han menar att slogans inte har den kraft att 
kunna differentiera en kommun som andra forskare har kommit fram till. 
 
Marknadsföringen av kommuner gör att målgruppen uppmärksammar kommunen och ser 
vilka egenskaper som finns. Förhoppningsvis stimuleras flera intressen för kommunen 
och det skapas en relation mellan mottagare och kommun. Det kan leda till att 
målgruppen väljer att besöka orten. På lång sikt kan relationen resultera till att den 
målgruppen väljer att bosätta sig permanent i kommunen. Ibland har liknande 
marknadsföringsinsatser en mer direkt effekt. Bland personer som bestämt sig för att 
flytta från sin nuvarande hemkommun kan en marknadsföringskampanj ge information 
som innebär att den annonserande kommunen blir ett tänkbart alternativ. Vilket alternativ 
som sedan väljs påverkas av en rad slumpmässiga faktorer.40  
 
En annan viktig aspekt är konkurrensen som finns mellan de potentiella invånarna. Kotler 
menar att platser alltid har konkurrerat för att nå vissa grupper av människor. För att 
attrahera människor att flytta till staden krävs det en strategisk platsinvestering. Platser 
borde vara medvetna om deras population storlek. Att förlora invånare kan vara en 
ekonomisk katastrof. Det drabbar inte bara skattintäkterna utan skapar även en negativ 
image av en snabbt årligen sjunkande population. Därför borde högsta prioritering för en 
plats vara att behålla eller öka den nuvarande siffran av medborgare. För att vara en 
vinnare i den tuffa konkurrensen är det viktigt för kommunerna att förstå den 
underliggande dynamiken och livsstilen som händer på bostadsmarknaden.41 
 
För att kommunerna skall kunna sända ut sina budskap till barnfamiljerna måste de på ett 
eller annat sätt arbeta med marknadsföring annars faller hela konceptet. Det finns en rad 
olika marknadsåtgärder som kommunerna kan och bör arbeta med och som vi även har 

                                                 
36 Blom (1994) 
37 Hankinson (2005) 
38 Blom (1994) 
39 Pike ( 2005) 
40 Nilsson (2000)  
41 Kotler (1999) 
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beskrivit ovan. Genom marknadsföring är det meningen att kommunerna skall minska det 
eventuella gapet som finns mellan identitet och image.  

2.4.1 Komplexiteten av att marknadsföra en kommun 
Att beakta staden som ett varumärke innebär att personer som är involverade i byggandet 
av varumärket diskuterar hur staden kan utvecklas för att uppnå största tillströmning av 
invånare.42 Att marknadsföra en plats är dock komplext och är svårare att marknadsföra 
än en produkt.43 Även Trueman och Pike44 menar att platser har mer komplexa 
varumärken som ändrar sig konstant och dessutom är svåra att kontrollera. I stycket 
nedan kommer ett antal komplexa aspekter lyftas fram från en rad olika forskare.  
 
Att platser är mer komplexa att marknadsföra än exempelvis produkter finns det goda 
belägg för med tanke på att både Von Friedrichs, Pike och Truman har kommit fram till 
det i sin forskning.  
 
Resultaten som Pike kommit fram till behandlar egentligen inte invånaraspekten utan 
fokuserar mer på marknadsföring för att locka turister.45 Men som vi tidigare skrivit i 
arbetet kan de teorierna även appliceras på fler områden som har med marknadsföring av 
platser att göra, därför väljer vi att tillämpa hans resultat.  
 
Hankinson46 har hittat två svårigheter kring marknadsföring av platser. För det första är 
en plats holistisk, men det finns även enheter på platsen som är viktiga som exempelvis 
sportarenor, kulturbyggnader och shoppingcentra. Dessa element har ett eget individuellt 
värde till skillnad från platsen som har ett specifikt värde. Exempelvis kan en stad ha ett 
rykte som en industristad, medan de individuella elementen har ett eget anseende. Pike47 
för ett resonemang om att platser är mer multidimensionella än vanliga konsumentvaror, 
vilket enligt honom leder fram till att platsernas marknadsföring försöker innesluta alla 
viktiga enheter i en och samma slogan. Marknadsförarna av städer måste därmed 
bestämma vilka olika element och vilken mix som skall lyftas fram i marknadsföringen.48 
Braunerhielm49 påpekar samma sak som Pike där hon menar att det krävs ett 
ställningstagande om vad som skall lyftas fram och vilken bild man vill förmedla. Vidare 
anser hon att det handlar om att styra över resurserna och avgöra vilken information 
intressenterna skall få del av En slogan med för många budskap blir svår för potentiella 
invånarna att ta till sig eftersom de oftast är väldigt upptagna och vill ha enkla och 
fokuserade meddelande.50  
 

                                                 
42 Von friedrichs (2003) 
43 Ibid. 
44 Trueman (2004) och Pike (2005)  
45 Pike (2005) 
46 Hankinson (2005) 
47 Pike (2005) 
48 Hankinson (2005) 
49 Braunerhielm(2006) 
50 Pike (2005) 
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Den andra svårigheten som Hankinson51 diskuterar är att platsen skapar ett unikt värde 
för varje enskild besökare som har erfarenheter från den aktuella platsen. Personer har 
därmed olika uppfattningar om en och samma plats. Det leder fram till att 
marknadsförarna av en plats inte har full kontroll över människornas erfarenheter och 
värderingar om en plats. Speciellt svårt är det med turister och potentiella invånare.  
 
Pike52 diskuterar lojalitet och anser att det är svårare för platser att skapa lojalitet bland 
invånarna i jämförelse med vanliga konsumentprodukter. Anledningar är att det är svårt 
att få information och komma i kontakt med alla invånarna för att bibehålla en 
kommunikation. Att skapa en relation till de potentiella invånarna blir därmed ett stort 
problem för kommunen.  
 
Förutom de ovannämnda svårigheterna har mindre kommunerna med en liten 
marknadsföringsbudget svårare att höja medvetandet bland sina målgrupper.  Kommuner 
med stora budgetar har genom marknadsföring lyckats skapa positiva varumärken 
sammankopplat med exempelvis kulturarv, historia och kända personer som kommer från 
kommunen. Von Fredrichs53 stödjer påståendet och menar att utveckling och etablering 
av en stads varumärke kräver omfattande marknadsföringskampanjer och stora 
ekonomiska resurser för att få ett starkt varumärke och därmed locka bland annat 
invånare till staden. Även Kotler54 påstår att kommuner har för lite resurser. I en kommun 
finns det ett antal aktiviteter som kostar mycket pengar och oftast räcker inte pengarna till 
för att exempelvis bygga nya attraktioner. 
 
Fill55 påstår att ett framgångsrikt varumärke skapar och bevarar en stark positiv bild hos 
konsumenten. Kvalité och nöjdhet kan med tiden leda till att människor litar på 
varumärket vilket genererar att de väljer deras produkt framför konkurrenternas. Det 
minskar även människors upplevda risk. När kunden inte har någon större kunskap om en 
produkt upplevs risken som stor. Däremot minimeras riskerna när företagen ”utbildar” 
sina kunder i form av marknadsföring. Exempelvis vet därmed kunderna vad de får när 
de köper en Coca Cola. En tydlig marknadskommunikation är viktigt för att skapa ett 
långsiktigt varumärke. Organisationer måste kommunicera ut varumärkets väsentligaste 
egenskaper gentemot kunderna och det är viktigt att varumärket underhålls konstant.  
 
När kommuner marknadsför sig finns det en del olikheter i jämförelse med hur företag 
marknadsför sig. Det som är den största skillnaden är att företagen har kapital och kan 
lättare kontrollera sina kunder och därmed även skapa lojala kunder. Med denna 
bakgrund tror vi att det är svårare för de potentiella konsumenterna att uppfatta 
kranskommunernas arbete med marknadsföring i jämförelse med att uppfatta ett företags 
marknadsföringsarbete. Det viktiga som teorin ändå tar upp och som är en av 
anledningarna till att vi tillämpat teorin är att det går att få människor att få en bättre 

                                                 
51 Hankinson (2005) Trueman (2004) och Von friedrichs (2003) 
52 Pike (2005) 
53 Von Fredrichs (2003) 
54 Kotler (1993) 
55 Fill (2002) 
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image av kommunen om kommunerna arbetar på rätt sätt. Det gäller bara att göra de 
potentiella invånarna mer uppmärksammande på att kommunen finns och vad de står för.  

2.5 Identitet och image 
Två centrala begrepp inom varumärkesteorin är identitet och image. Den optimala 
situationen är när dessa två överensstämmer, det vill säga när den kommunicerade 
identiteten är densamma som den mottagna imagen. 56  Illustrationen nedan är bilden av 
hur kommunikationen mellan sändare och mottagare går till. 

 
Figur 2.1 Kommunikationsteorin57 

2.5.1 Identitet 
Identitet är ett begrepp som ofta diskuteras inom marknadsföring. Konceptet grundar sig 
på vad organisationen tycker och tänker om sig själv.58 Det finns många olika slags typer 
av identitet. Begreppet som är mest aktuellt för vår uppsats är den identitet som 
tillkommer i samband med varumärket. Varumärkesidentitet definieras av Upshaw59 
som; 
 
”Gestaltningen av ord, bilder, idéer och associationer som konsumenter förknippar med 
ett varumärke.” 
 
Han menar att identiteten hos ett varumärke är dess unika fingeravtryck som gör 
organisationen speciell. Det påståendet stöds även av Uggla60. Han anser att 
varumärkesidentitet är de associationer som företaget bakom varumärket strävar efter att 
skapa och upprätthålla på marknaden där identiteten är de signaler som företaget sänder 

                                                 
56 Fill (2002) 
57 Kotler (2003) sid. 565 
58 Hatch (1997) 
59 Upshaw  (1995) sid. 12-13 
60 Uggla ( 2001) 
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ut. Ett väl fungerande platsvarumärke är en konkurrensfördel och för att nå den krävs en 
stark identitet.61  
 
Det sändaren kommunicerar ut måste på något sätt kodas. Detta sker genom exempelvis 
tal eller skriftform så att det på ett smidigt och lätt sätt kan kommuniceras till mottagaren 
och att denne kan förstå vad som sänds ut. Utan kodningen kan informationen bli alltför 
stor och svårhanterlig och den kan därmed misstolkas. 62 
 
Melewar et. al.63 menar att identiteten präglas av hela företaget och det faktum att alla 
inom företaget skall kommunicera identiteten kräver en klar kommunikation ovanifrån. 
De anställda måste ha klara direktiv och även om de olika sektorerna inom 
organisationen får olika direktiv från ledningen måste de få alla att arbeta mot samma 
vision annars blir det störningar och imagen blir snedvriden. Aaker64 vill påvisa att 
företagen bör arbeta med åt samma håll i vilken identitet företagets varumärke skall 
förmedla. Det är viktigt att hela företaget förmedlar samma symboler, färger, typsnitt 
med mera. Allt för att identiteten i varumärket skall bli starkare.  
 
I avsnittet ser vi en svaghet i våra teorier. Identitet är ett begrepp som är komplext och de 
flesta av teorierna behandlar företag och inte platser (med undantag för Kotler). Går 
teorierna att applicera på platser eller fungerar det bara på företag? Vi anser att det gör 
det, då båda två är organisationer, med anställda och intressenter. Hela tiden skall 
undersökningen kritiskt granskas eftersom det är svårare för en plats att arbeta med sin 
identitet. I avgränsningarna har vi klargjort att identiteten i denna undersökning kommer 
vara de anställdas bild av kommunen. Vi är medvetna om att identitetsbegreppet är mer 
komplext än så och även grundar sig i vad invånarna samt näringslivet tycker och tänker 
om sin stad. Dock har vi avgränsat oss från dessa. Det är trots allt marknadsavdelningen 
på respektive kranskommun som står för den medvetna marknadsföringen.  
 
Vi kommer i arbetet använda oss av identitet i den bemärkelse av hur de 
kommunanställda ser och arbetar med kommunen. Vilka ord, bilder och associationer 
arbetar de med och hur vill de bli förknippade? Identiteten kommer i uppsatsen stå för det 
sändaren kodar och sänder till mottagaren.  

2.5.2 Vision, framgång och identitet 
Hackett65 syn på vision och vad den frambringar är att visionen är en kraft som finns 
inom ledningen och sprider sig som en stark eld när den kommuniceras till andra. 
Visionen refererar till den framtida imagen som kan diskuteras och förbättras av dem som 
har ett intresse av dem. Visionen binder även ihop individerna för att de tillsammans skall 
arbeta mot ett gemensamt långsiktigt mål. Emelin66 gestaltar en vision som ett sätt att 
angripa en komplicerad verklighet, som inte längre låter sig styras och planeras. Trots 
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omfattningen av visionsplanering förefaller fenomenet ha ägnats liten uppmärksamhet 
inom planeringsforskning. Anledningen till det kan enligt honom bero på att den 
översiktliga fysiska planeringen på kommunal nivå i Sverige faktiskt förutsätts ha en 
visionär karaktär. Emelin påstår vidare att visionsplanering är ett uttryck för sökande 
efter en ny professionell identitet och uppgift.  
 
Att ha en väl genomarbetat vision är mycket viktigt för organisationer idag och det är upp 
till ledningen att utarbeta dem. Utan en klar vision kan organisationer förlora fokus vilket 
även kan påverka andra delar i verksamheten när det gäller att förbättra andra element. 
Forskning har visat att organisationer som inte har utvecklat och tagit sig tid att utarbeta 
och uppdatera sin vision har lett till negativa resultat.  Däremot har det visat sig att 
organisationer som istället har utvecklat tydliga visioner har resulterat till bättre 
effektivitet, mer fokuserad personalstrategin, mer transparenta beslutsprocess och en 
tydligare kommunikation till omvärlden.67  
 
Slutligen konstaterar Zampoukos68 och stödjer sig på forskning att det finns ett tydligt 
samband mellan kommunstorlek och långsiktig planering. Ju större kommun desto 
vanligare med strategier för den långsiktiga utvecklingen. Förklaringen till sambandet 
kan enligt Zampoukos bero på att de större kommunerna har omfattande och varierande 
problem att hantera. Dessutom har de resurserna som krävs för att göra det. 
 
Teorin om visioner är precis som segmenteringsteorin i första hand anpassad för företag, 
men visioner behövs i alla organisationer så även i kommuner. Zampoukos är den 
författare som har en inriktning mot de offentliga organisationerna, med tanke på de 
resultat hon har kommit fram till kan vi dra slutsatsen att kommuner precis som övriga 
företag måste har visioner för att lyckas och därmed är teorin relevant för vårt fortsatta 
arbete.  

2.5.3 Image 
En organisations image är de externa intressenternas uppfattning av den identitet och 
profilering som en organisation har. En organisation behöver inte bara uppfattas på ett 
sätt utan de kan uppfattas på fler sätt beroende på vem som tolkar.69 Kotler definierar 
platsimagen som; 
 
”summan av åsikter, tankar och känslor som människor har om en plats.”  
 
Image representerar en förenkling av en massa olika associationer och information som är 
sammankopplat med platsen. Image är mer än en enkel åsikt, utan innehåller en rad olika 
åsikter om en plats. Idag måste städerna beakta image som en avgörande roll för en 
köpare vid val av bostad. Imagen för en stad ändras över tiden vilket städerna måste 
beakta. Stadens image hos en person är en lång process där bilden av staden inte byggs på 
kort tid. Den ändras i takt med att personerna hör, ser eller upplever något som staden 
medvetet eller omedvetet sänder ut. Städerna måste hela tiden arbeta med att 
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kommunicera ut sin identitet så människors bild av platsen är aktuell och så nära den 
staden vill ha.70  Ett första steg för att förmedla en kommuns image är att välja vilka 
målgrupper de vill attrahera, beroende på om målgruppen vill besöka, bosätta sig eller 
investera i kommunen. Andra steget är att de ansvariga arbetar med att förmedla de 
attribut som är viktiga för målgruppen.71 
 
Varumärkesimagen är även det ett begrepp som diskuteras flitigt. Konceptet är abstrakt 
och har enligt Martínez72 ett flertal tolkningar. En tolkning som dock är accepterad i 
ekonomiska studier är att det handlar om uppfattningen av ett varumärke i form av 
associationer i en konsuments minne.73 Imagen företaget försöker kommunicera skiljer 
sig ofta från den bild kunden har på organisationen. Den interna bilden förefaller sig ofta 
mer klar och positiv än den allmänheten uppfattar.74 Fenomenet förklarar bland annat 
Aaker och Uggla75 genom störningar som gör att den uppfattade imagen skiljer sig från 
det organisationen vill förmedla.  

2.5.4 Vilka är riktlinjerna för att designa platsens image  
Problemet för många platser är att designa en effektiv image för varje målgrupp. För att 
en image skall vara effektiv måste den ta hänsyn till följande kriterium; 
 

1. Den måste vara gällande. Om städer marknadsför en image som inte stämmer 
överens med verkligheten är chansen till framgång minimal. Dock är synen 
gammalmodig. Ett exempel är Volvo som fortfarande har en image om en säker 
bil och även om Volvo har en säker bil, finns det säkert andra märken som har 
minst lika bra säkerhet. Trots det faktum ses Volvo som ledande i säkerhetsfrågor 
och är många barnfamiljers första val på grund av det.  

2. Den måste vara trovärdig. Städerna får inte sprida information som inte stämmer 
överens med verkligenheten.  

3. Den måste vara enkel. De får inte sprida för många bilder om sig själv, vilket 
skulle kunna leda till förvirring. 

4. Den måste ha dragningskraft. Imagen måste förorda varför människor skall vilja 
bosätta sig, besöka, investera etcetera.  

5. Den måste vara utmärkande. Imagen fungerar bäst om den differentierar sig från 
övriga städer. Oftast används ord som en vänlig plats och en plats som fungerar.76 
Hankinson77 påpekar också det här och menar att städer ofta marknadsför sig med 
budskap som vatten, frisk luft och närhet. Fill78 har ett liknande resonemang och 
framhåller att imagen är en ovärderlig tillgång för företaget. När organisationer 
befinner sig i en affärsmiljö där likartade produkter eller tjänster erbjuds på 
marknaden kommer antagligen konsumenten att välja den som har den bästa 
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imagen. I det långa loppet leder arbetet med image fram till ett rykte som bland 
annat byggs upp av företagets identitet och historia. 

 
Kostnader och effektiviteten av imagestrategin beror på platsens nuvarande image och 
attribut. Enligt Kotler79 finns det sex olika imagesituationer som en plats kan befinna sig 
i. 
 

A. Positiv image. Vissa har en positiv image, vilket innebär att de helt enkelt inte 
behöver ändra sin image för att locka de olika målgrupperna att besöka platsen. 
Däremot måste de arbeta med att förstärka och sprida den positiva imagen till fler 
grupper. 

B. Weak Image. En del platser är inte välkända eftersom de är små, saknar 
attraktioner eller inte marknadsför sig själva. Om de vill synas mer måste de 
bygga nya attraktioner eller marknadsföra sina befintliga produkter. 

C. Negativ image. Många platser kämpar med en negativ image. Dessa platser vill 
verkligen förändra sin image distribution. De vill hellre ha färre nya attraktioner 
än fler. Platserna vill upptäcka gömda ”ädelstenar” i deras försök att lansera den 
nya imagen som förhoppningsvis slår ut den gamla. 

D. Mixed image. Många platser innehåller en mix av positiva och negativa element. 
Platserna lyfter fram de positiva elementen medan de försöker undvika de 
negativa i deras imagekampanjer.  

E. Contradictory image. Några platser sänder ut en motsägelsefull image som 
uppfattas olika av människor. Strategin för att komma runt problemet är att 
framhäva det positiva för att få människorna att glömma bort den negativa imagen 
som nödvändigtvis inte behöver vara sann.  Imageförändringar är dock svåra att 
åstadkomma och kräver stora resurser. 

F. Overly attractive image. Vissa platser är för attraktiva vilket kan leda till att 
platsen blir nedfläckad om de fortsätter att marknadsföra sig själva. I enstaka fall 
har platserna varit tvungna att försöka ändra sin image till det sämre för att inte bli 
överbefolkade.80  

 
Image kommer i denna uppsats definieras som den bild barnfamiljerna i Karlstad har av 
kranskommunerna. Det skall poängteras att imagen hela tiden beror på vem som betraktar 
objektet, alltså vem som mottar meddelandet. Således förändras imagen från person till 
person. Imagen kommer i modellen få representera mottagarna och hur de avkodar 
meddelandet. Vi har nu klargjort vad identitet och image är och är redo att fortsätta hur 
begreppen används och på vilket sätt det kommuniceras från kommunerna till 
barnfamiljerna.  

2.7 Sammanfattning av teorin 
I det avslutade teoriavsnittet har vi valt att knyta ihop de viktigaste delarna i teorin. 
Delarna som inte tas med i detta avsnitt har på ett eller annat sätt en viktig funktion för de 
problem som finns runt Marketing Places. Image och identitet är de viktigaste delarna i 
teorin som är något av grunden i vårt arbete. I identitetsbegreppet ingår teorierna 
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marknadsföringsarbetet, komplexiteten att marknadsföra en plats och segmenterings-
begreppet. I imagebegreppet ingår förutom image även människornas olika uppfattningar 
om en plats. Genom arbete med marknadsföring sänder kommunerna ut sin image. Olika 
marknadsföringsåtgärder har behandlats i teoriavsnittet som kommuner kan arbeta med 
för att stärka sin image. I analysdelen kommer vi först att analysera de identitets-begrepp 
som nämndes ovan, därefter kommer imagebegreppen analyseras. Således kommer det att 
bli en annorlunda ordningsföljd i analysdelen. Kommunikationsmodellen är vår 
utgångspunkt för fortsättningen av undersökningen och kommer att ligga till grund för 
analysdelen.  
 
Sändaren som i vårt fall är kommunerna skickar ut budskap till sin målgrupp genom ett 
kodat meddelande. Media skall förmedla detta genom olika kanaler som avkodas av 
målgruppen. I vårt fall är det barnfamiljerna som är mottagare och därmed avkodare. 
Störningar väljer vi att bortse ifrån i arbetet då det inte är relevant för arbetet. Hur vi skall 
bearbeta de olika stegen kommer att visas i problematiseringen och i operationaliseringen 
som kommer att behandlas i följande avsnitt. 
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3. Problematisering och operationalisering  
I följande avsnitt läggs grunden för hur teorin skall övergå till empirisk data som vidare 
skall ligga till grund för analysdelen. För att besvara vårt syfte har vi valt att studera 
följande problematiseringar som grund för den teori vi valt att studera. Problemen 
grundar sig runt de teoriavsnitt som berörs i uppsatsen.   

3.1 Problematisering  
Identitet  
Hur arbetar respektive kranskommun för att förmedla sin identitet? 
Vad skall identiteten förmedla enligt dem som arbetar på respektive kommun? 
 
Segmentering 
Vilka kundsegment är det kranskommunerna lägger resurser på? Hur skall kommunerna 
arbeta med segmentering. Behövs det? Beror uppfattningen om kranskommunerna på 
demografiska uppgifter, såsom ålder, antal barn, boendesituation och så vidare 
 
Marknadsföring/Kommunikation 
Hur marknadsför sig kranskommunerna för att höja medvetandet hos barnfamiljerna i 
Karlstad. Vilka olika marknadsföringsåtgärder använder sig kranskommunerna av? Hur 
skall de arbeta enligt teorierna? 
 
Image 
Vad har respondenterna för image av kranskommunerna? Skiljer sig bilden 
kranskommunerna förmedlar med imagen som barnfamiljerna i Karlstad har?  

3.2 Operationalisering    
Som vi beskrivit i den teoretiska referensramen har vi valt att bara granska kommunernas 
identitet i det avseende hur ledningen ser på och arbetar med marknadsföring av 
identiteten. För att mäta de begrepp som benämndes i problematiseringen måste vi på sätt 
hitta instrument som gör det möjligt. Vi har tagit fram två verktygslådor för mätningen, 
där den första verktygslådan innehåller kvalitativa instrument och verktyget som vi 
kommer att använda är öppna standardiserade intervjuer. Intervjuerna kommer att ske 
med relevanta personer inom respektive kommun för att undersöka kranskommunernas 
marknadsföringsarbete, kommunikation och hur de vill bli förknippade. Den andra 
verktygslådan innehåller kvantitativa instrument där vi kommer att använda en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen kommer att konstrueras runt intervjuerna där 
svaren kommer att ge mått på hur bra kranskommunernas arbete uppfattas av 
barnfamiljerna. Granskningen kommer att innebära att vi genom att jämföra svaren tar 
fasta på de skillnader som finns för att sedan undersöka dem.  

Identitet/kommunikation/marknadsföring 
Kommunikationen bygger på hur kommunerna vill uppfattas av barnfamiljerna i Karlstad 
för att på bästa sätt uppnå önskvärd image. För att få en inblick i hur kranskommunerna 
kommunicerar skall intervjuer med två personer från varje kranskommun genomföras. 
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Genom intervjuerna skall vi även försöka få fram hur respektive kommun arbetar med 
marknadsföring och se om barnfamiljernas image kan förklaras genom 
marknadsföringsarbetet. De svar vi får av respondenterna skall i analysen tillsammans 
med de svaren vi får genom enkätundersökningen och teoretiska begrepp ligga till grund 
för analysen. 

Image/uppfattning 
Imagen kommer att mätas genom en enkätundersökning, där respondenternas svar i 
jämförelse med vad kommunerna kommunicerar ut kommer att besvara vilken image 
kranskommunerna har.  
 
Enkätundersökningen kommer att analyseras med hjälp av SPSS där metoder som Chi 2-
test och Crosstables kommer användas. Regressioner kommer inte användas då metoden 
inte är passande för sådana här typer av undersökningar. Vi vet redan nu med referens till 
tidigare undersökningar att många respondenter kommer att ha en rad olika åsikter och 
vissa kommer inte att ha någon uppfattning över huvudtaget om kranskommunerna. 
Eftersom regressioner enbart kan göras vid två svarsalternativ blir det omöjligt i vår 
uppsats. Resultaten av analysen kommer återigen analysers med hjälp av den kvalitativa 
ansatsen där slutligen en rad slutsatser skall dras och därmed kommer våra problem att 
besvaras. 
 
I teori, problematiserings och operationaliseringsavsnittet har vi lagt spåret för det 
fortsatta arbetet. I nästa avsnitt kommer metoddelen att behandlas vilket är den sista 
pusselbiten i förarbetet för undersökningen.   
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4. Metod 
I följande kapitel redogör vi för de ställningstaganden vi gjort angående de vetenskapliga 
metoder och förhållningssätt som vi valt vid den empiriska undersökningen. Där de 
negativa aspekterna kring varje begrepp diskuteras även dessa och tas i beaktning. 

4.1 Inledande tankar 
Att hitta specifik teori för hur kranskommuner arbetar för att locka till sig invånare har 
varit relativt svårt. Under arbetets gång förstod vi att det inte fanns speciellt mycket 
skrivet om ämnet. Däremot fanns det väldigt mycket teori skrivet om ämnen som 
stämmer överens med vår utgångspunkt. Kommuner som marknadsför sig för att försöka 
öka invånarantalet arbetar naturligt med de andra aspekterna som att få fler företag till 
kommunen, skapa arbetstillfällen, satsa på turismnäringen etcetera. Många av teorierna 
behandlar hur kommuner skall arbeta vilket inte säger något om storleken på kommunen, 
men den teori vi har använt kan appliceras även på småkommuner. Vi har använt både 
vetenskapliga artiklar och litteratur i form av vanliga böcker, dessutom har elektroniska 
källor och rapporter använts.  

4.2 Teoretisk ansats 
Metoder för insamling av kunskaper har alltid varit centrala. De två viktigaste har varit 
induktion och deduktion. Vad de två termerna betyder kommer att beskrivas nedan.  

4.2.1 Induktion 
Induktion är den process i vilken undersökarna med olika hjälpmedel samlar in fakta om 
ett begrepp hon redan känner till. Att begreppen är kända betyder att fenomenet används i 
vardagsspråket eller att det är etablerat inom den vetenskapliga teorin.81 Induktionen 
bygger på teorier utifrån faktiska empiriska data och därmed kanske ifrågasätter 
befintliga teorier. Induktionen generar också nya teorier där undersökaren inte har några 
kunskaper eller relationer med fenomenet.82 Datainsamlingen går således ut på att 
undersökarna går från empiri till teori. Idealet är att undersökarna går ut i verkligheten 
helt utan förväntningar, samlar in relevant data för att sedan systematisera det.83 Då vi 
inte varit i djupare kontakt med ämnet på vår studie innan dess start, blir den induktiva 
ansatsen alldeles för svår att tillämpa. Att först samla in empiri i ett ämne där kunskapen 
inte är så god, kommer att sluta med en alldeles för bred och tunn uppsats. Således 
kändes den induktiva ansatsen aldrig aktuell.  

4.2.2 Deduktion 
En process i vilken undersökaren med hjälp av logiska slutledningsmetoder går från ett 
begreppssamband till ett annat kallas deduktion.84 När en undersökare deducerar en 
hypotes ur en teori innebär det att han logiskt härleder hypotesen som sägs vara empiriskt 
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prövbar. Hypotesen ligger till grund för undersökarens analys av verkligheten.85 
Deduktionen går således från teori till empiri. Förväntningarna om verkligheten bygger 
på tidigare teori och sedan samlas data in för att se hur väl det stämmer överens.86 
Ansatsen passar oss bättre då vi inte är djupt insatta i ämnet. Genom en deduktiv ansats 
kan vi således läsa på om teorierna och därmed få en mycket bättre avgränsning och gå in 
mer på djupet i de intressantaste aspekterna kring ämnet. Vi kan dessutom genom 
teorierna lättare få en röd tråd genom uppsatsen.  

4.3 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Diskussioner kring metod har gett meningsskiljaktigheter i fråga om vilken metod som är 
bäst i insamling av data. De två ansatsernas kallas kvantitativ ansats respektive kvalitativ 
ansats. De två metoderna skiljer sig åt beroende vilken form av data som samlas in.87 
Kvantitativ ansats är sådan som använder sig av siffror, procenttal och dylikt. Fördelen 
med en sådan är att den är lätt att behandla då den typen av data är standardiserad. Det 
skall dock poängteras dem typen av data är relativt lätt behandlad så krävs stor kunskap i 
statistik. En annan fördel är att den kvantitativa metoden är lätt att avgränsa vilket 
innebär att den har klarare start och slutpunkt. Den är även billigare att genomföra i 
förhållande till antalet respondenter, vilket gör att undersökningen kan få med fler 
barnfamiljer och därmed ge en mer korrekt slutsats. Det är också lättare att beskriva 
variationer och samband mellan olika variabler i en kvantitativ ansats. Det finns dock 
även negativa aspekter och en del faror kring ansatsen. Den största faran och det 
vanligaste misstaget är enligt Jacobsen88 att undersökningen får en för ytlig prägel. I och 
med att undersökningen är riktat till många enheter kan den inte vara alltför komplex. 
Undersökarna får nöja sig med att mäta ganska enkla förhållanden och det är således 
svårt att få ett djup i uppsatsen. En ytterligare risk är att undersökaren i förväg definierar 
vad som är relevant att besvara. I en kvantitativ ansats använder sig undersökaren ofta av 
ett standardiserat frågeformulär. Problemet är att det aldrig kan garanteras att de som 
svarar anser att samma objekt är relevanta och viktiga. Därmed kan det sägas att vi endast 
får svar på det vi frågar efter.89 
 
Kvalitativa mätningar är sådana som kännetecknas av att de inte använder sig av siffror 
och tal. De inbegriper eller resulterar i mer verbala formuleringar. Yttranden sker verbalt 
och det instrument som används är ”ordet”.90  Fördelarna med en sådan är många. En 
kvalitativ ansats sätter få begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge. Ansatsen 
lägger vikt på detaljer, nyanser och det unika hos varje respondent. Då respondenterna 
svarar fritt och inte påtvingas med bestämda svarsalternativ får den kvalitativa ansatsen 
ofta en hög intern giltighet. Ytterligare en fördel är att den kvalitativa ansatsen är flexibel. 
Med det menas att vi kan justera problemformuleringen och frågeställningarna efter hand 
beroende på att vi blir mer medvetna om ämnet. Processen blir interaktiv. Även kring den 
kvalitativa ansatsen finns en rad negativa aspekter som undersökarna hela tiden måste ta 
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hänsyn till. En sådan är mer resurskrävande än den kvantitativa. Det tar både längre tid 
samt kostar mer. Den kvalitativa ansatsen är även diskutabel gällande representativitet. 
Undersökarna måste hela tiden ställa frågan om respondenterna är karakteristiska för 
andra än sig själva. Det uppstår alltså ett generaliseringsproblem. Nackdelen är således 
problem med den externa giltigheten.91 
 
Vi kommer att använda både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 
kommer att användas för att få en djupare förståelse av hur kommunerna arbetar med sin 
identitet och vilka som styr. Dessutom är det väldigt få som arbetar med den 
kommunicerade identiteten och vilket gör att den kvalitativa ansatsen passar bättre i det 
skedet.  
 
När vi sedan skall undersöka hur barnfamiljerna i Karlstad ser på de tre 
kranskommunerna har vi valt en mer ytligare ansats. Den kvantitativa passar här bättre då 
imagen av en plats beror på vem som ser på denna. Därför är det viktigt att få med många 
respondenter, med många olika perspektiv. Respondenterna har alla olika ryggsäckar med 
sig med olika erfarenhet och för att få med så många respondenter som möjligt passar den 
kvantitativa ansatsen oss bättre i detta skede av undersökningen. 
 
För att exemplifiera det hela har vi nedan har vi försökt att integrera vår datainsamling 
med en förenklig av uppsatsens huvudmodell. Vi försöker genom detta på ett lättförståligt 
sätt klargöra vårt tillvägagångssätt gällande hur vi ska få in vår empiri.  

Figur 4.1.Förenklad kombinerad modell av våra ansatser och kommunikationsmodellen 
 
Den kvalitativa undersökningen kommer att användas i syfte att ta reda på hur 
kranskommunerna ser på deras identitet och hur de kommunicerar den. Den kvantitativa 
ansatsen kommer att användas i syfte för att se vilken image barnfamiljerna har angående 
kranskommunernas identitet. Utifrån de skillnader som framkommer utifrån den 
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kvalitativa ansatsen och den kvantitativa ansatsen hoppas vi kunna urskilja det eventuella 
glappet mellan identitet och image. 

4.4 Undersökningens utformande 
Deskription är en modell för att beskriva hur ett fenomen ter sig. Undersökaren försöker 
beskriva hur verkligheten ser ut.92 Beskrivningarna de gör gäller individer, situationer 
eller skeende som ägt, eller som kommer att äga rum. Undersökaren kan även ge en 
beskrivning av bakgrunden till eller konsekvenser av olika fenomen. Den kan även 
beskriva relationer mellan de olika företeelserna.93 
All fakta som samlas in måste kategoriseras och sorteras och sedan användas för att visa 
någonting. Undersökarna måste hela tiden arbeta systematiskt då metoden är besvärlig. 
Data måste höra ihop och undersökarna måste ständigt göra urval. De måste hela tiden 
vara medvetna om att det är det viktiga som skall framhävas, annars tenderar uppsatsen 
att bli alldeles för bred och krånglig vilket innebär att läsarna kommer få svårt att följa 
den röda tråden.94  
 
Under arbetet har vi hela tiden gjort avgränsningar och relevanta urval för att på bästa sätt 
kunna beskriva verkligheten. Därför kan det sägas att vi har använt en deskriptiv metod i 
uppsatsen. 

4.5 Insamling av data 
Data som samlas in från personer eller grupper av individer kallas primärdata. 
Insamlingsmetoden är av sådant slag att de samlas in av undersökaren för första gången. 
Undersökarna går således till den ursprungliga informationskällan. Insamlingen av 
primärdata är skräddarsydd för den problemformulering som ligger till grund för 
uppsatsen. 95  
 
Våra primärdata kommer att samlas in genom intervjuer och enkäter. Som vi skrev i 
föregående kapitel finns ett behov av både insamlingsmetoderna för att uppsatsen ska få 
nödvändigt djup och bredd. Att enbart använda sig av det ena skulle förmodligen göra 
vårt arbete snedvridet.  
 
Den andra insamlingsmetoden som finns är sekundärdata. Här är det inte undersökaren 
som samlar in data. De baserar sig på upplysningar som är insamlade av andra. Det 
innebär att sekundärdata oftast är insamlad till ett annat mål – med en annan 
problemformulering än den aktuella uppsatsen. Sekundärdata måste hela tiden kritiskt 
granskas för att kunna utnyttjas. Var den kommer ifrån, vem som samlat in den och 
liknande måste hela tiden beaktas.96 De teorier som kommer att användas hämtas 
mestadels ifrån litteratur kring ämnet, samt vetenskapliga artiklar. Artiklarna kommer att 
användas för att få in vetenskapliga aspekter i uppsatsen, och hela tiden påvisa våra 
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antagande med flertalet forskare som säger samma sak. Artiklarna är mestadels hämtade 
från Emeralds databas. 
 
Det är inte optimalt att endast använda sig av det ena insamlingssättet. Desto fler typer av 
data vi använder ju mer kan resultaten styrkas.97 Således kommer både primär och 
sekundärdata att användas. Vår undersökning kommer att bygga på primärdata som 
samlats in genom våra intervjuer och enkäter medan sekundärdata kommer att bestå av 
teorier som berör syftet.  

4.6 Insamlingsmetod 
I de närmaste avsnitten kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för insamlingen av de 
empiriska data som kommer att ligga till grund för uppsatsen. Avsnittet är uppdelat i två 
delar, intervju- och enkätdelen.  

4.6.1 Intervjuförfarande  
I vår kvalitativa ansats kommer intervjuer att användas. Carlsson98 beskriver intervjun 
som en konversation med ett syfte. Det vanligaste är i sådana fall att undersökaren 
intervjuar en respondent i taget. 99 Intervjumetoden kallas den öppna individuella 
intervjun. De data som samlas är ord, meningar och berättelser. Denna form av 
insamlingsmetod lämpar sig bäst när det är relativt få enheter som mäts. Då 
intervjuformen är tidskrävande är det lättast att använda sig av få respondenter. Formen 
ter sig också krånglig i det faktum att den ger undersökarna en mängd svårsorterad data 
att arbeta med. Processen efter intervjun är således också tidskrävande och därför ligger 
det nära till hands att använda sig av få respondenter. Den lämpar sig också bra när 
undersökarna är intresserad av vad den enskilda individen säger. Intervjuformen är en 
form av individualisering. Undersökarna får fram den enskildes inställning och 
uppfattning.100 Intervjuerna kommer att vara en kombination av strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Det innebär att vi kommer att använda oss av en mall av frågor 
där det finns möjlighet till följdfrågor. Mallen är utarbetad utifrån de avsnitt i teorin som 
rör den kvalitativa delen i arbetet.  
 
Medan intervjuer är bäst när experter skall utfrågas och undersökarna vill ha reda på 
strikta fakta så passar enkäten bäst när människor skall utfrågas och då det gäller att få 
fram attityder, smak och åsikter.101 
 
Urvalet innefattar de kranskommuner som befinner sig runt Karlstad. Hela populationen 
är fem kranskommuner. Vi kommer dock bara att undersöka tre. De kranskommunerna vi 
kommer att granska är Forshaga, Grums och Kil. Vi anser att kommunerna är relativt 
likvärdiga och konkurrerar därmed på lika villkor. Kommunerna har ungefär samma 
avstånd till Karlstad och de har förutom Karlstad inga direkta större städer som de kan 
känna tillhörighet till. De övriga två kranskommunerna som vi väljer att inte behandla är 
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Hammarö och Kristinehamns. Vi har varit i kontakt med båda kommunerna och orsaken 
till att vi väljer bort Kristinehamn är att kommunen skiljer sig ifrån våra kranskommuner 
då de har fler invånare och har närhet till andra städer såsom Karlskoga och Örebro. 
Dessutom är avståndet från Karlstad nästan dubbelt så långt i jämförelse med de tre 
kommuner som vi avser att behandla. Hammarö kommun är ett attraktivt alternativ för 
människor och de behöver enligt kommuninformatören inte arbeta med marknadsföring i 
syfte av att locka invånare till kommunen. Därtill är de i ett läge där de har kö till sina 
bostäder, därav anledningen till att vi väljer bort Hammarö. 
 
Utifrån operationaliseringen av vårt teoriavsnitt kommer en standardiserad mall att tas 
fram som skall användas vid intervjutillfällena av kommunerna. Med standardisering 
menas att frågorna och situationen är densamma för alla intervjuade.102 Vi skall använda 
bandspelare för att få med så mycket information som möjligt. Det finns dock problem 
med bandspelare då respondenten kan bli nervös av den. För att undvika den störningen 
kommer vi be om lov innan och ge henne ett överraskningsmoment som kan distrahera 
intervjun, vilket enligt Ejvegård kam leda till ofullkomliga svar.103 I och med 
användandet av bandspelare kommer inga anteckningar att tas under intervjun, då även 
det kan vara hämmande enligt Ejvegård.104  

4.6.2 Enkätundersökning 
En enkät är ett tryckt formulär med frågor som respondenten själv besvarar. Frågorna är 
oftast slutna där respondenterna besvarar dem genom att kryssa för ett av de på förhand 
givna svarsalternativen. Enkäten kan skickas ut per post, via Internet eller lämnas ut vid 
besök.105  
 
Enkäter är ett betydligt enklare, billigare och mindre tidskrävande sätt att samla in data på 
än intervjun. En stor fördel med enkäten är att de är skriftliga och standardiserade. Tack 
vare det är de här data enklare att behandla och analysera. Vetskapen om att ett stort antal 
personer får samma standardiserade frågor gör det enklare att jämföra svaren.106 Enkäten 
måste vara grundligt genomarbetad innan den sänds ut. Den får inte heller vara för 
omfattande. I allmänhet gäller regeln, att desto fler frågor som ställs, ju färre svar 
kommer in. Ledande, oklara, konstiga eller helt banala frågor får inte förekomma då de är 
i princip oanvändbara. Svarsalternativen kan göras i bunden form och skall utesluta 
varandra. Annars kan det uppstå tolkningssvårigheter när resultatet skall analyseras.107  
 
Vi har som vi tidigare beskrivit avgränsat oss till barnfamiljer inom Karlstad. Även 
Karlstad är som tidigare beskrivits avgränsat då vi inte räknar med barnfamiljerna i vissa 
av de perifera områdena utanför Karlstads tätort. Exempel på områden som avgränsats 
bort är Skattkärr, Alster, Skåre och Molkom.  
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Urvalet i enkätundersökningen grundar sig på en indelning av de olika stadsdelarna i 
Karlstads som vi själva utformat. Indelningen kan ses nedan. Anledningen till 
grupperingen är att vi på ett enklare sätt skall kunna nå ut till rätt antal barnfamiljer i 
varje stadsdel. Distrikten är uppordnade för att likna varandra både gällande ett 
geografiskt perspektiv samt vilken typ av boende som dominerar på platsen. Utifrån hur 
stora grupperna är kommer sedan X antal enkäter delas ut till varje område. 
 
Grupp Stadsdelar Antal barnfamiljer Procent av 

enkäterna 
Antal 

enkäter
1 Lorensberg, Stockfallet, N o S Kroppkärr 833 0,111 22 
2 Hultsberg, Henstad, Gustafsberg och Hagalund 711 0,095 19 
3 Råtorp 375 0,050 10 
4 Kronoparken 1056 0,141 28 
5 Romstad, Strand och Klara 394 0,053 11 
6 Våxnäs, Gruvlyckan 691 0,092 18 
7 Herrhagen, Lamberget 711 0,095 19 
8 Färjestad, Rud 937 0,125 25 
9 Sommaro, Viken, Orrholmen och Kvarnberget 748 0,100 20 
10 Haga, Tingvalla, Norrstrand och Sundsta 1048 0,140 28 

 Totalt 7504 1,0 186 
Tabell 4.1 Tabellen anger andel barnfamiljer i respektive stadsdel i Karlstad 
 
Vår totala population är 7504 barnfamiljer som bor inom vårt avgränsningsområde. Av 
dessa har vi valt urvalet 200 familjer som ska få svara på vår enkät. Efter utförandet  fick 
denna siffra dock justeras då vi endast kom i kontakt med 186 barnfamiljer. 
 
Undersökare brukar skilja på två sorters urval, sannolikhets- och icke sannolikhetsurval. 
Som det hörs på namnen är sannolikhetsurval när varje enhet väljs slumpmässigt och de 
övriga som inte uppfyller de kraven är icke-sannolikhetsurval.108 Det finns en 
medvetenhet från vår sida om svårigheterna och vikten att få ett bra slumpmässigt urval 
eftersom det inte finns register för vår målgrupp. För att således få ett så bra urval som 
möjligt kommer vi röra oss på platser kring olika tidpunkter. Vi kommer inte enbart stå 
på samma plats när enkäterna delas ut utan röra oss i hela området. Att enbart stå i 
Mariebergsskogen där det rör sig mycket barnfamiljer och snabbt få ut 186 enkäter skulle 
vara möjligt, men då skulle signifikansen på vårt arbete bli alldeles för låg och vissa delar 
av målgruppen skulle falla ur ramen.109  
 
Enkäterna kommer inte att samlas in under samma tid på dygnet då det skulle innebära att 
en viss del av vår målgrupp inte skulle nås. Endast en person per familj kommer få att 
besvara enkäten då det annars skulle ge oss ett snedvridet urval. Anledningen till att två 
ur samma familj inte skall besvara enkäten är för att populationen och urvalet är beräknat 
utifrån hur många barnfamiljer det finns i Karlstad och inte hur många föräldrar det finns. 
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4.7 Piltotstudie 
Enkätundersökningen måste testas på något sätt innan den används i den egentliga 
undersökningen. Den här metoden benämns som pilotstudie. Syftet med den är att få reda 
på om de svarande tyder frågor och svar på samma sätt som författarna eller om de finner 
en annan innebörd i frågorna. Dessutom kan respondenterna hitta detaljer som fattas, 
exempelvis om något svarsalternativ saknas för att omöjliggöra att den svarande på ett 
uppriktigt sätt skall kunna besvara den specifika frågan. Om svarsalternativen är sådana 
att alla eller nästan alla testpiloter svarar samma sak, är frågan i högsta grad 
felformulerad.110 Vi kommer att testa vår enkät på tio slumpvist utvalda personer som 
enskilt kommer få besvara enkäten tillsammans med en av oss. Anledningen är att ha en 
dialog med respondenten och erhålla eventuella oklarheter som råder kring frågorna.  

4.8  Bortfall  
Ett problem vid datainsamlingen är vad som brukar kallas bortfall av enheter. Dessutom 
finns bortfall av variabler. Historiskt sett har undersökare bara pratat om det bortfall av 
data som gått förlorade eller aldrig registreras.111 Dessa typer av bortfall beskriver även 
Jacobsen112 men understryker att det egentligen finns fyra sorters bortfall. Han beskriver 
dem i en modell vilken presenteras nedan där vi också beskriver hur vi skall ta oss an det 
specifika bortfallet. Modellen kan appliceras på den kvantitativa delen av 
datainsamlingen. 

 
Bortfall 1 
Det finns ett bortfall som uppstår när 
undersökningen går från alla, teoretisk 
population, till den rapporten kan 
uttala sig om, faktisk population. 
Bortfallet beror oftast på att 
fullständiga förteckningar eller 
liknande saknas. Bortfallet finns vid 
kvantitativa ansatser och framför allt 
när urvalet bestäms av ett register.113 
Den här typen av bortfall är inte 
aktuell i vårt fall då vi inte använder 
några register vid vårt urval.  
 
Bortfall 2 
Här kan bortfallet kontrolleras, likväl 
som bortfallet kan märkas genom 
speciella krav på hur urvalet görs.114 
Här finns en risk till ett snett urval som 
inte representerar verkligheten om vi 
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inte är noggranna. Genom noggrannheten i vårt bortfall hoppas vi kunna undvika den 
sortens bortfall. 
 
Bortfall 3-4 
De sista bortfallen handlar om icke svar. Det kan antingen vara de som inte vill svara, 
glömmer att svara etcetera.115 Problemet med den här typen av bortfall är att vi inte kan 
påverka det i den grad av ett korrekt urval. Oavsett hur perfekta urval undersökningen har 
finns inga garantier att personerna ifråga vill eller kan svara på enkäten. Sätt att undvika 
det är att personligen överlämna enkäten till respondenten eller belöna respondenten på 
något sätt.116 Vi kommer under hela insamlingsprocessen lämna ut och vara med när 
respondenten fyller i enkäten. Således har respondenten hela tiden möjlighet att fråga oss 
om det uppstår oklarheter eller tveksamheter samtidigt som vi har relativt bra koll på att 
respondenten fyller i alla uppgifter korrekt. Givetvis kan vi inte till 100 % inspektera när 
respondenten fyller i då hon kan uppfatta oss som påflugna och bli stressad. Dock 
kommer respondenten kunna fråga oss om eventuella oklarheter.   

4.9 Uppsatsen trovärdighet  
Det vetenskapliga värdet av vår undersökning är beroende av kvaliteten av våra data. Hur 
kan vi vara säkra på att våra metoder leder fram dit vi vill? Att vi mäter det vi avser att 
mäta?117 Varje steg som tas i studien påverkar det slutliga resultatet. Det är således 
viktigt att alla delar granskas på ett kritiskt sätt. Att kritiskt bedöma giltigheten och 
tillförlitligheten hos data hämtade från en kvalitativ studie innebär att vi hela tiden måste 
förhålla oss kritiskt till kvalitén på den. I kvalitativa studier pratar Carlsson118 om intern 
och extern giltighet. Dessa begrepp kan i stort jämföras med validitet och reliabilitet.  
 
Validitet brukar beskrivas som mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att 
mätas.119 Blir det fel i rapporten är den inte valid.120 Modellen skall således inte ha några 
systematiska fel och inget ovidkommande får påverka resultatet.121 Validiteten behandlar 
studiens giltighet. Faktorer som påverkar validiteten kan exempelvis vara om vi ställer 
rätt frågor, att vi behandlar det aktuella områdets alla aspekter, att vårt urval är korrekt 
och så vidare. Att kontrollera validiteten kan anses svårt, men det är nödvändigt. Vi 
kommer att konfrontera fem slumpvist utvalda personer inom populationen med våra 
slutsatser och se om de instämmer eller ej. Metoden är tveksam och den kan inte enligt 
Jacobsen122 sägas med hjälp av den om undersökningen är valid. Dock kan tendenser 
påvisas och därmed kan metoden visa åt vilket håll det pekar åt.123 För att stärka 
validiteten i den kvalitativa ansatsen har vi valt att intervjua två representanter från varje 
kommun för att således stärka vad de säger eller bli kritisk vid eventuella olikheter. 
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Begreppet reliabilitet anger vilken precision som mäts, vilken tillförlitlighet studien har.  
Kravet som bör ställas på uppsatsen är att den blir oförändrad eller i alla fall delvis 
oförändrad om undersökningen görs igen.124 Reliabiliteten påverkas om det finns 
omgivande faktorer som inverkat på intervjusituationen. Vilka faktorer som påverkar i 
vilken grad är svårt att mäta, men det är ändå av vikt att söka efter tänkbara faktorer och 
reflektera över dessa. För att öka reliabiliteten i den kvalitativa intervjun kommer vi 
använda oss av bandspelare. Det på grund av risken att inte förbise något. För att 
kontrollera validiteten kommer vi vara väldigt noggranna i vår statistikbearbetning.  
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5.1 Empiri 
Empiridelen består av materialet som framkommit genom de olika insamlingsmetoderna. 
Empirin är uppdelad i två delar där den första behandlar den kvalitativa delen. Relevant 
information lyfts fram om de olika kranskommunerna som framkommit genom intervjuer 
och från respektive kommuns hemsida samt från broschyrer. Andra delen behandlar den 
kvantitativa ansatsen, där tabeller redovisas, som tagits genom SPSS. Vi kommer enbart 
att lyfta fram de betydelsefulla sambanden.  För att ta del av ytterligare tabeller och 
fakta hänvisar vi till bilagan där all information finns att tillgå.  

5.1 Bilden av de olika platserna 
Vi har hämtat vårt empiriska material dels ifrån de tre olika platserna (kranskommunerna) 
och ifrån barnfamiljerna i Karlstad. De tre kranskommunerna ligger med ungefär samma 
avstånd ifrån Karlstad centrum och därmed samma förutsättningar rent avståndsmässigt.  
 
Det vi vill få fram i det här avsnittet är att ge en bild av de olika kranskommunerna så 
som vi har upplevt dem. Vi kommer även att redogöra för de resultat vi har fått fram 
genom våra intervjuer och vår enkätundersökning. Vi kommer inte ingående att behandla 
kommunernas historia och dess geografiska läge. Det finns en medvetenhet hos oss att 
kommunernas historia kan ha en stor påverkan hos dagens barnfamiljer och därmed också 
vilken bild de har av kommunerna. De fakta som framkommit om kommunerna är baserat 
på intervjuerna, information från hemsidan och broschyrer. Första delen lyfter fram 
kranskommunernas syn på bland annat marknadsföring, men även andra delar som är av 
intresse för studien. Andra delen lyfter fram de resultat vi har fått utifrån 
enkätundersökningen.  

5.1.1 Forshaga – en kommun för alla 
Forshaga ligger knappt 25 kilometer norr om Karlstad intill Klarälven. Forshaga har en 
historisk bakgrund, och är idag en kommun med en ganska ung befolkning, både i 
tätorterna och på landsbygden. I Forshaga bor det cirka 11 500 personer, av vilka många 
får sin inkomst inom kommungränserna, medan andra pendlar. Forshaga har byggt för 
framtiden och expanderat både Deje och Forshaga och kan erbjuda god boendemiljö med 
närhet till naturen.125 
 
Forshaga har sju stycken anställda som arbetar med marknadsföring på ett eller annat sätt 
och de lägger cirka 500 000 kronor på marknadsföring per år. De som har 
marknadsföring av kommunen som huvuduppgift är två stycken informatörer. Varannan 
nytillkommen Forshagabo kommer från Karlstad vilka de lägger mest pengar på att 
marknadsföra sig mot. 126 
 
Forshagas främsta målgrupp är barnfamiljer. Satsningen på barnfamiljer har satt sig bra i 
organisationen, utifrån allt de gör så kommer barnen i första hand. Forshaga vill bli 
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identifierad med att det är en trygg och bra kommun för en barnfamilj att bo och leva i. 
De vill även bli förknippade med att det finns ett rikt föreningsliv, bra natur runtomkring 
och bra fiske.127  
 
I och med fokusen på barnfamiljer och att de har en stor inflyttning så krävs det hela 
tiden en utbyggnad av barnomsorgen. Där har de lite svårt att hänga med eftersom det 
kommer fler och fler familjer som efterfrågar barnomsorg. Men än så länge har de 
successivt lyckats bygga ut det så de inte har längre kö än 3-4 månader.128  
 
Forshaga tror att de flesta flyttar till dem för att det är billigare bostäder än i Karlstad, 
trygg miljö, bra barnomsorg och att de har ett positivt rykte om skolorna. Det gör att 
sammantaget att det är en bra uppväxtmiljö för barn under ett antal år. När prisbilden ser 
ut som den gör i Karlstad är det klart att många ser Forshaga eller andra kommuner som 
en potentiell bostadsort.129  Trots att det är mycket billigare boende i Forshaga väljer de 
att inte ta med detta i marknadsföringen för det säger sig själv. Oftast har ekonomin en 
stor del med flytten att göra. 
 
Kommunen satsar mycket på service för sina invånare. De anser att de är de bästa och 
viktigaste reklampelarna för kommunen. Vad de säger till sina släktingar och vänner om 
Forshaga är det allra betydelsefullaste. Kommunen försöker lösa familjernas önskemål 
om var de vill ha sina barn placerade. De satsar på kompetent personal i daghem och 
skolor.130  
 
För några år sedan spretade kommunen väldigt mycket med olika slags logotyper. De 
bestämde sig att för börja om från början och hitta värderingar som människor ställde sig 
bakom.  Kommunen är numera väldigt noga med att ha en logotyp med samma typsnitt 
och bakgrundsbilder. Deras logotyp ska försöka avspegla Klarälven för det är den som 
har både historian och framtiden för Forshaga.131 
 
Informatören i Forshaga anser att marknadsföring av en plats är oerhört viktigt för att få 
människor att flytta. Människors attityder till olika platser spelar en avgörande roll var 
man väljer att bosätta sig. Han tror inte att det är lika viktigt för de unga att bosätta sig 
där de arbetar. De väljer först att bosätta sig för att sedan hitta ett arbete.132 
 
Svårigheterna de anser med arbetet av identiteten av Forshaga är att de inte har en tydlig 
bild som man kan förknippa med Forshaga. Det kan bero på att de har en sådan stor 
omsättning på människor som både flyttar in och flyttar ut. Andra svårigheter de upplevt 
är att en kommun är så oerhört komplex. Det är svårt att marknadsföra så många olika 
saker och få in så mycket i marknadsföringen som ska vara så enkelt och kort som 
möjligt.133  
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Informatören anser att det är väldigt viktigt att hitta något som sticker ut, att ha något som 
skiljer sig från de andra kommunerna eftersom de är så pass snarlika. Eftersom hela 
Värmland är vackert och full av natur är det ingen bra idé att marknadsföra bara det. 
Därför är viktigt att hitta sin egen nisch och lyfta fram det. Här har de då satsat just på 
barnvänligheten som de även vill bli förknippade med.134 De förmedlar sina budskap 
genom de flesta mediekanaler där de använder tv-reklam, tidningar, facktidningar, 
Internet och radioreklam. 135 

5.1.2 Kil – på rätt spår 
Kils kommun bildades 1971 genom sammanläggning av landskommunerna Stora Kil och 
Frykerud samt Boda församling från Brunskogs kommun. I Kils kommun bor det cirka 
12 000 invånare. Kommunen är belägen 22.5 kilometer från Karlstad.136  
  
I Kils kommun så är det ungefär 1.5 tjänst som jobbar aktivt med marknadsföring där de 
lägger cirka 350 000 kronor på att marknadsföra sig. Kil kommun har nyligen startat upp 
en informationsavdelning vilket tyder på hur viktigt de tycker det är med marknadsföring 
av en plats. Kil tror definitivt att kommuner kan påverka folk att flytta genom 
marknadsföring men har kommunen inte tillgång till bra boende och arbete hjälper dock 
inte marknadsföring.137   
 
Kil vänder sig inte till någon speciell målgrupp, men i och med att det byggs många nya 
villor som är lämpade för barnfamiljer så riktas en del av marknadsföringen till dessa. I 
det stora hela vill de försöka få så många som möjligt att flytta till Kil oavsett 
målgrupp.138  
   
Kil vill identifiera sig som en omhändertagande kommun med valfrihet. De vill bli 
förknippade med är att de är den mest familjevänliga kommunen i regionen. Andra saker 
är att de är det bästa boendealternativet för alla åldrar, att de har engagerande föreningar 
med ett rikt utbud för en meningsfull fritid och att samhällsplaneringen är inriktad på 
hållbar utveckling där den utgår från människans behov.139  
  
Politikerna har tagit fram en vision som kommunen jobbar efter som heter Kil på rätt 
spår. Denna vision innebär att finna och sträva efter att befinna sig på rätt spår in i 
framtiden och innehåller allt de vill bli förknippade med.140 
 
Det som informatören i Kil anser vara unikt för sig är läget, där kommunchefen syftar på 
närheten till flygplatsen, till Karlstad och till Fryken.  Andra objekt som skiljer sig från 
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kranskommunerna är deras vision som de anser är unik.141 Kommunchefen däremot anser 
att de egentligen inte har något som är just unikt för Kil, utan det unika är att de har det 
mesta som behövs för ett bra boende och livsuppehälle tack vare bra kommunikationer 
och fortfarande ganska rimliga huspriser där det är nära till det mesta.142 
 
Kil har när undersökningen gjordes, inte marknadsfört sig genom radio och tv-reklam 
utan har mestadels använt sig av Internet, annonser och pressmeddelanden. Det som styr 
detta är budgeten, marknadsföring kostar mycket pengar. Kils kommun har insett hur 
viktigt det är att alltid ha samma profil för sin logotyp, det är något de har blivit mycket 
bättre på sedan de inskaffade informationsavdelningen.143  
 
Informatören vill få invånarna att känna att de bor i en aktiv kommun där de kan vara 
med och påverka om beslut som tags. De arbetar mer aktivt nu med att få igång en 
medborgardialog i form av fokusgrupper där kommuninvånarna bland annat kan tycka till 
via nätet.144      
  
De största svårigheter med arbetet med en kommuns identitet anser informatören är att 
förmedla rätt bild av Kil i media. Eftersom de är så pass många anställda så gäller det att 
hitta rätt kanaler för att nå ut. Han anser vidare att de har mycket att arbeta med här där 
alla anställda måste bli mer aktiva och engagera sig.145 De svårigheter kommunchefen ser 
är att hitta det som är unikt.146  
 
Informatören i Kil ser kranskommunerna som både konkurrenter och samarbetspartners. 
De samarbetar ganska mycket genom olika nätverk mellan kommunerna i Värmland, där 
de drar stor nytta av varandra. Men givetvis så är det en konkurrenssituation där alla 
kommuner vill öka sina invånare.147 Enligt kommunchefen är det är nyttigt med 
konkurrens om innevånarna, det gynnar människorna. Men samtidigt så är 
kranskommunerna beroende av varandra för det gynnar ingen långsiktigt att byta 
invånare med varandra, utan det bästa sättet är att samarbeta för att locka nya invånare, 
framförallt entreprenörer och nyföretagare.148  

5.1.3 Grums – så mycket mer än du tror  
Grums kommun är belägen vid Vänerns nordvästra strand cirka 25 km från Karlstad.149 I 
Grums kommun bor det cirka 9 500 invånare där de flesta har gymnasial utbildning.150  
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Grums lägger cirka 150 000 kronor i marknadsföring per år, där det finns tre personer 
som arbetar sporadiskt med marknadsföring av kommunen. Kommunchefen anser att 
marknadsföring är viktigt, men säger att det bara är en del i påverkansprocessen. Hon ser 
inte de andra kranskommunerna som konkurrenter utan anser att det viktiga är att det går 
bra för Karlstad.151 
 
Grums arbetar inte intensivt med att locka till sig barnfamiljer, men medger att om det är 
något segment de skall försöka attrahera så är det barnfamiljer. Strategier för att locka 
segmentet saknas enligt kommunchefen och hon erkänner att de är ganska dåliga på att 
arbeta med segmentering i kombination med marknadsföring. Informationschefen säger 
däremot att det finns en klar strategi som de arbetar med, vilken består av fyra delar; 
närhet, tryggt, nära till barnomsorgen, och att de nya invånarna kan välja vilket boende de 
vill till ett lågt pris.152 Marknadsföringsåtgärd kan enligt kommunchefen ses som om 
kommunen vänder sig mot barnfamiljer för att få dem att flytta till kommunen. 153 Andra 
delar av arbetet de anser viktiga är kommuninvånarna, anställda och förtroendevalda. 
Kommunikationen med dem sker genom olika kanaler såsom möten, tryckt information, 
Internet och massmedia.154 
 
I kommunen finns det tillräckligt med bostäder för att kunna ta emot fler invånare.155 
Grums marknadsför sig dessutom genom att trycka på att det är en familjevänlig kommun 
med närhet till dagis, skola, service samt att invånarna får mer pengar över till annat.156   
 
Andra aspekter som kommunen trycker på är närheten till vatten och allt vad det 
innebär.157 Kommunchefen påstår vidare att Grums erbjuder bra skolor, bra barnomsorg 
och en bra boendemiljö där det bor trevliga människor. 
 
Kommunchefen medger att hon tror att Karlstads barnfamiljer har en mindre bra 
inställning till kommunen, vilket hon givetvis vill ändra på.  Detta vill de göra genom att 
synas mer. Idag förmedlar de sitt budskap i facktidningar, Kanal 12 och dagstidningar. 
För att ytterligare stärka bilden av Grums har kontakt med en reklambyrå tagits som 
hjälper till att förstärka identiteten av Grums.158 Grums kommun är noga med att 
informationen ska vara lätt att känna igen och att det ska framgå tydligt att Grums 
kommun är avsändare. Alla trycksaker, presentationsmaterial och liknande är utformade i 
enlighet med en gemensam grafisk profil. Det är viktigt att kommunikationen är 
samordnad för att skapa mervärde och för att minimera risken för tvetydiga budskap.159  
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Det unika med Grums är enligt kommunchefen närheten till Vänern. Vänern tillsammans 
med naturen och miljön skapar därmed det unika. Även de bevarade bruksmiljöerna 
tillhör rariteterna i Grums kommun.160 
 
Det informatören ser som det svåraste med arbetet av en kommuns identitet är att det 
måste börja internt. En annan utmaning är att få invånarna nöjda, då de ses som 
ambassadörer när de pratar med andra om hur det är att bo i Grums.161 Kommunchefen 
ser däremot svårigheten att få identiteten stämma överens med mediabilden. När media 
skriver negativt påverkas identiteten till det sämre.162 
 
De anser att det är viktigt att de är tydliga så att människor kan förstå och lita på dem. 
Även att de är öppna är viktigt. De vill att invånarna ska kunna påverka de beslut som 
tags. De är även måna om att invånarna och andra ska få svar på sina frågor.163  
 
Trots att pappersbruket skapar en dålig bild utav Grums är det något de är stolta över men 
de väljer att inte lyfta fram det eftersom de flesta redan vet om att det finns. Det luktar 
inte lika mycket som förr men det ligger fortfarande kvar i folks medvetande och att 
ändra uppfattningen är svår. Kommunchefen anser att det inte är någon idé att tala om för 
folk att det inte luktar. Hon försöker istället prata positivt om bruket och tror att eftersom 
Grums, i och med Gruvön, har ett så pass stort företag kan vara avgörande när folk väljer 
att flytta.164  
 

5.2 Barnfamiljernas uppfattning av respektive kranskommun 
I enkätundersökningen har vi två beroende variabler i enlighet med våra frågeställningar 
som vi senare skall använda i analysdelen  
 

• Sannolikheten att flytta till en av Karlstads kranskommuner. 
• De olika påståendena om kranskommunerna. 

 
Nedan redovisar vi hur utfallet blev i enkätundersökningen.  

5.2.1 Barnfamiljernas bakgrund  
Totalt var det 186 respondenter som ingick i studien. Åldern på respondenterna varierade 
mycket. De ålderskategorierna som var mest representerade var dem mellan 25-30 och 
31-35. 62 % av alla respondenter befann sig i dessa grupper. Cirka 20 % av 
respondenterna var emellan 36-40 år. De övriga 18 % var antingen yngre än 25 år eller 
äldre än 46 år.  
 
57 % av barnfamiljerna hade enbart ett barn i åldern 0-6 år, medan en fjärdedel hade två 
barn i åldern 0-6 år.  Enbart 5 % hade tre barn i samma ålderskategori. Det var cirka 13 % 
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som angav att de inte hade något barn i åldern 0-6 år, vilket då betydde att de hade barn i 
åldern 7-15 istället.  
 
Majoriteten hade inga barn i åldern 7-15 år. Nästan tre fjärdedelar angav det alternativet. 
13 % angav att de hade ett barn i åldern 7-15 år medan 11 % angav att de hade två barn i 
samma ålder. Det var väldigt ovanligt att barnfamiljerna hade tre eller fler barn i åldern 7-
15 år. Enbart 3 % angav det svarsalternativet  
 
Det var även ovanligt att barnfamiljerna hade barn i båda ålderskategorierna, enbart 13 % 
av barnfamiljerna angav att de hade det.  
 

 
Boendesituation 

Frekvens Procent 

Antal Villa 65 34,9 

 Hyresrätt 92 49,5 

 Bostadsrätt 24 12,9 

 Annat boende 4 2,2 

 Total 185 99,5 

 Bortfall 1 ,5 

Total 186 100,0 
Tabell 5.1Boendesituation  
 
Hälften av alla respondenter bodde i hyresrätt, medan 35 % var bosatt i villa. 13 % av 
barnfamiljerna är hemmavarande i en bostadsrätt. Övriga hade ett annat boende. 
Dessutom var majoriteten av barnfamiljerna nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande 
boendesituation. Endast 8 % angav att de inte var nöjda med sitt boende medan cirka 14 
% var varken nöjda eller missnöjda.              
 
Alla barnfamiljer var när vi genomförde studien bosatta i Karlstad. Dock var inte alla 
ursprungligen ifrån Karlstad. Drygt en tredjedel angav att de från början var ifrån 
Karlstad Cirka 20 % markerade att de var från övriga Värmland, medan 13, 5 % var 
ursprungligen från någon de tre kranskommunerna och cirka en tredjedel angav att de var 
från övriga Sverige/Världen. 
 
59 % av alla respondenter hade en hög utbildningsnivå, högskole- eller universitetsnivå. 
Cirka en tredjedel angav att de hade en gymnasieutbildning eller en folkskoleutbildning, 
medan övriga hade en grundskoleutbildning.  
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Hur ofta besöker du Forshaga Grums Kil 

 Minst en gång i veckan 6 8 16 

  Minst en gång i månaden 24 10 19 

  Sällan 101 79 88 

  Aldrig 54 86 59 

   Total 185 183 182 

 Bortfall 1 3 4 

Total 186 186 186 
Tabell 5.2 Besöksfrekvens 
  
Barnfamiljerna i Karlstad besöker generellt sett kranskommunerna relativt sällan. Den 
kommunen som besöks mest frekvent var Kil följt av Forshaga och Grums.  Grums var 
även den kommun som besöktes minst av barnfamiljerna. 86 av 186 angav att de aldrig 
besöker kommunen.  

5.2.2 Barnfamiljernas främsta anledning till att flytta respektive inte 
att flytta 
Tabellen nedan visar hur många respondenter som kan tänka sig att flytta till någon av de 
tre kranskommunerna inom två år. Resultatet påvisar att de flesta inte vill flytta från 
Karlstad. Har respondenten svarat antingen mycket liten eller liten chans till att flytta 
benämnas det som om att de inte vill flytta. Har de kryssat i de övriga alternativen har de 
arbetats om till att de kan tänka sig att flytta. Anledningen till att svarsalternativ tre 
(Skala 1-5) har omarbetats till att respondenten kan tänka sig att flytta är att vi tolkat det 
som om de har funderingar på en eventuell flytt.  
 

 Hur stor är 
sannolikheten att 
respondenten vill 
flytta till Grums 

Hur stor är 
sannolikheten att 
respondenten vill 

flytta till Kil 

Hur stor är 
sannolikheten att 

respondenten vill flytta 
till Forshaga 

Kan inte tänka sig att flytta 182 156 162 

Kan tänka sig att flytta 3 26 21 

bortfall 1 4 3 

Total 186 186 186 
Tabell 5.3 Sannolikheten att flytta till respektive kommun 
  
Tabellen nedan visar vilken som är den största anledningen till att flytta till respektive 
kommun. Vi har enbart valt att redovisa de siffror som är utmärkande till varför de skulle 
kunna tänka sig att flytta. Dock skall det poängteras att svaren varierade kraftigt och det 
var inget alternativ som förekom frekvent. En svaghet med frågan är att den innehöll för 
många svarsalternativ, men vi anser att tillvägagångssättet var det minst dåliga.  Som 
tidigare nämnts var majoriteten negativt inställd till att flytta. Överlag var det främst 
billigt boende som lockade barnfamiljer till att flytta. Andra alternativ som angavs var för 
Kil, bra läge och naturskönt. För Forshaga, trygg uppväxtmiljö och naturskönt, och för 
Grums fanns det egentligen ingen anledning till flytt. 
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Vilken är den främsta 
anledningen att flytta till 

respektive kranskommun 

Grums Forshaga Kil 

 Vill ej flytta 93,5 77,4 72,0 

  Trygg uppväxt miljö ,5 4,8 3,2 

  Bra läge ,5 2,7 5,9 

  Naturskönt ,5 4,3 4,8 

  Billigt boende 3,8 7,0 11,3 
Tabell 5.4 Utdrag ur främsta anledning till flytt. Siffrorna anges i procent.  
 
En följdfråga till förgående fråga var varför de inte skulle kunna tänka sig att flytta till 
respektive kranskommun. Det är även här bara de alternativ som markerades mest 
frekvent som redovisas. Dessa var för samtliga tre kommuner att de hade arbete i 
Karlstad. Andra alternativ som angavs var, för Kil att barnen måste bryta upp från skola 
och att landsbygden inte tilltalade dem. För Grums var det att barnen måste bryta upp 
från skolan, att landsbygden inte tilltalade dem, oattraktivt läge och svarsalternativet 
annat. Vad annat innebär framgår inte av studien. Svarsalternativet oattraktivt läge var det 
alternativet som angavs mest frekvent. I jämförelse med de övriga två kranskommunerna 
är siffran väldigt hög. För Forshaga var främsta anledningen att inte flytta, att barnen var 
tvungna att bryta upp från skola, att respondenten har arbete i Karlstad, att landsbygden 
inte tilltalar dem och alternativet annat. 
 
Det som kan utläsas är att två av faktorerna är väldigt svåra att påverka, nämligen att 
barnen måste bryta upp från skolan och att respondenterna har arbete i Karlstad. Övriga 
alternativ skulle kommunerna kunna påverka genom att arbeta med olika åtgärder för att 
stärka sin image. 
 
Främsta anledning till att inte 
flytta till respektive 
kranskommun 

Kil Grums Forshaga 

  Barnen måste bryta upp från 
skolan med mera 

15,6 15,8 15,6 

  Landsbygden tilltalar mig 
inte 

15,1 15,3 14,0 

  Oattraktivt läge 8,6 23,0 11,8 

  Har arbete i Karlstad 18,3 19,1 18,8 

  Annat 11,8 14,8 13,4 
Tabell 5.5 Utdrag ur främsta anledningen till att inte flytta. Siffrorna anges i procent. 

5.2.3 Barnfamiljernas kunskap om kranskommunerna 
Barnfamiljernas kunskap om de tre kranskommunerna delas upp i tre delfrågor, vilka är: 
 

• Har du sett reklam i syfte att få dig att flytta till någon av kranskommunerna? 
• Vilken kommun ligger längst ifrån Karlstad? 
• Kan du kranskommunernas slogan? 

 
Den första frågan ställdes i syfte om att respondenterna hade sett reklam för att få dem att 
flytta till kommunen. Flest antal respondenter hade sett reklam ifrån Forshaga där 83 av 
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186 hade sett reklam. Samma fråga för Grums var 46 medan det enbart var 22 som sett 
reklam ifrån Kil. Tabellen nedan påvisar även det. 
  
Har du sett reklam i 
syfte att få dig att 
flytta till… 

Kil Grums Forshaga 

 Ja 22 46 83 

  Nej 164 140 103 

  Total 186 186 186 
Tabell 5.6 Sett reklam i syfte att flytta till respektive kommun 
 
Fråga två ställdes i syfte för att se vilken kommun som respondenterna ansåg ligga längst 
ifrån Karlstad.  Majoriteten av dem som svarade ansåg att Grums låg längst ifrån 
Karlstad. Nästan 65 % angav att Grums låg längst bort. 20 % svarade att Forshaga låg 
längst bort medan 14 % angav att Kil låg längst bort.  
 

3

37

26 120

Bortfall
Forshaga
Kil
Grums

Vilken stad ligger längst från Karlstad

 
Figur 5.1 Information om vilken tätort barnfamiljerna anser ligga längst bort från Karlstad 
 
De tre kommunerna ligger med ungefär samma avstånd ifrån Karlstad. Skillnaden är 
enbart ett par kilometer vilket gör att siffrorna nedan får en relativt intressant innebörd. 
Skillnaden borde inte vara så stor trots att det är Grums som ligger längst bort ifrån 
Karlstad.  
 
Vi valde dessutom att ta fram resultatet av vilken kommun som ansågs ligga närmast 
Karlstad. Nästan 42 procent svarade Kil medan 32 procent trodde att Forshaga låg 
närmast. Enbart 17 procent ansåg att Grums låg närmast Karlstad. 
 
Sista kunskapsfrågan behandlar om respondenterna kunde kranskommunernas slogans. 
Flertalet av barnfamiljerna kunde inte de olika slogans. Tabellen nedan visar att Kils 
slogan var den som kändes igen mest frekvent bland barnfamiljerna. Därefter kom 
Forshaga och slutligen Grums. 
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Kunde kranskommunernas 
slogan 

Kil Forshaga Grums 

Antal Ja 75 57 48 

  Nej 111 129 138 

  Total 186 186 186 
Tabell 5.7 Respondenternas kunskap om kranskommunernas slogan  

5.3 Påstående om Kil, Forshaga och Grums  
Påståendedelen kommer att redovisa hur respondenterna såg på de olika 
kranskommunerna. Kranskommunerna fick i intervjun bland annat svara på vad som var 
unikt för dem och hur de ville uppfattas av barnfamiljerna i Karlstad. Dessutom fick de 
svara på vilka olika meddelande de sänder ut i form av reklam. Detta mynnade ut i olika 
påståenden som vi ställde till respondenterna i enkätundersökningen. Barnfamiljerna fick 
svara på sex olika påståenden om respektive kranskommun där de fick välja på sex olika 
alternativ. De sex svarsalternativen som respondenten fick välja emellan redovisas i 
tabellerna nedan. 
 
Anledningen till följande svarsalternativ var att vi visste att det antagligen var ganska 
många som inte skulle ha någon uppfattning om vissa av de olika påståenden som fanns i 
enkäten.  Dessutom har människor enligt teorier mycket olika uppfattningar om en och 
samma plats vilket var en annan anledning till att vi valde att ha sex svarsalternativ. Allt 
för att respondenterna skall ha ett svarsalternativ som passade just dem. 
  

Svarsalternativ Attraktivt 
geografiskt 

läge 

Bra skolar 
och barn-
omsorg 

Erbjuder ett 
bra boende 

Trygg 
uppväxt 

miljö 

Rikt 
förenings

liv 

Familjevänlig 
kommun 

 Stämmer absolut inte 10 0 0 1 0 1 
 Stämmer inte 17 4 4 5 3 0 
 Varken eller 28 21 15 24 16 19 
 Stämmer delvis 53 31 42 37 26 35 
 Stämmer helt 21 12 21 18 17 18 
 Ingen uppfattning 57 118 104 101 124 112 
 Total 186 186 186 186 186 186 
Tabell 5.8 Respondenternas uppfattning om Kil 
 
Alla respondenterna svarade på frågorna. Det mest frekventa svarsalternativet var att 
personerna inte hade någon uppfattning om påståendena om Kil. Efter det 
svarsalternativet kan man se att det är mer positiva än negativa åsikter. Faktum är att det i 
stort sätt bara är det attraktiva geografiska läget som anses vara negativt.  De påståendena 
som uppfattades mest positivt var det geografiska läget och att Kil erbjuder ett bra 
boende.  
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Svarsalternativ Bra skolor 

och barn-
omsorg 

Är 
naturskönt 

Erbjuder ett 
bra boende 

Läget vid 
Vänern är 
attraktivt 

Trevliga 
männ-
iskor 

Familjevänlig 
kommun 

 
 Stämmer absolut inte 3 6 1 2 3 1 
 Stämmer inte 11 14 13 8 5 6 
 Varken eller 26 28 24 22 22 27 
 Stämmer delvis 12 26 13 34 17 12 
 Stämmer helt 4 9 6 26 12 5 
 Ingen uppfattning 130 103 128 94 127 123 
 Total 186 186 185 186 186 174 
 Bortfall 0 0 1 0 0 12 
Tabell 5.9 Respondenternas uppfattning om Grums 
 
Även påståendena om Grums domineras av svarsalternativet ingen uppfattning. De andra 
alternativen är mer jämt fördelade än de var i förgående tabell om Kil. Respondenterna 
har bäst uppfattning om påståendet att Grums läge vid vattnet är attraktivt där 60 personer 
angav att påståendet stämmer delvis eller stämmer helt. Däremot är det inte många 
respondenter som angav att Grums är en familjevänlig kommun som erbjuder bra skolor 
och barnomsorg. Bara 17 stycken av respondenterna angav att det delvis stämde eller 
stämde helt att Grums var en familjevänlig kommun. Liknande siffror gäller för 
påståendena om att Grums erbjuder ett bra boende och att det finns bra skolor och 
barnomsorg. Det var ett litet bortfall på alla påståenden utan att Grums är en 
familjevänlig kommun. Frågan hade ett bortfall på tolv stycken personer. Detta berodde 
dock på att det var svårt för respondenterna att se frågan. 
  

Svarsalternativ Bra skolor 
och barn- 
omsorg 

Bra boende Tryggt att 
växa upp 

Rikt natur- 
liv 

Rikt 
förenings- 

liv 

Familje-vänlig 
kommun 

 Stämmer absolut inte 1 0 1 0 0 0 
 Stämmer inte 5 2 7 0 2 1 
 Varken eller 17 18 19 8 23 13 
 Stämmer delvis 21 40 39 47 24 44 
 Stämmer helt 20 29 21 45 13 26 
 Ingen uppfattning 121 96 98 85 123 102 
 Total 185 185 185 186 185 186 
 Bortfall 1 1 1 0 1 0 
Tabell 5.10 Respondenternas uppfattning om Forshaga 
 
Oavsett vilket påstående vi ställde om Forshaga svarade störst delen av respondenterna 
att de inte har någon uppfattning om de olika påståendena. Det respondenterna hade 
minst vetskap om var påståendet om Forshaga har bra skolor och barnomsorg samt om de 
har ett rikt föreningsliv. Påståendet om att Forshaga har ett rikt naturliv var det alternativ 
som respondenterna hade bäst uppfattning om. 92 personer hade svarat att påståendet 
stämde helt eller att det stämde delvis. Det var endast ett fåtal som inte höll med om 
påståendena utan de flesta hade ingen uppfattning eller var positiva till dem. Det 
alternativ som minst antal respondenter höll med om var att det är tryggt att växa upp i 
Forshaga. Dock var det endast åtta personer som inte höll med. 
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5.4 Sambandsavsnittet 
I avsnittet skall vi med hjälp av korstabeller och chi-square tester undersöka lite djupare i 
studien för att få fram relevanta uppgifter. Den variabel som verkar som den beroende 
variabel är de personerna som kan tänka sig att flytta till någon av kranskommunerna. 
Nedan delas empiriavsnittet upp i underrubriker där flyttbenägenhet är den beroende 
variabeln. För att inte rubrikerna skall få en upprepning av exempelvis flyttbenägenhet i 
samband med besöksfrekvens och flyttbenägenhet i samband med reklam och så vidare, 
kommer rubrikerna bara bestå av attributet som flyttbenägenhet jämförs med.  I avsnittet 
kommer vi att ta fram sambandsuppgifter mellan flyttbenägenheten och de demografiska 
uppgifter och de kunskapsbaserade frågorna. Notera att vi för det mesta väljer att endast 
redovisa tabeller från en av kommunerna även om fler än en har signifikanta värden. Det 
gör vi för att inte avsnittet ska ta för stor plats.  

5.4.1 Sannolikheten att flytta till någon av kranskommunerna 

Avsnittet behandlar vilka det är som kan tänka sig att flytta till de respektive 
kommunerna. I de olika korstabellerna fanns det bortfall, vi har dock valt att inte 
benämna dessa i tabellerna nedan utan nöjer oss med att bekräfta att när det totala är 
mindre än 186 i svarsfrekvens finns det ett bortfall. Andra delen behandlar hur 
barnfamiljerna har uppfattat de budskap och den image som kommunerna sänder ut.     
 
Tabellen nedan anger att det är 21 av 186 barnfamiljer som kan tänka sig att flytta till 
Forshaga. Siffran kan tyckas vara liten, men med tanke på att det är drygt elva procent av 
hela urvalet känns siffran relativt stor. Det här borde även innebära att cirka 1 100 
barnfamiljer skulle kunna tänka sig att flytta till Forshaga inom en tvåårsperiod. 
 
Kan tänka sig att flytta  Kil Forshaga 

     Antal Vill inte flytta 156 162 

  Kan tänka sig att flytta 26 21 

  Total 182 183 

 Bortfall 4 3 

                   Total 186 186 
Tabell 5.11 Respondenternas flyttbenägenhet till respektive kommun 

5.4.2 Generell bild 
Första tabellen nedan visar sambandet mellan vilken generell bild respondenten har av 
Forshaga och om de kan tänka sig att flytta till Kommunen. Det var 21 av 183 som kunde 
tänka sig att flytta och av dem så var det tio som hade en positiv bild av Forshaga medan 
det var nio som hade en neutral bild. Dessutom var det två som hade negativ bild som 
ändå kunde tänka sig att flytta. Av dem som inte ville flytta var det 33 av 162 som hade 
en positiv bild av Forshaga. Av dem som inte kunde tänka sig att flytta var det 43 av 45 
som hade en negativ bild. Med hjälp av ett Chi-square test kan det påvisas att 
flyttbenägenhet och vilken bild respondenten har av kommunen är signifikant. Samma 
samband kunde hittas mellan bilden av Kil och flyttbenägenhet. Sambandet var dessutom 
än mer starkare för Kil än för Forshaga.  
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Bild av Forshaga Tabellen visar sambandet mellan flyttbenägenhet 
till Forshaga och vilken bild respondenterna har av 
kommunen. Positiv bild neutral 

bild 
negativ 

bild 

Total 
  

Kan inte tänka sig att flytta 33 86 43 162 
Kan tänka sig att flytta 10 9 2 21 

    Totalt 43 95 45 183 
  
  Value Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,439(a) ,015 
Tabell 5.12 Sambandet mellan flyttbenägenhet till Forshaga och vilken bild respondenterna har av 
kommunen 

5.4.3 Besöksfrekvens 

Även besöksfrekvensen verkar ha ett signifikant samband med flyttbenägenhet, vilket 
påvisas i tabellerna nedan. 
 

Hur ofta besöker du Forshaga Tabellen visar sambandet 
mellan flyttbenägenhet och 
besöksfrekvens 

Minst en gång i 
veckan/ 

Minst en gång i 
månaden 

Sällan- 
Aldrig 

Total 

Kan inte tänka sig att flytta 19 142 161 
Kan tänka sig att flytta 9 12 21 

    Totalt 28 154 182 

  
  Värde Signifikansnivå 
Pearson Chi-Square 18,910(a) ,000 
Tabell 5.13 Samband mellan flyttbenägenhet och besöksfrekvens 
 
Sammanlagt var det 21 barnfamiljerna som kunde tänka sig att flytta till Forshaga. Av 
dem som besökte Forshaga antingen minst en gång i veckan respektive en gång i 
månaden var det 9 av 28 som kunde tänka sig att flytta. Av de som sällan eller aldrig 
besöker platsen var det 12 av 154 som kunde tänka sig att flytta.  Det finns därmed ett 
klart samband mellan besöksfrekvens och flyttbenägenheten. Signifikansnivån i  
Tabellen nedan påvisar även detta. Samma signifikanta samband kunde ses mellan 
besöksfrekvens och flyttbenägenhet till Kil. Där var dessutom siffrorna än mer 
signifikanta. 
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Hur ofta besöker du Kil Tabellen visar sambandet 

mellan flyttbenägenhet och 
besöksfrekvens 
  

Minst en gång i 
veckan 

Minst en gång i 
månaden 

Sällan 
Aldrig 

Total 
  

Kan inte tänka sig att 
flytta 

18 144 152 

Kan tänka sig att flytta  17 9 26 

 Totalt 35 143 178 
  
  Värde Signifikansnivå  

Pearson Chi-Square 40,975(a) ,000 
Tabell 5.14 Samband mellan flyttbenägenhet och besöksfrekvens  

5.5 Kunskapsbaserade frågorna  
Nedan behandlas tre delfrågor som handlar om hur bra kunskap respondenterna har om 
de tre kranskommunerna. Hade barnfamiljerna sett reklam från kommunerna, kunde de 
kommunernas slogan och visste de vilken kommun som var belägen närmast Karlstad.   

5.5.1 Reklam  
Av de barnfamiljer som kunde tänka sig att flytta till Forshaga var det elva barnfamiljer 
som hade sett reklam medan tio inte hade sett reklam. Av dem som inte ville flytta var det 
71 av 162 barnfamiljer som hade sett reklam. Att dra några statistiska slutsatser är 
därmed inte möjligt eftersom svaren visar liknande resultat. Vi nöjer oss istället med att 
säga att av dem som kunde tänka sig att flytta var det en större andel som sett reklam än 
dem som inte sett reklam.  Tvärtemot gällde för dem som inte kunde tänka sig att flytta 
där det var fler som inte sett någon reklam.  
   

Har du sett reklam i avsikt att 
locka dig att flytta till Forshaga 

Tabellen visar sambandet mellan 
flyttbenägenhet och reklam 
  

Ja Nej 

Total  

Kan inte tänka sig att flytta 71 91 162 
Kan tänka sig att flytta 11 10 21 

Totalt 82 101 183 
Tabell 5.15 Samband mellan flyttbenägenhet och reklam 
 
Tabellen nedan visar att det enbart var två respondenter som sett reklam och som skulle 
kunna tänka sig att flytta till Kil. Däremot var det hela 24 stycken som inte sett reklam 
från Kil som ändå kulle kunna tänka sig att flytta till Kil. Det finns därmed inga samband 
som säger att reklam är viktigt vid flyttbenägenhet till Kil. Dock skall det poängters att 
det var ytterst få som hade sett reklam ifrån Kils kommun. 
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Har du sett reklam i avsikt 
att locka dig att flytta till Kil 

Tabellen visar sambandet mellan flyttbenägenhet 
till Kil och reklam 
  

Ja Nej 

Total 
  

Kan inte tänka sig att flytta 18 138 156 
Kan tänka sig att flytta 2 24 26 
Totalt 20 162 182 

Tabell 5.16 Samband mellan flyttbenägenhet och reklam 

5.5.2 Slogans  
Kunde Kils slogan Tabellen visar sambandet mellan 

flyttbenägenheten och om respondenten 
kunde Kils slogan  Ja Nej 

 

Total 
  

Kan inte tänka sig att flytta 58 98 156 

Kan tänka sig att flytta 14 12 26 

Totalt 72 110 182 

Tabell 5.17 Samband mellan flyttbenägenhet och slogan 
 
Tabellen ovan visar att det var 14 av 26 som kunde tänka sig att flytta till Kil och som 
samtidigt kunde Kils slogan. Av dem som inte kunde tänka sig att flytta var det 58 av 156 
som kunde Kils slogan. Procentuellt sätt var det alltså fler som kunde sloganen som 
skulle kunna tänka sig att flytta än de som inte skulle kunna tänka sig att flytta till Kil, 
dock är skillnaden inte tillräckligt stor för att vara signifikant. Det finns därmed inget 
statistiskt samband mellan att barnfamiljer kunde kranskommunernas slogan och 
flyttbenägenhet. Uppgifterna vi fick fram stämmer även överrens med flyttbenägenheten 
till Forshaga.  

5.5.3 Närhet   
Vilken stad ligger närmast Karlstad  Tabellen visar sambandet mellan vilken kommun 

som ligger närmast Karlstad och flyttbenägenhet 
till Forshaga 
  

Grums Kil Forshaga 

Total 
  

 Kan inte tänka sig att flytta 29 69 49 147 

  Kan tänka sig att flytta 1 10 8 19 

Total 30 79 57 166 
Tabell 5.18 Samband mellan närhet och flyttbenägenhet 
 
I tabellen ovan finns det inget direkt samband eftersom det enbart var åtta av 19 som 
ansåg att Forshaga låg närmast Karlstad som även kunde tänka sig att flytta till 
kommunen. 
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Vilken stad ligger närmast Karlstad Tabellen visar sambandet mellan vilken 

kommun som ligger närmast Karlstad och 
flyttbenägenhet till Kil 
  

Grums Kil Forshaga 

Total 
  

Kan inte tänka sig att flytta 28 59 53 140 

Kan tänka sig att flytta 2 19 4 25 

Totalt 30 78 57 165 
 
 Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 9,757(a) ,008 
Tabell 5.19 Samband mellan närhet och flyttbenägenhet 
 
I tabell ovan kan det dock ses ett samband. Av de 25 som kunde tänka sig att flytta till Kil 
var det 19 som angav att Kil låg närmast Karlstad. Chi-square testet ovan påvisar även 
sambandet. 
 
Tabellerna ovan är inte samstämmiga då en av dem är signifikanta medan den andra inte 
är det. Det finns dock teorier som säger att det vi som är beläget närma oss brukar ses 
som bättre av betraktaren, vilket förstärker den sista tabellens resultat. För att ytterligare 
stärka närhet och flyttbenägenhet till Kil och Forshaga kan följande resultat visas.  Av 
dem som kan tänka sig att flytta till Kil var det endast två som angivet att Kil ligger 
längst från Karlstad. Av dem som kunde tänka sig att flytta till Forshaga var det också 
endast två som angav at Forshaga låg längst bort.  

5.6 Demografiska uppgifter 
Nedan behandlas samband mellan de demografiska uppgifterna och flyttbenägenheten. 

5.6.1 Boendeuppgifter 
Första tabellen behandlar sambandet mellan flyttbenägenhet och respondentens 
boendesituation. 
 

Boendesituation   
Tabellen visar sambandet mellan flyttbenägenhet 
och respondenternas boendesituation Villa Hyresrätt Bostads

-rätt 
Annat 

boende 

Total 
  

Kan inte tänka sig att flytta 64 72 22 3 161 
Kan tänka sig att flytta 1 17 2 1 21 
Totalt 65 89 24 4 182 

Tabell 5.20 Samband mellan flyttbenägenhet och  boendesituation 
  
I tabellen kan det utläsas att av dem som kunde tänka sig att flytta till Forshaga var det 17 
av 21 som för tillfället bor i hyresrätt. Ett klart samband finns därmed mellan 
boendesituation och flyttbenägenhet där de som bor i hyresrätt är mer positiva till en flytt 
än övriga boendealternativ. Exakt samma samband kan ses mellan boendesituation och 
flyttbenägenhet till Kil. 
 
Däremot kunde det inte ses några samband mellan flyttbenägenhet och hur nöjd 
respondenten var med sin nuvarande boendesituation. Det var enbart två av 21 som inte 
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var nöjda som också kunde tänka sig att flytta till Forshaga. Saknande av samband gäller 
även för Kil där det enbart var 4 av 26 som inte var nöjda med sin boendesituation som 
skulle kunna tänka sig att flytta.  

5.6.2 Familjeuppgifter 
Nedan presenteras ett antal tabeller där respondentens demografiska uppgifter ställs i 
samband med flyttbenägenhet till respektive kommun. 
  

Ålder på respondenten  
Samband mellan 
ålder och 
flyttbenägenhet till Kil  

yngre än 
25 

25-30 31-35 36-40 41-45 Äldre än 
46 

Total 
  

Vill inte flytta 6 46 47 36 18 3 156   

Kan tänka sig att 
flytta 

0 8 12 1 4 1 26 

    Total 6 54 59 37 22 4 182 
 
 Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 7,480(a) ,187 
Tabell 5.21 Samband mellan ålder och flyttbenägenhet 
 
Åldern på barnfamiljerna har inget direkt samband med flyttbenägenheten till Kil att 
göra. Dock kan det ses att åldersgrupperna 25-30, 31-35 och 41-45 är mest positiva till en 
flytt. Ålderskategorin 41-45 är dock för få till antalet för att dra några större slutsatser.  
Siffrorna ser i princip likadana ut för Forshaga kommun. Enda skillnaden är att gruppen 
41-45 inte är lika flyttbenägna. Därmed är det barnfamiljerna mellan 25-35 år som är 
mest flyttbenägna.  
 
Vi har heller inte hittat några större samband mellan antal barn och flyttbenägenhet. I 
undersökningen var det mest enbarnsfamiljer som svarade på enkäten, vilket gjorde att 
det var dem som var mest flyttbenägna. 15 av 104 barnfamiljer som ville flytta till 
Forshaga var enbarnsfamiljer. Av dem som hade två barn var det 5 av 46 som skulle 
kunna tänka sig att flytta. Samma siffror för de som ville flytta till Kil var 18 av 103 
enbarnsfamiljer och 6 av 46 tvåbarnsfamiljer. Ingen av dem som hade tre barn var villiga 
att flytta till någon av kranskommunerna.  Sambandet är dock inte signifikant eftersom 
exempelvis 15 av 104 är i relation till 5 av 41 som var andelen av tvåbarnsfamiljer är 
procentuellt likvärdiga. Dock gav studien en vink av att de som har barn över 6 år och 
fler än två barn som mellan 0-6 år inte är lika flyttbenägna som de som har ett eller två 
barn som är under 6 år.  
 

Hur många barn finns mellan 0-6 år  Tabellen visar sambandet mellan 
flyttbenägenhet till Forshaga och hur många 
barn som respondenterna har i åldern 0-6 år 
  

0 1 2 3 

Total 
  

Kan inte tänka sig att flytta 23 89 41 9 162 

Kan tänka sig att flytta 1 15 5 0 21 

totalt 24 104 46 9 183 
Tabell 5.22 Samband mellan flyttbenägenhet och antal barn respondenten har i åldern 0-6 år 
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Det finns ett samband mellan flyttbenägenhet till Forshaga och vilken utbildning 
respondenten har.  Bland dem som hade en grund eller gymnasieutbildning var det tolv 
av 20 som kunde tänka sig att flytta. De övriga åtta hade en eftergymnasial utbildning. 
Sätts dessa siffror i relation till hur stor andel som hade grund - och gymnasieutbildning 
respektive eftergymnasial utbildning finns det ett klart samband. Dessa siffror speglar 
även flyttbenägenheten till Kil.  
 

Utbildning  Tabellen visar sambandet mellan utbildningen 
och flyttbenägenheten till Forshaga 

Grund och 
gymnasieutbildning 

Eftergymnasial 

Total 
  

 Vill inte flytta 50 110 160 

  Kan tänka sig att flytta 12 8 20 

      Total 62 118 180 
Tabell 5.23 Samband mellan utbildning och flyttbenägenhet  

5.7 Attityd till kommunernas identitet 
Avsnittet avser att jämföra de påståenden kommunerna vill förknippas med. Nedan delas 
empiriavsnittet upp i underrubriker där påståendena är den beroende variabeln. För att 
inte rubrikerna skall få en upprepning av exempelvis ett påstående i samband med 
besöksfrekvens och påstående i samband med reklam och så vidare, kommer rubrikerna 
bara bestå av attributet som påståendet jämförs med. 
 
Att jämföra alla påståenden med resterande frågor skulle både vara enformig och ta upp 
för mycket plats. Därför kommer vi nedan endast visa de samband som är signifikanta 
och har ett högt chi-2 värde. Efter att ha granskat siffrorna om vilken image 
respondenterna har emot kommunerna står det klart att en stor frekvens av de tillfrågade 
som inte har någon uppfattning. För att påvisa det fenomenet har vi i tabellen nedan valt 
att endast visa hur stor frekvens det är som inte har någon uppfattning.  
 
  Forshaga Kil Grums 
Ingen 
uppfattning 

56,60 % 55,20 % 62,50 %

Instämmer 32,60 % 30 % 14,30 %
Neutral 8,70 % 9,30 % 10,20 %
Instämmer inte 1,70 % 4,50 % 7,50 %
Total 99,60 % 99,00 % 94,50 %
Tabell 5.24 Uppfattning över respektive kommuns image 
 
Det är överlag fler som inte har någon uppfattning än folk som har det. Grums har störst 
andel respondenter som inte anser sig veta något om påståendena medan Kil har minst 
andel. Av dem som ”instämmer” har Forshaga störst frekvens och även här har Grums 
minst frekvens. Även på ”instämmer inte” har Grums de minst frekventa siffrorna medan 
Forshaga har de bästa.  
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5.7.1  Sannolikhet att flytta till någon av kranskommunerna 
Vi kan konstatera att ju större flyttbenägenheten hos respondenten är desto mer 
instämmer de med påståendena. Av de 21 som kan tänka sig flytta till Forshaga var det 
12 av respondenterna som instämde i påståendet att Forshaga har bra skolor och 
barnomsorg och ingen som inte instämde. I jämförelse med resterande där 29 av 162 
instämde i påståendet och 6 av 162 inte instämde. Chi-square testet gav ett värde på 19 
och resultatet är signifikant. Även några av de andra påståendena var signifikanta. Dessa 
var bra boende, och rikt naturliv vilka alla hade ett signifikant värde. 
  

 Forshaga har bra skola och barnomsorg Tabellen visar sambandet mellan 
flyttbenägenhet och Forshagas skolor 
och barnomsorg Ingen 

uppfattning 
Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 
  

 Kan tänka sig flytta 6 12 3 0 21 

  Kan inte tänka sig flytta 113 29 14 6 162 

      Total 119 41 17 6 183 
 
  Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 19,041(a) ,000 
Tabell 5.25 Samband mellan flyttbenägenhet och Forshagas  skolor och barnsorg 
 
Samma tendens fanns för Kil. De som är mer benägna till att flytta har en mycket bättre 
uppfattning om påståendena. Skillnaderna mellan de icke flyttbenägna och de som har 
flytt i tankarna är så stora att alla utom att Kil har ett rikt föreningsliv är signifikant med 
benägenheten att flytta. Nedan följer det exempel där signifikansen är störst, vilken är att 
Kil har ett attraktivt geografisk läge.  
 

Kil har ett attraktivt geografiskt läge Tabellen visar sambandet mellan Kils 
geografiska läge och flyttbenägenhet 

Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 

Kan ej tänka sig flytta 54 51 24 27 156 Benägen att 
flytta till Kil Kan tänka sig flytta 1 24 1 0 26 

Total 55 75 25 27 182 
 
  Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 32,862(a) ,000 
Tabell 5.26  Samband mellan det geografiska läget och flyttbenägenhet 
 
Som det kan utläsas ovan anser 24 av 26 som kan tänka sig flytta till Kil att läget är 
attraktivt. Det kan jämföras med dem som inte kan tänka sig flytta där det är 51 av 156 s 
anser att det geografiska läget är attraktivt. 

5.7.2 Generell bild 
Även den generella bilden av Forshaga har vissa signifikanta samband. Dessa är att 
Forshagas skolor och barnomsorg är bra, att det är tryggt att växa upp, att de har ett rikt 
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naturliv samt att Forshaga är en familjevänligkommun. Det samband som är mest tydligt 
med den generella bilden av Forshaga är att det är tryggt att växa upp i kommunen. Det är 
samma antal respondenter som har en bra som dålig bild av Forshaga i samband med 
påståendet som tabellen nedan påvisar . Av de 45 som har en bra bild var det 24 stycken 
som höll med om att det är tryggt att växa upp i Forshaga. Av dem som hade en dålig bild 
av kommunen var det endast 6 av 45 respondenter som delade åsikten att det var tryggt 
att växa upp i kommunen  
   

I Forshaga är det tryggt att växa upp Tabellen visar sambandet mellan 
trygg uppväxt och generell bild 

Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 

Bra bild 19 24 2 0 45 

Dålig bild 28 6 3 8 45 

Generell bild 
Forshaga 

Neutral bild 53 29 13 0 95 

Total 100 59 18 8 185 
 
  Value Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,318(a) ,000 
Tabell 5.27 Samband mellan trygghet att växa upp och generell bild 
 
Tendensen är densamma för Kil. Ju bättre bild desto mer instämmer respondenterna. Här 
har alla påståenden ett betydande samband med den generella bilden respondenten har av 
Kil. Nedan presenterar vi det exempel där sambandet var mest signifikant, det 
geografiska läget . Av de 41 som hade en bra bild av Kil stämde 33 barnfamiljer in i 
påståendet. Av de 45 med dålig bild ansåg endast sex att det geografiska läget var 
attraktivt för Kil. 
 

Kil har ett attraktivt geografiskt läge Tabellen visar 
sambandet mellan Kils 
geografiska läge och 
generell bild 

Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 

Bra bild 6 33 1 1 41 

Dålig bild 20 6 8 11 45 

Generell 
bild av Kil 

Neutral bild 30 37 16 16 99 

Total 56 76 25 28 185 
 
  Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 42,414(a) ,000 
Tabell 5.28 Samband mellan generell bild av Kil och ett attraktivt geografiskt läge 

5.7.3 Besöksfrekvens 
Nästa samband vi undersökte var hur ofta respondenterna besökte kranskommunerna. Det 
visade sig att alla påståenden har signifikanta samband med hur regelbundet 
respondenten besöker Forshaga och Kil. Ju oftare hon besökte desto mer instämde hon 
med påståendena.  
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Nedan visas ett exempel där sambandet mellan hur ofta respondenten besökte Kil i 
jämförelse med vilken uppfattning hon hade angående om det är tryggt att växa upp i Kil. 
 

I Kil är det tryggt att växa upp Tabellen visar tryggheten att växa 
upp i Kil och besöksfrekvensen  

Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 

Regelbundet (minst 1 
gång per månad) 

8 22 5 0 35 Besöker Kil 

Sällan–aldrig 92 32 17 6 147 

Total 100 54 22 6 182 
 
  Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 25,807(a) ,000 
Tabell 5.29 Samband mellan trygghet att växa upp och besöksfrekvens 
 
Tabellen visar att det ungefär är två tredjedelar av dem som sällan besökte Kil som hade 
en dålig uppfattning om att det är tryggt att växa upp i Kil medan siffran endast är 
ungefär en femtedel för dem som besöker Kil oftare. 
 
De som besökte Grums mer frekvent tenderar att ha en bättre uppfattning om 
påståendena. De påståenden som är signifikanta är att de erbjuder bra skolor och 
barnomsorg, att läget vid Vänern är attraktivt, att det bor trevliga människor i Grums 
samt att Grums är en familjevänlig kommun. De övriga påståendena saknar signifikans.  
 
 

Grums är en familjvänlig kommun Tabellen visar sambandet mellan 
familjevänlighet och besöksfrekvens 
  Ingen 

uppfattning 
Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 
  

 Regelbundet (minst 1 gång per 
månad) 

7 5 6 0 18 

  Sällan–aldrig 116 15 16 7 154 

Total 123 20 22 7 172 
 
  Value Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,952(a) ,002 
Tabell 5.30 Samband mellan familjevänlighet och besöksfrekvens 

5.7.4 Reklam och Slogans  
Angående om respondenterna sett reklam från Forshaga hade ett relativt svagt samband 
med hur mycket de instämde med påståendena. Det var endast påståendet att i Forshaga 
är det tryggt att växa upp vars samband med reklamen var signifikant. Där instämde 40 
av de totalt 83 respondenterna som hade sett reklam från Forshaga med påståendet vilket 
innebär cirka 50 procent. Av dem som inte hade sett reklam var det endast 19 av 102 som 
instämde i att det är tryggt att växa upp i Forshaga. I sambandet är det även intressant att 
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se att ingen uppfattning är betydligt högre hos dem som inte sett reklam från Forshaga än 
de som sett reklam.  
 

I Forshaga är det tryggt att växa upp Tabellen visar sambandet 
mellan trygghet att växa upp 
och om respondenten sett 
reklam 
  

Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 
  

 Ja 39 40 2 2 83 

  Nej 61 19 16 6 102 
Total 100 59 18 8 185 
 
  Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 23,500(a) ,000 
Tabell 5.31 Samband mellan trygghet att växa upp 
 
Av respondenterna som kunde Forshagas slogan fanns det signifikanta samband med att 
Forshaga erbjuder ett bra boende samt att det är tryggt att växa upp i Forshaga. För Kil 
och Grums fanns inga signifikanta samband alls. 

6.7.5 Demografiska uppgifter 
Respondenternas utbildningsnivå är signifikant med två av påståendena. Dessa är att Kil 
är en familjevänlig kommun och att Kil erbjuder bra skolor och barnomsorg. I det första 
fallet har de med högre utbildning mer uppfattning om skolan och barnomsorgen i Kil. I 
det andra fallet har de med grundskola/gymnasial utbildning mindre uppfattning om 
skolorna och barnomsorgen. 
 
I vilken stadsdel respondenten bor i har betydelse för vilken uppfattning dem har 
angående påståendena om Forshaga. Dock är stadsdelarna så många att tabellerna blir 
alldeles för stora och svårhanterliga. Då varje stadsdel skiljer sig från varandra anser vi 
att de inte kan kodas om. Anledningen är att om de har ett geografisk samstämmigt läge 
kanske de skiljer sig i vilket typ av boende som dominerar i platsen och vice versa. Det 
blir dessutom extra svårt när boendesituation saknar signifikanta samband med alla 
påståenden. Signifikanta samband fanns dock mellan boendesituation och flyttbenägenhet 
som vi har påvisat tidigare i empirin. Av dem som skulle kunna tänka sig att flytta var 
majoriteten av dem hyresrättsboende. Vi har nedan försökt att exemplifiera med några 
tabeller där det påvisas.  
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Forshaga erbjuder ett bra boende Tabellen visar sambandet mellan 

Forshagas boende och vilken stadsdel 
respondenten bor i. 
  

Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej 

Total 
  

 Lorensberg, stockfallet, kroppskärr 9 13 1 0 23 

  Hultsberg, Hensta, Gustavsberg, 
Hagalund 

8 7 1 0 16 

  Råtorp 3 4 0 0 7 

  Kronoparken 9 9 5 1 24 

  Romstad, Starnd, Klara 5 6 2 0 13 

  Våxnäs, Gruvlyckan 2 10 1 0 13 

  herrhagen, Lamberget 18 3 1 0 22 

  Färjestad, Rud 14 8 2 0 24 

  Sommaro, Viken, Orholmen, 
kvarnberget 

8 6 2 1 17 

  Haga, Tingvalla, Norrstrand, Sundsta 20 3 3 0 26 

Total 96 69 18 2 185 
  
  Värde Signifikansnivå 

Pearson Chi-Square 42,987(a) ,026 
Tabell 5.32 Samband mellan Forshagas boende och vilken stadsdel respondenten bor i.  
 
Även för Kil fanns det signifikanta samband med det geografiska läget och i vilken 
stadsdel respondenten bodde i. Det är framförallt respondenterna i Haga, Tingvalla, 
Norrstrand och Sundsta som saknar uppfattning om påståendena och barnfamiljerna i 
Gruvlyckan och Våxnäs instämmer i påståendena.  
 
Respondenter ifrån Våxnäs och Gruvlyckan instämde mer i vissa påståenden där 10 av 13 
ansåg att Forshaga erbjuder ett bra boende. Om vi jämför siffran med exempelvis Haga, 
Tingvalla, Norrstrand och Sundsta var det endast 3 av 26 som instämde med påståendet.  
 
Angående hur nöjd respondenten är med sitt nuvarande boende gav inte heller några 
signifikanta samband med påståendena för någon av kranskommunerna. Dessutom var 
siffrorna svårarbetade då de flesta respondenterna var nöjda med sitt nuvarande boende.  
Respondenternas ursprung har däremot tydliga samband med påståendena. Siffrorna blir 
dock inte signifikanta vilket beror på att det är ytterst få som ursprungligen kommer ifrån 
Kil och att det finns för många svarsalternativ. Nedan finns det klaraste exemplet, vilket 
är att Kil har ett attraktivt geografisk läge. 
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Kil har ett attraktivt geografiskt läge Tabellen visar sambandet mellan Kils 

geografiska läge och respondentens 
ursprung.     

Ingen uppfattning 
Stämmer Neutral Stämmer ej 

 

Total 

Karlstad 19 25 10 10 64

Grums 2 3 1 1 7 

Forshaga 2 3 1 0 6 

Kil 0 11 1 0 12

Övriga Värmland 9 15 4 6 34

 

Annat 25 18 8 11 62

Total 57 75 25 28 185 
Tabell 5.33 Samband mellan geografiskt läge och ursprung 
 
Av de 12 som ursprungligen kommer från Kil instämmer 11 av dem att det geografiska 
läget är attraktivt. Av exempelvis de som inte kommer ifrån Värmland är samma siffra 18 
av 62.  
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6. Analys 
Avsnittet kommer att analyseras med hjälp av kommunikationsmodellen.  De olika 
delarna i kommunikationsmodell utreds i kronologisk ordning, där sändarens arbete 
analyseras först. Därefter kommer kommunikationsperspektivet att tas upp. Slutligen 
behandlas mottagarens bild av kranskommunerna och hur väl identitet och image 
överrensstämmer.  

6.1 Sändarperspektivet 
Kommunikationsmodellens första del behandlar sändarperspektivet. I begreppet är det 
kommunernas identitet som är centralt och nedan kommer den att analyseras. Även 
kommunernas syn på konkurrens och marknadsföring kommer att behandlas. 

6.1.1 Identitet 
Hur kranskommunerna ser på sin identitet skiljer sig en aning. Samtliga anser att det 
yttersta ansvaret ligger på kommunchefen som bestämmer vilka riktlinjer som ska ingå i 
kommunens identitet. Forshagas informationschef förklarar det så här. 
 
”Ytterst så är det politikerna som styr, som drar upp riktlinjer hur saker och ting ska se 
ut. Därifrån så kommer ju riktlinjerna för vad vi ska satsa på, såsom barnvänligheten.” 
 
Även för Grums och Kil är det de som befinner sig högst upp i hierarkin som bestämmer 
vilka riktlinjer medarbetarna ska kommunicera ut. Informatören i Grums beskriver det så 
här; 
 
”Det är väl de mer framträdande politikerna, kommunchefen, ledningen. Det är väl dem 
som är ansiktet utåt mot personalen framför allt. Och när det gäller mot omvärlden och 
mot invånarna så är det kommunalrådet och kommunchefen.” 
 
För en optimal kommunikation krävs klara direktiv uppifrån för att alla medarbetare ska 
arbeta mot samma vision. Uppshaw (1995) menar att identiteten är vad medlemmarna 
tycker tänker och känner om organisationen. Alltså är det viktigt för ledarna att förstå vad 
medarbetarna vill. Komplexiteten med att marknadsföra en kommun spelar dock en roll. 
Informatören för Forshaga beskriver det så här; 
 
”...vi är ju styrda av politikerna. Till skillnad från privata näringslivet som är styrda av 
en styrelse. När dem är oense brukar de stänga i sig i ett rum och bråka där och så 
kommer de ut som en enad front. Så fungerar det inte i en politisk organisation. Det hör 
till demokratins natur att man ska ha olika åsikter och att det verkligen höras att man har 
det. Det är på det sättet man skapar röster.” 
 
Komplexiteten och alla intressenters olika mål gör det svårt för kommunen att måla upp 
en klar bild. Det gör att de använder sig av relativt generella budskap, vilket innebär att 
kranskommunerna är relativt likvärdiga i sina tankar om sig själva. Forshaga har 
visserligen ett mer nisch tänkande då de medvetet satsar på barnfamiljer. Dock kan 
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tendenser på fokuseringen ses även för de andra kommunerna. De pratar alla om vikten 
av bra skolor och barnomsorg och hur familjevänlig deras kommun är. Tryggheten att 
växa upp är ett annat attribut som de vill att mottagaren ska bli medveten om. Således är 
deras identitet en bild som i månt och mycket liknar varandra. 
 
Uppshaw (1995) menar att identiteten hos ett varumärke är dess unika fingeravtryck som 
gör organisationen speciell. Ju mer unik organisationen är desto mer medveten blir folk 
om dem. Ett problem kommunerna har är att de saknar det unika. Slogans, budskapet, 
medierna är alla likvärdiga varandra och för deras målgrupper blir det svårt att urskilja 
varje kommuns styrka respektive svaghet. Kranskommunerna tenderar att bli en i 
mängden. Vi valde i enkäten att lyfta fram de sex påståenden varje kommun trycker mest 
på när de marknadsför sig. Vilka attribut som var mest framträdande för varje 
kranskommun?  
 
Grums Forshaga Kil 
I Grums bor det trevliga 
människor 

I Forshaga är det tryggt att växa 
upp 

I Kil är det tryggt att växa upp 

Grums erbjuder ett bra boende Forshaga erbjuder ett bra boende Kil erbjuder ett bra boende 
Grums har bra skolor och 
barnomsorg 

Forshaga har bra skolor och 
barnomsorg  

Kil har bra skolor och 
barnomsorg  

Grums är naturskönt I Forshaga finns ett rikt naturliv Kil har ett attraktivt geografiskt 
läge 

Grums läge vid Vänern är 
attraktivt 

I Forshaga finns ett rikt 
föreningsliv 

I Kil finns ett rikt föreningsliv 

Grums är en familjevänlig 
kommun 

Forshaga är en familjevänlig 
kommun 

Kil är en familjevänlig kommun

Tabell 6.1 Påståenden respektive kommun vill bli förknippade med 
 
Det finns ingen som sticker ut och anser sig själva vara något speciellt. Det är Grums som 
har lite olika påståenden, men de är ändå likvärdiga med de andra kranskommunernas 
budskap. Uggla menar att ett speciellt budskap ger en speciell identitet vilket ger 
kommunen en konkurrensfördel. Skulle kommunerna arbeta mer efter att hitta unika 
attribut som särskiljer sig från övriga skulle de förmodligen skapa ett större medvetande 
hos barnfamiljerna. 
 
Identiteten är något som skall prägla hela organisationen och för att den skall vara så 
effektiv som möjligt och minska gapet till imagen finns det ett antal arbetsområden som 
skulle kunna tillsluta de gap som eventuellt finns. Dessa metoder bör kommunerna enligt 
oss arbeta med. Den första och kanske den mest grundläggande metoden är segmentering. 

6.1.2 Kommunernas syn på marknadsföring 
Forshagas informatör är övertygad att marknadsföring bidrar till att stärka imagen av 
Forshaga och därmed få fler invånare att flytta till kommunen. På frågan hur pass viktig 
marknadsföring är när det gäller att få människor att flytta svarade informatören; 
 

”Jag är helt övertygad om att marknadsföring bidrar till att skapa en bättre bild av en 
kommun. Människors attityder till olika plaster spelar en avgörande roll var man väljer 

att bosätta sig”. 
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Kommunchefen i Forshaga påpekar också vikten med marknadsföring 
 

”Den är ju väldigt stor den möjligheten. Positiva skriverier skapar ett positivt intresse 
och det kan i sin tur kan innebära i ett val av två orter,  så väljer man den ort man har 

läst mest positivt om”. 
 
Både informatören och kommunchefen är inne på att marknadsföring kan spela en viktig 
roll vid val av bostadsort. Detta i enlighet med teorin som säger att personer som bestämt 
sig för att flytta från sin nuvarande hemkommun kan påverkas av en 
marknadsföringskampanj som kan ge information som innebär att den annonserande 
kommunen blir ett tänkbart alternativ. 
 
Grums kommunchef anser också att marknadsföringsarbetet är viktigt men bilden vi fick 
var att marknadsföringen inte kändes lika viktigt som Forshagas informatör och 
kommunchef ansåg. Grums kommunchef gav följande kommentar till hur viktig 
marknadsföringen är. 
 
”Jag tror att det är gôr viktigt, tror att det påverkar. Fast det är bara en del i påverkan 
på hur människor beter sig. Men man kan ju ändå inte låta bli för den lilla bit man kan 

påverka”. 
 
Kils kommunchef tror också marknadsföring är en viktig del i arbetet med att stärka 
imagen av kommunen: 
 

”Det tror jag absolut att man kan. Visst kan man påverka genom marknadsföring. 
Annars skulle inte folk hålla på med det”. 

 
Alla kommunerna anser alltså att marknadsföring är vikigt, men olika mycket. Forshagas 
informatör betonar en viktig aspekt, nämligen medias slagkraft. Blom (1994) menar att 
man genom olika sorters media dagligen kommer i kontakt med händelser som utspelar 
sig på olika platser. Genom media förmedlas såväl positiva som negativa impulser som 
påverkar personens mentala karta om en region eller ett land. Grums kommunchef 
hävdade att media oftast skriver negativt om Grums kommun, vilket ger kommunen en 
mer negativ image. Konstaterandet från Grums kommunchef stämmer överrens med våra 
teorier. Vi skulle dock vilja påstå att medias slagkraft är större än vad de tror.  
 
Hur kommunerna ska lösa problemet och få medierna att skriva mer positivt om dem har 
vi inget svar på men vi kan konstatera att samarbete mellan kommuner och media är 
viktigt. Dessutom är det enligt Blom (1994) mycket vikigt att de arbetar med att sända ut 
information om kommunen. Det innebär att de måste marknadsföra sig eftersom media 
tillsammans med övrig information påverkar vilka kunskaper och attityder en respondent 
har från en plats. Skulle en plats kunna kombinera en bra marknadsföring med att få 
media att skriva positivt om platsen skulle dess attraktionsvärde öka och därmed även 
kommunens image. 
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Forshaga är dem som arbetar mest med marknadsföring där de har två heltidsanställda 
informatörer plus ytterligare fem personer som är involverade i marknadsföringsarbetet. 
Sammanlagt läggs det en halv miljon kronor på marknadsföring.  
 
I Kil är det 1,5 tjänst som arbetar heltid med marknadsföringen. Men precis som i 
Forshagas kommun är det ytterligare en handfull personer som arbetar med 
marknadsföringsfrågor. Sammanlagt läggs det 350 000 tusen kronor på marknadsföring. 
 
Grums kommun har ingen som arbetar heltid med marknadsföring men det finns en del 
som arbetar lite spritt med det, vilka är kommunchefen, informatören och 
kommunsekreteraren. Sammanlagt lägger Grums kommun enligt informatören runt 
150 000 kronor. Kommunchefen anger däremot att de lägger runt 400 000 inklusive 
informationstjänsten. Detta borde betyda att det bara är 150 000 som läggs på 
marknadsföringsåtgärder och de resterande är lönen till informatören.  
 
Teorierna säger att städer med ungefär 50 000 invånare lägger cirka en miljon kronor på 
marknadsföring. I en uträkning med antalet kronor spenderade på marknadsföring per 
invånare, skulle innebära att Forshaga som lägger en halv miljon satsar i förhållande till 
andra kommuner mycket pengar på marknadsföring. Även Kil som lägger 350 000 lägger 
mer pengar på marknadsföring än genomsnittet. Grums lägger däremot inte alls mycket 
pengar på marknadsföring. En kommun med under 4 000 invånare satsar cirka 100 000 
per år i genomsnitt. Grums kommun som har cirka dubbelt så många invånare lägger bara 
150 000 vilket då är under genomsnittet. Dessa siffror är några år gamla vilket kan betyda 
att marknadsföringsbudgeterna är betydligt större idag, då teorier säger att kommuner 
spenderar mer pengar på marknadsföring idag än vad de gjorde för några år sedan.  
 
En förutsättning för att arbeta med marknadsföring är att ha tillräckligt med resurser. Det 
har visat sig att kommuner med stora budgetar har kunnat ändra sin image. Grums som 
lägger relativt lite pengar på marknadsföring blir dessutom extra utsatta då de 
konkurrerande kranskommunerna lägger mer pengar på marknadsföring än genomsnittet i 
landet.  

6.1.3 Hur ser kommunerna på konkurrens 
Konkurrens är något som alltid har funnits och som antagligen alltid kommer att finnas i 
en marknadsekonomi. Det är enligt Kotler (1993) mycket viktigt att förstå att det är fler 
än bara den egna kommunen som vill attrahera nya invånare. Dessutom säger han att 
kommunerna måste förstå den underliggande dynamiken och livsstilen som finns på 
bostadsmarknaden för att bli en vinnare i den hårda konkurrensen. En viktig aspekt är 
dock att kommunerna inte behöver särskilja sig från alla övriga kommuner som finns i 
Sverige. Det viktiga är att de hittar något unikt i den regionen de konkurrerar. Det är 
därmed viktigt att kommunerna förstår att det finns konkurrens på marknaden. Det är 
dock ganska anmärkningsvärt att speciellt Grums men även Kil tar så lätt på 
konkurrenssituationen.  
 
Grums kommunchefs syn på konkurrens: 
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”Kil och Forshaga är alternativen för utflyttning, men vitsen är inte att vi tävlar utan att 
det kommer fler mer folk till Värmland. Och det är oerhört viktigt för oss att det går bra 

för Karlstad. Jag tror inte att framgångsfaktorn ligger i att locka kommuninvånare 
mellan kranskommunerna och Karlstad.” 

 
Kil kommunchefs syn på konkurrens: 
 
”Vi ser dem både som konkurrenter och samarbetspartners, vi samarbetar ganska mycket 

genom olika nätverk mellan kommunerna i Värmland. Så vi har ju väldigt stor nytta av 
varandra. Viss konkurrenssituation är det, det ska det ju vara, det gagnar alla”. 

 
Forshagas informatör och kommunchefs tankar om konkurrenssituationen är annorlunda: 
 

”Det är en ständig konkurrens mellan alla kommuner. Men ju närmare man bor en 
annan kommun desto tydligare blir konkurrensen.” 

 
”Alla kommuner vill ju att man ska växa, att folket ska trivas, och att dem bor kvar och 

det vill ju alla andra kommuner också, så det är ju en ständig konkurrens.” 
 
Kommunerna har alltså olika syn på konkurrens. Grums anser att kommunerna inte skall 
konkurrera med varandra utan istället samarbeta så det i längden gynnar Karlstad. 
Forshaga anser däremot att det finns en tydlig konkurrens mellan kranskommunerna och 
den finns även med andra kommuner utanför Värmland. Återigen nämner Forshagas 
kommunchef en viktig aspekt när han menar att ju närmare man bor en annan kommun 
desto tydligare blir konkurrensen. Kils syn på konkurrens ligger någonstans mellan 
Forshagas och Grums åsikter. Givetvis måste kommunerna inse att det råder konkurrens 
mellan kommunerna och det måste dem inse för att kunna locka till sig nya invånare. 
Risken finns att kommunerna tappar invånare när de inte inser att det finns konkurrens. 
Kotler menar att förlorande av invånare kan vara en ekonomisk katastrof. Det drabbar 
inte bara skattintäkterna utan skapar även en negativ image av en snabbt årligen 
sjunkande population. Därför borde högsta prioritering för en plats vara att behålla eller 
öka den nuvarande siffran av medborgare.  

6.2 Media och kommunikation och kodning 
Nästa steg i kommunikationsmodellen behandlar vilka budskap som kommunerna väljer 
att förmedla och genom vilka medier de gör det. Ett grundläggande begrepp som 
kommunerna måste arbeta med innan de skall förmedla sina budskap är att segmentera 
marknaden. Teorier säger nämligen att det är viktigt att budskapen är riktade mot en 
speciell målgrupp. 

6.2.1 Segmentering 
Det är svårt att attrahera alla olika grupper och därför är det fundamentalt för 
kommunerna att dela upp marknaden i olika segment. Vissa segment är det ingen ide att 
satsa resurser på eftersom dem efterfrågar helt andra saker än vad kommunerna kan 
erbjuda. Vi gjorde redan i inledningen klart att det segmentet vi ville undersöka var 
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barnfamiljerna i Karlstad. Samtliga kommunerna hade olika åsikter om sin kommuns 
segmenteringsarbete. 
 
Grums kommunchef menar att de inte arbetar med segmentering: 
 

”Nej vi arbetar inte med segmentering, men vi borde göra det. Reklamfilmen vi gjorde 
skulle man kunna tolka som att vi riktade oss till barnfamiljer. Men vi hade ingen 

medveten målgrupp när man gjorde filmen.” 
 
Citatet ovan är ganska talande för en organisation som inte är riktigt i balans. Teorier 
säger att budskapen som förmedlas ut måste vara konsekventa, tydliga och trovärdiga. 
Reklamfilmen blir därmed enligt oss inte tydlig eftersom de inte visste vilken målgrupp 
den skulle attrahera. Kotler (2005) påstår och stärker våra antagande genom att redogöra 
hur viktigt det är att klargöra sin målgrupp innan man väljer vilket budskap och media 
man ska använda sig utav. Grums hade inte alls någon tanke när de tog fram 
reklamfilmen och hade inte klargjort sin målgrupp. Antagligen gjorde detta att de inte 
fick ut så mycket av reklamen som de skulle ha kunnat. Första steget för att bli 
framgångsrik är att arbetet inifrån är strukturerat och att dem arbetar efter klara riktlinjer. 
Eftersom vi inte har någon större insyn i deras organisation drar vi inte denna diskussion 
längre utan nöjer oss med denna synpunkt. 
 
Grums informatörschef ger också en bild av att de inte arbetar med segmentering men 
menar ändå att Karlstads invånare är en av målgrupperna: 
 

”Ja, vi vänder oss till Karlstads invånare men har ingen särskild målgrupp bland dem 
och dessutom vänder vi oss inte enbart till dem, det blir till hela regionen oftast. Men 

Karlstad invånare är ju en målgrupp helt klart”. 
 
Vidare menar informatören att det är svårt för Grums att attrahera Karlstads barnfamiljer 
på grund av brist på dagisplatser: 
 

”Barnfamiljerna är en av våra målgrupper. Nu har vi ju inte varit så aktiva mot dem 
eftersom vi har haft brist på dagisplatser. Det får man ju försöka undvika eftersom det 

retar upp folk om man inte har det och marknadsför det.” 
 
Grums arbetar inte med segmentering utan vänder sig till hela regionen. Enligt teorier är 
det ett väldigt stort och grundläggande misstag som kommunen gör. Kotler (2005) 
beskriver att organisationer med små resurser måste arbeta med segmentering och 
koncentrerad marknadsföring för att lyckas på marknaden. Om en liten organisation skall 
vara med och konkurrera i olika segment är risken stor att de inte blir attraktiva 
någonstans. Dessutom är en del segment oattraktiva att betjäna och kommunerna har inte 
de resurserna för att kunna arbeta med flera segment. Grums kommun lägger inte mycket 
pengar på marknadsföring och därför är det mycket viktigt att de verkligen sätter sig ner 
och börjar fundera på vilken del av marknaden de vill attrahera.  Framför allt vilken 
geografisk, och demografisk målgrupp de vill attrahera.  
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Kil arbetar i princip på samma sätt som Grums och har ingen utpräglad målgrupp. 
Informatören ger följande bild av arbetet med segmentering. 
 
”Vi vänder oss inte till någon speciell målgrupp. Alla är välkomna till Kil. Vi riktar vår 

marknadsföring till alla våra kranskommuner. Barnfamiljerna går in i alla men samtidigt 
så byggs det en hel del och det är ju en del villor och så som är lämpade för barnfamiljer. 

Så den marknadsföringen kommer kanske att vända sig mer till barnfamiljer.” 
 
Kil har ungefär samma problem som Grums, då de är en liten organisation med lite 
resurser. Kommunchefen påstår nämligen följande: 
 

”I vår vision vill vi vara det bästa boendealternativet för alla åldrar. Då sticker vi ut 
hakan lite men det är dit vi vill nå”. 

 
Von Friedrich (2003) menar att utveckling och etablering av en stads varumärke kräver 
omfattande marknadsföringskampanjer och stora ekonomiska resurser för att få ett starkt 
varumärke och därmed locka till sig bland annat invånare till kommunen. 
Kommunchefens uttalande överensstämmer alltså inte alls med teorierna ovan (och på 
förgående sidan) och samma problem uppenbarar sig även för Kil som för Grums. Att 
arbeta med att försöka att attrahera alla segment är nästintill omöjligt för en liten 
organisation som Kil som har en marknadsföringsbudget på några 100 000-tals kronor. 
Att tillgodose alla segment bör därmed vara en omöjlighet. Även Kil måste börja arbeta 
med segmentering och släppa tankarna om att vara det bästa boendealternativet för alla 
segment.   
 
Forshaga har en annan syn på marknadssegmentering och arbetar aktivt med 
segmentering. Kommunchefen ger följande bild av Forshagas arbete: 
 

”Först och främst ska vi satsa på barnfamiljer, sen ska vi satsa på sportfisketurismen, 
sen att vi har en bra småföretagsverksamhet och att vi har ett rikt föreningsliv. Men 

barnfamiljer är ett område som vi satsar på. Varannan nytillkommen forshagabo har 
Karlstad som tidigare bostadsort. Så självklart lägger vi en del pengar i Karlstad” 

 
Vidare säger kommunchefen: 
 

”Det är ju så att när vi lyfter fram den här kommunen som en bra kommun för 
barnfamiljer så har vi också information och marknadsföring i tidningar som sprids i 
karlstadsregion så där vänder vi oss till Karlstad med omnejd för att dem ska välja 

boendet här istället.  Dessutom kan vi i Forshaga konkurrera med lite billigare hus. I 
Karlstad kan de producera lite lyxigare lägenheter med centrala lägen och vid älven och 
så. Och det är ju ingen ide att vi satsar på något sådant. Vi får ju hitta vår egen nisch så 

att säga.” 
 
Informatören påpekar samma sak: 
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”Målgruppen barnfamiljerna hoppas jag att vi är ett alternativ för.  Speciellt målgruppen 
som är mellan 25-39år. Det är den målgruppen som vi vänder oss till”. 

 
Forshaga har alltså segmenterat marknaden och har därmed förstått att marknaden består 
av en mängd olika ”köpare” som skiljer sig ifrån vad de efterfrågar. Med verktyget 
marknadssegmenteringen kan organisationer dela upp stora heterogena marknader till 
mindre homogena segment som organisationen på så sätt kan nå bättre genom att 
utveckla produkter/marknadsföring som passar varje segments behov. Kommunen har 
precis som Kotler (2005)  påpekar tagit fram marknadsföring för segmentet och sänder 
också ut budskapen i de medier som barnfamiljerna rör sig i.  
 
Enligt Kotler (2005) består segmenten av liktänkande individer. Dock har vi kunnat se 
under arbetes gång att segmentet barnfamiljer har mycket olika åsikter. Därför kan 
kommunerna inte nöja sig med att rikta sig mot segmentet barnfamiljer utan måste även 
penetrera segmentet, exempelvis barnfamiljer som bor i hyresrätt, eller familjer som 
enbart har ett barn. Denna diskussion kommer att lyftas fram senare i arbetet där vi har 
hittat olika samband mellan respondenternas flyttbenägenhet med bland annat 
demografiska uppgifter.  

6.2.2 Marknadsföringsarbetet 
Marknadsföringsarbetet är ett relativt brett område. Nedan är marknadsföringsarbetet 
uppdelat olika områdesrubriker som kommunerna förslagsvis bör arbeta med. Klart är att 
alla kranskommunerna arbetar med marknadsföring på ett eller annat sätt, dock i olika 
grad. Teorier påvisar att marknadsföringsarbetet av kommuner gör att målgruppen 
uppmärksammar kommunen och ser vilka egenskaper som finns. Förhoppningsvis skapas 
en relation mellan mottagare och kommun, vilket kan leda till att målgruppen väljer att 
besöka orten och kanske i längden väljer att bosätta sig i kommunen. En förutsättning för 
att få nya invånare är alltså att arbeta med marknadsföring och förstå att långsiktigt 
arbetet kommer att ge resultat om det utförs på rätt sätt.  

6.2.3 Kommunikationskanaler 
För att nå ut med sina budskap använder kommunerna sig av olika kommunikations-
kanaler. Det är viktigt att synas i många olika medier för att på så sätt stärka sin image. 
De olika kommunerna medger att de på något sätt försöker synas i olika kanaler. 
 
Grums använder sig enligt informatören av följande medier: 
 

”Pressmedelanden, sånt som händer, om det är något positivt i verksamheterna eller i 
kommunen. Har inte haft så många annonser ute. De vi gör är mestadels i Värmlands 

affärer annars arbetar vi inte så mycket med annonser. Vi gör dock reklam i kanal 12 där 
vår slogan visas”. 

 
Forshaga kommun använder sig enligt kommunchefen av följande mediekanaler: 
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”Vi har använt oss av tv4 och i liten utsträckning av NWT och VF. Dessutom förmedlar 
vi våra budskap i olika branschtidningar. Vi finns med där vi vill synas, kan vara olika 

mässor, till exempel barnmässor. Vi syns även på färjestad travbana och i radio så vi har 
vid olika tillfällen nyttjat allt som finns”. 

 
Kil använder sig av följande mediekanaler enligt kommunchefen: 
 
Vi använder Internet, annonser och pressmeddelande för att försöka att nå ut. Vi har inte 

använt oss utav tv och radio medvetet. 
 
Kommunerna har alltså olika metoder för att sända ut sina budskap. Forshaga är den 
kommunen som vill synas mest och sänder ut sina budskap i många olika kanaler. Kil och 
Grums har inte samma satsning på marknadsföring och arbetar mest med 
pressmeddelande. Dock använder sig Grums av Kanal 12, men utnyttjar liksom Kil inte 
radioreklam. Kommunerna måste inse att när de marknadsför sig måste de använda så 
många mediekanaler som möjligt och göra det konsekvent. Upprepningar av reklam är ett 
måste för att få människor att få upp intresse för budskapet som förmedlas. En platsimage 
måste enligt Kotler dessutom kommuniceras på en mängd olika sätt och genom många 
olika kanaler för att den ska ta fäste och bli succéfull. 
 
Forshaga är den kommun som har lyckats bäst med marknadsföring medan de övriga två 
kommunerna enbart arbetar med mindre reklaminsatser. Det går hand i hand med 
kommunernas syn på marknadsföring och deras marknadsföringsbudgetar där Forshaga 
lägger betydligt mer resurser på reklam än Kil och Grums.   

6.2.4 Vikten av att lyfta fram rätt objekt 
Kommuner runt om i Sverige marknadsför sig oftast med liknade attribut för att beskriva 
sig. Det krävs för att personer ska få någon form av association till kommunen. Det 
vanligaste är att de använder en slagkraftig slogan och marknadsför fördelarna med 
kommunen, oftast i samband med natur, kultur och geografi. I vårt fall är det så 
kommunerna arbetar när de marknadsför sig som familjevänlig, bra boende, trygg 
uppväxt miljö, nära till vatten, naturskönt, bra läge och så vidare. Trueman (2004) anser 
att det inte är tillräckligt utan menar att kommunerna måste marknadsföra mer objekt som 
finns på platsen. Vissa av kommunerna gör det men inte i så stor grad. Dock är det så att 
de tre kommunerna, speciellt Grums och Kil är mindre bra på att framhäva de olika 
aktiviteterna som finns i respektive kommun och som kan få folk att besöka kommunen.  
 
Kommunerna måste alltså som Braunerhielms (2006) forskning visar arbeta mer med att 
marknadsföra olika platser i kommunerna för att få fler att besöka kommunerna.  Även 
Hankinson (2004) har kommit fram till att en plats är holistisk, men det finns även 
enheter på platsen som är viktiga. Exempelvis Borgvik i Grums, laxfisket i Forshaga och 
Fryken i Kil är sådana platser. Dessa har själva ett specifikt värde för varje människa. Vid 
arbete med Marketing Places måste kommunerna arbeta med helhetsbilden men även 
med de olika platserna i kommunen. Det eftersom den specifika platsen i kommunen kan 
höja imagevärdet för hela kommunen om de har problem med sin image.  
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Forshaga är den kommun som uppfattas som mest naturskön medan Grums uppfattas som 
minst naturskön.  Forshagas har dessutom kommit längst på vägen med arbetet av 
marknadsföring av evenemang och aktiviteter.  
 
Forshagas kommunchef säger följande om marknadsföring av platser som finns i 
kommunen: 
 

”Vi har en speciell nisch med sportfiskeutveckling som vi gärna vill att folk ska komma 
hit och fiska lax eller andra fiskar i älven och sjöarna.” 

 
Grums har goda möjligheter att förknippas som naturskönt då bland annat både Vänern 
och Borgvik finns i kommunen. Grums kommunchef tycker att dessa två ”attraktionerna” 
differentierar Grums från övriga kommuner 
 
”Det mest unika är gamla kulturmiljön, framförallt Borgvik och de fina naturområdena. 

Att vi har mycket strand och nära till vattnet”. 
 
Kil medger också att de inte är speciellt bra på att marknadsföra de olika attraktionerna 
som finns i Kil.  
 
Att Grums kommun är naturskönt verkar dock inte vara något barnfamiljerna i Karlstad 
har uppfattat, då bara 34 av 186 barnfamiljer ansåg det. I jämförelse med Forshaga där 93 
respondenter ansåg att Forshaga var naturskönt är inte uppfattningen om att Grums vidare 
positiv.  
 
Forshaga marknadsför alltså kommunen med bland annat laxfiske vilket gör att 
människor besöker kommunen. Dessutom arbetar vissa affärer i Forshaga med 
radioreklam som då leder till att människor i regionen Karlstad besöker kommunen. Att 
få människor att besöka platsen är ett signifikant samband med vilken bild respondenten 
har av kommunen. Därför tror vi att ett samarbete mellan kommunen och näringslivet är 
viktigt för att få fler besökare till kommunen. Tabellen är ett exempel på sambandet 
mellan besöksfrekvens och bilden av Kil. Samma samband kunde också ses i 
besöksfrekvensen till Forshaga. Tabellen visar inte varför de besöker Kil utan bara att de 
besöker den. Besökaren kan ha arbete, släkt eller annat som lockar dem att besöka 
kommunen. Det vi vill säga att besöksfrekvensen antagligen skulle öka om kommunerna 
marknadsförde sina olika attraktioner som finns belägna i kommunen. 
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Hur ofta besöker du Kil Tabellen visar sambandet 

mellan besöksfrekvens och 
den generella bilden av Kil. 
  

Minst en 
gång i 
veckan 

Minst en 
gång i 

månaden 

Sällan Aldrig 
Total 

  

Positiv bild 
  

13 8 14 4 39 

Neutral bild 
  

3 10 57 30 100 

Negativ bild 
 

0 1 17 24 42 

Bortfall 
  

0 0 0 1 1 

         Total 16 19 88 59 182 

Tabell 6.2 Samband mellanbesöksfrekvens och generellbild  
 
Braunerhielm (2006) menar att det krävs ett ställningstagande om vad som skall lyftas 
fram och vilken bild man vill förmedla. Vidare anser hon att det handlar om att styra över 
resurserna och avgöra vilken information intressenterna skall få del av. Denna 
arbetsmetod hänger ihop med arbetssättet vi diskuterade ovan. Det är viktigt att 
kommunerna arbetar på det här viset och enligt oss finns det tendenser som tyder på att 
det pågår ett sådant arbete, dock i för liten grad.  
 
Forshagas kommunchef ger en bild av dem tänker på vilka delar de vill förmedla 
 

”Det handlar om att lyfta fram det som är positivt och inte skriva om det som är 
negativt”. 

 
Även Kils kommunchef påpekar samma sak: 
 
”Nej, det går ju inte att lyfta fram allt, man får ju välja det som ska lyftas fram istället för 

att titta på det som inte ska lyftas fram. 
 
Grums informatör är inne på samma sak: 
 
”Pappersbruket är inget vi vill lyfta fram eftersom de flesta redan vet om att det finns. Vi 

vill hellre lyfta fram sånt som folk inte vet om såsom de vackra skärgårdsmiljöerna, 
Borgvik, att vi har trevliga bostadsområden. Sånt som är lite mer under ytan”. 

 
Kommunerna verkar tänka på vad som skall lyftas fram och vad som inte skall lyftas 
fram. Grums verkar dock ha ett stort problem. Utan att vi har fått fram resultat från 
studien verkar det som pappersbruket har en väldigt negativ klang.  
 
Ur ett barnfamiljsperspektiv tror vi att kommuner som verkligen satsar på att locka till sig 
barnfamiljer också skall arbeta mer med aktiviteter och evenemang som passar 
barnfamiljen. Blom (1996) menar att det är viktigt att hitta något unikt som är 
utmärkande för den egna regionen och orten för att attrahera de olika målgrupperna att 
upptäcka staden. Även Fill (2002) anser att det är viktigt och menar att organisationer 
måste kommunicera ut varumärkets väsentligaste egenskaper gentemot kunderna och det 
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är viktigt att varumärket underhålls konstant.  
 
Med denna bakgrund är det alltså oerhört viktigt att kommunerna arbetar konstant med de 
objekt som de vill lyfta fram och dessutom måste de underhållas i form av 
marknadsföring som gör att dem sätter sig i kundens medvetande.  Vad som skall lyftas 
fram har studien inget svar på, men det bör naturligtvis vara attraktioner som skall locka 
de segmenten som kommunerna vill attrahera. Kotler (1999) menar dock att kommunerna 
har en mycket begränsad budget där nya attraktioner kostar mycket pengar och oftast 
räcker inte pengarna till för att exempelvis bygga nya attraktioner. Teorin försvårar 
därmed kommunernas arbete för att bygga nya attraktioner som riktar sig till 
barnfamiljer. Men nya attraktioner behöver inte alltid vara lösningen exempelvis kan 
kommuner som vill attrahera barnfamiljer arbeta med attribut som barnfamiljer tycker är 
viktigt såsom skola, barnomsorg och boendemiljö. 

6.2.5 Arbete med rätt attribut i förhållande till segment   
Bra arbete med marknadsföring och slogans kan leda till att människor förknippar 
exempelvis en kommun som familjevänlig. Om någon av Karlstads kranskommuner 
skulle lyckas med att förknippas med familjevänligt skulle det förmodligen generera i fler 
antal inflyttade barnfamiljer.  För att klara av detta måste staden kunna leverera, såsom 
exempelvis att förfoga över goda undervisningsmöjligheter där barn kan utvecklas och att 
ha tillräckligt med dagisplatser. Dagisplatser är någon som alla tre kranskommuner har 
problem med i dagsläget. Tabellen till vänster anger vad respondenterna har för 
uppfattning om hur familjevänliga de olika kommunerna är. Tabellen till höger anger 
vilken uppfattning de har om skola och barnomsorg i de olika kommunerna.  
 

Svarsalternativ Kil Grums Forshaga Svarsalternativ Kil Grums Forshaga 
 Stämmer absolut inte 1 1 0  Stämmer absolut inte 0 3 1 

Stämmer inte 0 6 1 Stämmer inte 4 11 5 
Verken eller 19 27 13 Verken eller 21 26 17 

Stämmer delvis 35 12 44 Stämmer delvis 31 12 21 
Stämmer helt 18 5 26 Stämmer helt 12 4 20 

Ingen uppfattning 112 123 102 Ingen uppfattning 118 130 121 
Total 186 174 186 Total 186 186 185 

Bortfall 0 12 0 Bortfall 0 0 1 
Tabell 6.3 Information om uppfattningen respondenterna har om hur familjevänlig respektive kommun är 
samt uppfattning deras  om skolor och barnomsorg 
 
Som det ser ut i dagsläget är uppfattningen om hur familjevänliga och hur bra 
barnomsorg och skolor kranskommunerna har relativt liten. Forshaga är den kommun 
som anses vara mest barnvänlig där 70 av 186 angav att påståendet stämde delvis eller 
stämde helt. Att kommunen anses vara mest barnvänlig är ingen slump då det är den 
kommunen som arbetat mest med att bli förknippade som barnvänliga. Tendenser visar i 
detta fall att reklam har en relativt stor påverkan. Dock ska det sägas att 102 av 
respondenterna inte hade någon uppfattning om hur barnvänlig Forshaga kommun var. 
Grums var den kommun som ansågs minst barnvänlig där bara 17 av barnfamiljerna 
tyckte att Grums var barnvänlig. Forshaga har alltså ett försprång gentemot övriga 
kommuner vilket talar för att de med hjälp av ytterligare marknadsföring skulle kunna bli 
något av Värmlands mest familjevänliga kommun. Det som de då måste arbete med är 
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bland annat skola och barnomsorg där bara 40 av respondenterna ansåg att påståendet 
delvis stämde eller stämde helt. Faktum är att Kil anses ha en bättre skola och 
barnomsorg än Forshaga, dock är skillnaden minimal. Det vi vill visa är att en kommun 
som arbetar med att locka barnfamiljer till kommunen måste kontinuerligt arbeta med de 
delar som är viktiga för barnfamiljerna. Bra barnomsorg och skolor är då relativt 
grundläggande. 

6.2.6 Slogans roll för kommunerna 
Alla tre kommunerna har en slogan som de förmedlar till sina intressenter. Generellt sätt 
är det ingen slogan som sticker ut ifrån dem övriga. Kommunernas slogan liknar många 
av dem slogans som finns runt om i Sverige. Forshagas slogan är till skillnad från arbetet 
inte direkt segmenterad. Sloganen för Forshaga är en ” kommun för alla” vilket ger en 
bild av att alla är välkomna till Forshaga.  
 
Kommunchefen förklarar tanken med sloganen: 
 
”Under senare tid så har vi använt oss utav Forshaga kommun, en kommun för alla. Det 

har vi använt några år och det är för att visa att alla är välkomna, här tar vi hand om 
alla invånare oavsett varifrån dem kommer, vilken ålder dem befinner sig. Den används 

mycket i marknadsföringssammanhang, och vi har även haft andra slogans genom åren”. 
  
Givetvis är det bra att sända ut budskapet att alla är välkomna till Forshaga och att de tar 
hand om alla, men den motsäger sig med segmenteringsarbetet. Deras slogan är den som 
syns i alla medier och då ger den inte bilden av att det är barnfamiljer som de satsar på. 
Att använda en slogan som mer inriktar sig mot barnfamiljer skulle enligt oss vara bättre 
med tanke på att de har segmenterat marknaden då de riktar sig emot barnfamiljer.  
 
Enligt oss skulle slogans som är barnfamiljsrelaterade vara slagkraftiga och även passa 
ihop med deras segmenteringsarbete. Det med tanke på att organisationer med små medel 
bland annat skall försöka fokusera på en målgrupp och arbeta därifrån. Dessutom är det 
enligt Kotler (1999) svårt för marknadsförarna i kommunerna att ha full kontroll över 
människors erfarenheter och värderingar om en plats. Alltså borde det underlätta om 
kommunen enbart behövde skaffa information om ett och samma segment som då också 
har liknande värderingar.  
 
I teorin har forskarna olika åsikter om slogans slagkraftighet. Pike (2005) förespråkar att 
slogans inte är till någon nytta. Han menar att slogans inte har den kraft att kunna 
differentiera en plats som andra forskare har kommit fram till. Vår undersökning stärker 
delvis Pikes (2005) teorier då den visar att det inte finns några samband mellan 
flyttbenägenhet och hur väl påståendena stämmer överrens med vad de olika 
kommunerna vill förknippas med.  
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Kunde Forshagas Slogan Tabellen visar sambandet mellan kunskapen om 
Forshagas slogans och flyttbenägenheten 
 

Ja Nej Bortfall  
  Total 

Kan inte tänka sig att flytta 48 79 35 162 
Kan tänka sig att flytta 8 11 2 21 

 Totalt 56 90 37 183 
Tabell 6.4 Samband mellan kunskapen om slogans och flyttbenägenheten  
 
Sambandet är inte signifikant och av de 21 som kunde tänka sig att flytta till Forshaga var 
det åtta som kunde Forshagas slogan. Dessutom var det 48 av 162 som kunde Forshagas 
slogan som inte ville flytta. Samma samband kan ses bland de övriga kommunerna och 
därmed stämmer Pikes (2005) teori bättre än de teorier som säger att en slogan har en 
framskjuten roll i marknadsföringsarbetet. Dock kan detta enligt oss bero på okunskap 
eftersom kommunernas slogans känns allt för generella och inte differentierar sig från 
övriga kommuners slogan. Kotler (1999) stärker våra antagande och menar att även om 
en kommun har en bra slogan så fungerar inte alla. Trots att kommunerna har en slogan 
som fastnar lätt i folks medvetande så kan inte slogans göra hela arbetet av 
imageskapandet av en plats, speciellt om det inte finns någon större 
marknadsföringsstrategi. Grums problem är just att de delvis saknar en marknadsstrategi, 
med tanke på att de exempelvis inte hade någon tanke om vilket segment de skulle 
attrahera när reklamfilmen om Grums visades i lokal TV . En slogan kan alltså inte själv 
göra arbetet utan måste på något sätt laddas med positiva attribut som förmedlas ut 
genom kommunernas marknadskommunikation. Fill (2002) menar att en tydlig 
marknadskommunikation är viktigt för att skapa ett långsiktigt varumärke.  
 
Det verkar inte som barnfamiljerna kan associera sig med kommunernas slogans. 
Kommunernas slogans är enligt oss allt för generella och likvärdiga och sticker inte ut. 
Om däremot en av kommunerna hade använt en mer familjevänlig slogan hade den 
urskiljt sig från övriga slogans och dessutom hade barnfamiljerna antagligen känt igen en 
sådan slogan. En sådan slogan är dessutom laddad med något som hade varit mer 
utmärkande för den egna regionen och orten och därmed hade den enligt teorier varit 
lättare att känna igen. 
 
Ovan har vi kunnat ge en bild på hur de olika kommunerna arbetar och vad de har gjort 
bra och vad de har gjort mindre bra. Analysdelen har arbetats fram genom kommunernas 
olika syn på de olika områdena som visas i tabellen nedan. Tabellen är framtagen för att 
läsaren skall få en överblick över vad som har behandlats i analysdelen så här långt.  
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Arbetsområden Grums Kil Forshaga 
Kommunens syn på marknadsföring Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 
Arbetar med segmentering Nej Nej Ja 
Arbetar med marknadsföring av rätt objekt Delvis Delvis Delvis 
Kommunen ser de övriga som konkurrenter Nej Delvis Ja 
Varierande marknadsföringskanaler Nej Nej Ja 
Kommunen har en särskiljande slogan Nej Nej Nej 
Kommunen arbetar med marknadsföring av helheten Nej Nej Delvis 

Tabell 6.5 Överblick över vad som har behandlats i analysdelen  

6.3 Mottagare och imageperspektiv 
Nedan skall vi försöka väva ihop barnfamiljernas tankar och värderingar om 
kranskommunerna. Vi har tidigare i analysen berört en del av barnfamiljernas tankar. Nu 
skall de dock analyseras mer ingående och i relation till kommunernas arbetssätt och syn 
på Marketing Places.  

6.3.1 Människor upplever platsen olika 
Imagen uppfattas inte på samma sätt av alla människor. Kotler (1993) menar att en 
organisation inte bara behöver uppfattas på ett sätt utan de kan uppfattas på fler sätt 
beroende på vem som tolkar. Vår undersökning visar att Karlstads barnfamiljer har 
mycket olika uppfattningar om de olika kommunerna. Vissa barnfamiljer ansåg 
exempelvis att bilden av Forshaga var positiv medan andra barnfamiljer ansåg att den var 
negativ.  
 
Braunerhielms (2006) teori säger att olika grupperingar i samhället har olika åsikter om 
en plats beroende på ålder, kön, social klass och så vidare vilket är en av anledningarna 
till barnfamiljernas olika uppfattningar. Dessutom menar Braunerhielm (2006) att alla 
människor har sin egen ryggsäck med olika bakgrund, historia och rumsliga 
föreställningar som påverkar deras uppfattning om platsen. För att bevisa detta kan 
tabellen nedan förstärka teorin. Svaren är mycket varierande och barnfamiljerna har olika 
anledningar till varför de inte vill flytta till kranskommunerna.  Tabellen visar även att 
barnfamiljerna har olika krav på livskvalitet. Många av barnfamiljerna anser exempelvis 
att Grums erbjuder ett oattraktivt läge och att landsbygden inte till talar dem.  
 
Främsta anledning till att inte flytta Kil Grums Forshaga 
sämre boende miljö 1,6 % 6,0 % 0,5 % 
landsbygden tilltalar mig inte 15,1% 15,3 % 14,0 % 
oattraktivt läge 8,6 % 23,0 % 11,8 % 

har arbete i Karlstad 18,3 % 19,1 % 18,8 % 
Tabell 6.6 Främsta anledning till att inte flytta 
 
Detta betyder att Reickens (2001) teori om att livskvalitet beror på personernas 
värderingar stämmer. Livskvalitet för dessa personer är inte att bo på landsbygden. En 
trolig anledning är naturligtvis att livskvaliteten i kranskommunerna är låg där 
nöjesaktiviteter och utbud av andra aktivitet nästintill saknas. Vad oattraktivt läge innebär 
för varje respondent kan inte klargöras utifrån den empiriska studien, men det finns 
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tendenser som pekar på att kranskommunerna saknar de resurser som finns i Karlstad, 
såsom attraktioner, affärer och företag. Den stora skillnaden mellan de tre 
kranskommunerna är att Grums läge betraktas som oattraktivt och att de har en sämre 
boendemiljö. Skillnaden kunde även urskiljas när respondenterna fick svara på om Grums 
erbjuder ett bra boende. Av de tre kommunerna var Grums den kommun som enligt 
respondenterna hade den sämsta boendemiljön. Påståendet kan förstärkas med att 
siffrorna för respondenterna har arbete i Karlstad var ett vanligt förekommande till varför 
de inte ville flytta till någon av kranskommunerna. Därmed stämmer Kotlers (1993) 
teorier om att livskvalitet beror på bland annat arbetstillfällen i kommunerna.  

6.3.4 Image och avkodning 
Imagen beskrivs bland annat enligt Kotler (2005)  som associationer av en plats. Studien 
har kommit fram till att barnfamiljerna till största del inte har någon uppfattning om 
kranskommunernas budskap som kan ses i tabellen nedan. Dock skall det tilläggas att 
vissa attribut uppfattades bättre än andra.  
 
 Åsikt Forshaga Kil Grums 
Ingen uppfattning 56,60 % 55,20 % 62,50 %
Instämmer 32,60 % 30 % 14,30 %
Neutral 8,70 % 9,30 % 10,20 %
Instämmer inte 1,70 % 4,50 % 7,50 %
Total 99,60 % 99,00 % 94,50 %
Tabell 6.7 Uppfattning om respektive kommuns budskap 
 
Det skiljer sig alltså mellan de olika påståendena men i snitt var svarsfrekvensen enligt 
tabellen ovan. För kranskommunerna fanns fler respondenter som inte har någon 
uppfattning än som har det. Mer än hälften av respondenterna hade ingen uppfattning om 
varje påstående oberoende kranskommun. Grums kommun har de sämsta siffrorna där 
62,50 % av respondenterna inte har någon uppfattning om något påstående. Grums är 
även den kommun där respondenterna instämmer minst med påståendena. Endast 14,3 % 
instämde med varje påstående för Grums.  
 
Den önskade imagen uppfylls inte i den grad krankommunerna vill. Summan av de 
åsikter, tankar och känslor som finns är imagen enligt Kotler (2005), och den skall så 
mycket som det går överensstämma med vad kommunen själva tycker. Av statistiken 
ovan kan vi direkt fastslå att så inte är fallet. Givetvis kan vi heller inte säga att budskapet 
inte når fram då det är en ytterst liten del av respondenterna som inte håller med i 
påståendena. Även här har Grums de sämsta siffrorna då det i genomsnitt är flest 
respondenter som inte igenstämmer med påståendena av Grums. 
 
Teorierna visar på svårigheterna med att arbeta med identitet och det är något 
kommunerna är väl medvetna om. Exempelvis så berättar Kils informatör att media gör 
det ytterligare svårare. Det mesta som skrivs om kommunen är negativt, medan det mesta 
som händer är positivt, vilket oftast ger glapp som är svårhanterade.  
 
Då kommunens arbete alltid granskas och är i fokus i medier inte finns plats för misstag. 
Sådana påverkar imagen vilket överensstämmer med vad Kotler (2005) menar om att 
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imagen påverkas av allt personen ser, hör eller upplever. Han berättar vidare att det är 
viktigt att de ansvariga för marknadsföringen kommunicerar ut det målgruppen tycker är 
viktigt. Av de respondenter vi frågade var det ytterst få som ville flytta. För de som ändå 
kunde tänka sig det var billigt boende den största anledningen till en flytt. 
 
Forshagas informatör berättar varför de inte kommunicerar billigt boende; 
 
”…vi undviker att säga billigt boende, undviker prisvärt boende. Undviker allt som har 
allt som har med ekonomi att göra. Det säger sig självt. Om man frågar folk varför man 
flyttat till Forshaga så kommer de att nämna någonstans att det hade med ekonomin att 

göra. För nu kan vi till exempel ha råd med 2 bilar, åka utomlands, och så vidare. 
Ekonomin spelar roll för alla men det är inget vi behöver marknadsföra.” 

 
Även om det stämmer måste kommunerna kontinuerligt kommunicera det för 
målgruppen. Företag arbetar med upprepning och trots att folk vet att det till exempel är 
billigt på El Giganten så fortsätter dem att berätta hur billigt det är. Kommunerna bör 
arbeta på samma sätt och upprepa det mer frekvent. Att hävda att mottagaren redan är 
medveten om budskapet och att därför inte fortsätta att kommunicera budskapet blir 
således fel. Det stärker ytterligare våra antaganden att kommunerna måste arbeta som ett 
företag.  
 
Kotler (2005) har målat upp vissa riktlinjer för hur imagen ska vara designad för att den 
ska fungera så bra som möjligt. För det första bör den vara gällande, vilket vi anser 
kommunernas image är. Visserligen har respondenterna över lag väldigt lågt medvetande 
över de budskap kranskommunerna förmedlar. Men av dem som har en uppfattning är det 
betydligt fler som stämmer överens med påståendena än de som inte stämmer överens 
med dem. 
 
  Forshaga Kil Grums 
Instämmer 32,60 % 30 % 14,30 %
Instämmer inte 1,70 % 4,50 % 7,50 %
Tabell 6.8 Uppfattningsfrekvens av påståendena   
 
Att imagen kranskommunerna kommunicerar måste vara trovärdig är nästa åtgärd Kotler 
(2005) framhåller. Med tanke på siffrorna ovan verkar det stämma då det är ytterst få som 
inte stämmer överens med vad de kommunicerar. Vi kan dock inte säga om så är fallet då 
vi saknar resurser att jämföra kvaliteten med andra kommuner. Nästa punkt är att den ska 
vara enkel. Här är något de olika kommunerna är olika bra på. Forshaga har exempelvis 
en rad olika budskap. 
 
”Vi vill bli förknippade med att det är en trygg och bra kommun för en barnfamilj att bo 

och leva i. Vi vill bli förknippade med att här finns det ett rikt föreningsliv, bra natur 
runtomkring för dem som bor här.  Och vi har ett ganska omfattande idrottsliv, vi vill att 

man ska bli aktiv i idrottsföreningar och sportaktiviteter.” 
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Som synes spretar deras kommunikation åt olika håll. De vill bli förknippade med en rad 
olika saker som alla är positiva. Frågan är dock om det blir lite för många budskap de 
framhåller. Grums använder en liknande strategi. 
 
”Närhet, bra kommunikationer, närhet mellan människor, bra miljö och bra boende.” 
 
Kil arbetar däremot lite annorlunda; 
 

”Oftast har vi gjort ett kort budskap om ens det. Sen har vi alltid information till en 
adress till hemsidan så kan du gå in o läsa mer. För skriver man för mkt text i annonser 
och så folk orkar inte läsa. Hellre då en bild som förmedlar en känsla. Och tycker dem 

om den känslan så ser de texten vart de kan få reda på mer information.” 
 
Då imagen ska vara enkel känns Kils strategi något mer vägvinnande. Både Grums och 
Forshaga försöker förmedla en rad olika budskap vilket enligt Kotler kan bli rörigt och 
mottagaren orkar inte ta till sig budskapet. Dock är det inget som syns i den kvantitativa 
empirin då vi inte fann några likheter mellan Grums och Forshaga som inte stämde 
överens med Kil. Varför detta inte verkar spela någon roll för respondenterna är svårt att 
svara på. Kanske är det som vi tidigare varit inne på att det unika saknas. Budskapen är 
för generella och kommunerna blir en i mängden istället för den speciella. Just denna 
beskrivning behandlar även Kotler (2005) som menar att imagen måste designas efter det 
unika. Imagen måste vara utmärkande, något även Hankinson (2004) tar upp. Han 
kritiserar kommuner och deras kommunikation, där ofta, vatten, frisk luft och närhet står i 
fokus. Dessa attribut använde alla tre kranskommuner i sin marknadsföring och placerar 
kommunerna i det generella facket. Istället bör de hitta något specifikt som tillfredställer 
kunder mer. Imagen måste således ha en dragningskraft som i dagsläget saknas hos de tre 
kranskommunerna. 

6.3.5 Imagegruppering 
Vi kan konstatera att de tre kommunerna befinner sig i lite olika imagesituationer. Kil 
och Forshaga liknar varandra, medan Grums befinner sig i en annan situation.  
 
Grums     Negativ image  
Kil och Forshaga   Weak & mixed image 
 
Det här är en något generell indelning då vi tidigare påpekat, och som även Kotler (2005) 
påvisar så ändras imagen beroende vem som betraktar den. Som också redogjordes i 
empirin så skiljer sig åsikterna emellan respondenterna. Dock har Grums i det stora hela 
en sämre bild än de övriga två kommunerna. Det är också Grums som har det största 
glappet mellan identitet och image. För att exemplifiera varför vi placerat respektive 
kommun i respektive grupp kommer siffror redovisas nedan där Grums har sämre image 
än de övriga kommunerna.  
 
  Grums Kil Forshaga
Sannolikhet att flytta 3 26 21
Dålig generell bild 115 45 45
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Tabell 6.9 Utdrag ur frekvenstabell  
 
Till det här kan även de siffror vi tidigare presenterade påvisa att Grums har sämre image 
än de två andra kommunerna. Ytterligare en aspekt som vi inte statistiskt kan ta med, 
men som framkom under insamlingsprocessen var de negativa kommentarer som 
påpekades om Grums bruk. Lukten var något som ofta och spontant kommenterades från 
respondenterna. Några respondenter valde att skriva dit lukten som den största 
anledningen att inte flytta till Grums även fast det inte fanns något sådant alternativ. 
 
Teorierna säger alltså att beroende på vem som betraktar imagen så ändras den. Utifrån 
vår empiri är det framförallt fyra grupper som instämmer mer än andra i påståendena. 
 

• De respondenter som är benägna att flytta till den specifika kranskommunen. 
• De respondenterna med en bra bild av den specifika kranskommunen. 
• De respondenter som besöker den aktuella kranskommunen regelbundet. 
• De respondenter som ursprungligen kommer från den specifika kranskommunen. 

 
Inom dessa grupper fanns många signifikanta samband med de olika påståendena 
Sambanden avsåg framför allt Forshaga och Kil då Grums hade för få som instämde. 
Nedan följer ett exempel från speciellt Forshaga och Kil där de signifikanta sambanden 
påpekas som finns mellan grupperna och påståendena.  
 

Forshaga har bra skolor och barnomsorg? Tabellen redovisar sambandet 
mellan flyttbenägenhet och 
Forshagas skolor och 
barnomsorg. 

   
Ingen 
uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej  
 

Total 

Kan tänka sig flytta 6 12 3 0 21 

Kan ej tänka sig flytta 113 29 14 6            162 
    Total 119 41 17 6 183 
Tabell 6.10 Samband mellan Forshagas skolor och barnomsorg och flyttbenägenhet 
 
Benägenheten att flytta har betydelse för varje kranskommun. I empirin fann vi en rad 
samband mellan flyttbenägenheten och påståendena. Förklaringen till detta kan enligt oss 
bero på att om barnfamiljen funderar på att flytta så skaffar de sig information om olika 
alternativ. Således får de en bild av sina val, och därmed kan imagen bättre. 
Resonemanget kan ses som snävt, stereotypt och väldigt förenklat, men vi fann inga 
teorier som kunde styrka fenomenet. Vi anser dock att flyttbenägenheten påverkar 
personens image av platsen. 
 
Även den generella bilden verkar ha liknande samband som flyttbenägenhet. Image 
definieras av Kotler (2005) som den bild en person har av en plats, vilket betyder att 
respondenternas svar på frågan om vilken generell bild de har av respektive 
kranskommun är deras image av platsen. Återigen visar det sig att imagen är något en 
person samlar på sig, från allt den ser, hör, känner, tycker med mera. Har personen en bra 
bild av platsen sedan tidigare påverkar detta andra attribut i positiv riktning. Den 
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generella bilden gör att personen instämmer och blir mer positiv till andra faktorer runt 
objektet. 
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Kil har ett attraktivt geografiskt läge Tabellen visar 
sambandet Kils 
geografiska läge och 
generell bild 

Ingen uppfattning Stämmer Neutral Stämmer ej 
 

Total 

Bra bild 6 33 1 1 41  

Dålig bild 20 6 8 11 45 

    Neutral bild                 30 37 16 16       
99 

    Total              56 76 25 28 185 

  

  Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,414(a) ,000 
Tabell 6.11 Samband mellan Kils geografiska läge och generella bild 
 
Som synes var det 33 stycken av 41 med en bra bild av Kil som ansåg att det geografiska 
läget är attraktivt, medan det endast var 6 av 45 med dålig bild som ansåg att det 
geografiska läget var attraktivt.  Tabellen speglar även de övriga påståendena med den 
generella bilden där de som hade en mer positiv bild instämde mer frekvent i 
påståendena. 
  
Det fanns tydliga samband med de respondenter som regelbundet besökte 
kranskommunerna och påståendena. Exempelvis visar Braunerhielm (2006) att platsen 
uppfattas bättre ju mer regelbundet personen besöker platsen, vilket tabellerna nedan 
påvisar. 
  

Forshaga erbjuder ett bra boende  Tabellen visar sambandet mellan 
bra boende och besöksfrekvens 

   
Ingen uppfattning 

Stämmer Neutral Stämmer ej  
 

Total 

Sällan–aldrig 88 48 17 2 155  

Regelbundet 
(minst 1 gång per månad) 

7 21 1 0   
29

Total 95 69 18 2 184 
Tabell 6.12 Samband mellan bra boende i Forshaga och besöksfrekvens 
 
Skillnaden mellan de som besökte kommunerna regelbundet och de som sällan eller 
aldrig åkte till kranskommunerna var relativt stor. En person som besöker en plats av 
olika anledningar, tenderar att ha en bättre bild av platsen. Det här kan enligt oss bero på 
att dem kommer i kontakt med människor som bor i kommunen genom att de exempelvis 
arbetar, har sommarhus eller besöker släkt eller vänner i kommunen. När de besöker en 
plats ofta skaffar de sig en bild och enligt vår undersökning blir bilden oftast positiv. 
Därmed blir det mycket viktigt för kommunerna att först och främst få sin målgrupp att 
besöka kommunen. Dessutom är det viktigt att invånarna i kranskommunen pratar gott 
om sin kommun när de kommer i kontakt med besökare. Kotler (2005) menar att det är 
oerhört viktigt att värna om de invånare som redan bor i kommunen eftersom de har en 
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stor påverkan på dem som funderar på att flytta. Alltså ligger huvudansvaret därmed hos 
det styrande organet i kommunen som måste arbete hårt för att få sina invånare nöjda.  
 

Kil har ett attraktivt geografiskt läge Tabellen visar 
samband mellan 
Kils geografiska 
läge och 
ursprungskommun 

Ingen uppfattning Stämmer Neutral Stämmer ej  
 

Total 

Karlstad 19 25 10 10 64 

Grums   2 3 1 1 7 

Forshaga   2 3 1 0 6 

Kil   0 11 1 0 12 

Övriga Värmland 9 15 4 6 34 

 

Annat   25 18 8 11              62 
    Total 57 75 25 28 185 
Tabell 6.13 Samband mellan Kils geografiska läge och ursprungskommun  
 
I tabellen ovan ser vi att av de tolv som ursprungligen kom från Kil var det elva som 
ansåg att det geografiska läget var attraktivt. Jämfört med de andra respondenterna som 
kommer från andra delar av Sverige är siffran mycket hög. Att skillnaden är så stor 
påvisar än mer att ju mer frekvent personen besökte platsen desto bättre bild fick 
respondenten av platsen. Personen ifråga skaffar sig erfarenheter, minnen, känslor med 
mera av platsen som ofta är positiva och som lever kvar och påverkar respondentens 
image av platsen.  
 
En intressant faktor är att det stämmer överrens på Kil och Forshaga, men inte på Grums. 
Visserligen finns påståenden på Grums där de som ursprungligen kom från orten hade ett 
högre snittvärde än övriga respondenter, men överlag var fördelningen jämn och vissa 
påståenden även sämre.  
 

Grums är en familjvänlig kommun Tabellen visar sambandet 
mellan Grums 
familjevänlighet och 
ursprungskommun 

Ingen uppfattning Stämmer Neutral Stämmer ej  
 

Total 

Karlstad 40 8 8 3 59 

Grums   3 1 3 0 7 

Forshaga 4 2 0 0 6 

Kil 9 2 1 0 12 

Övriga Värmland 23 1 5 2 31 

 

Annat 43 6 7 2              58 
Total 122 20 24 7 173 
Tabell 6.14 Samband mellan respondenternas ursprung och familjevänlighet i Grums  
  
Detta går emot teorierna, men stärker vårt ställningstagande att Grums har en sämre 
image än de två övriga kommunerna. Grums verkar förknippas med så mycket dåligt att 
det tar överhand de positiva associationer som finns kring kommunen. Allt negativt som 
barnfamiljer tänker på när de hör Grums gör att deras image mot kommunen blir negativ. 
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De respondenter som ursprungligen kommer ifrån Forshaga och Kil har bättre bild av sin 
ursprungskommun än vad de från Grums har. Att dra några statistiska slutsatser från detta 
är inte möjligt då det är så få respondenter som ursprungligen kommer ifrån de olika 
kranskommunerna. Dock finns det tendenser som tyder på att det kan vara så.  

6.3.6 Flyttbenägenhet 
Den sista delen i analysen kommer att behandla barnfamiljernas flyttbenägenhet och 
kommer i många delar att likna diskussionen som förts ovan om då många av de samband 
som uppkom liknar varandra. Det vill vi klargöra innan kapitlet därför att det annars kan 
ses som repetition. 
 
Det finns skillnader mellan hur bra barnfamiljerna instämde i de olika påståendena, alltså 
deras image och hur flyttbenägna barnfamiljerna var. Tidigare har det nämnts att det var 
flest respondenter som kunde tänka sig att flytta till Kil (26 stycken), därefter Forshaga 
(21 stycken) medan det enbart var tre barnfamiljer som kunde tänka sig att flytta till 
Grums. Vi kommer nedan att beskriva vilka samband som har varit mest signifikanta med 
flyttbenägenheten. 
 

• Ju bättre bild respondenten har desto mer flyttbenägen är hon. 
• En barnfamilj som mer frekvent besöker en kommun tenderar till att ha en mer 

positiv bild och är därmed mer flyttbenägen än barnfamiljer som sällan besöker 
kommunen. 

• Respondenterna ansåg att Kil låg närmast beläget Karlstad och det fanns ett 
klart samband mellan flyttbenägenhet till Kil och närhet. Av de 25 (ett bortfall 
på frågan, därav 25) som kunde tänka sig att flytta till Kil var det 19 som ansåg 
att Kil var beläget närmast Karlstad.  

 
Samma samband kunde dock inte hittas mellan närhet och flyttbenägenhet till Forshaga, 
vilket kan vara en del i förklaring till varför det var fler barnfamiljer som kunde tänka sig 
att flytta till Kil istället för Forshaga. Kil verkar därmed uppfattas som det är beläget 
närmare Karlstad. 
 
Blom (1994) med flera stärker det påståendet om att närhet har en viktig betydelse då han 
påstår att ju längre bort en plats ligger desto mindre vet vi egentligen om den. I vårt fall 
ligger kommunerna på med samma avstånd från Karlstad, men vår undersökning visar att 
Grums anses ligga längst bort ifrån Karlstad. Det är även den kommun som 
respondenterna har minst kunskap om och allra minst vill flytta till. Den kommun som 
uppfattades ligga närmast belägen var Kil. Vi skulle därför vilja modifiera Bloms (1994) 
teori då vi menar att den platsen som uppfattas längst bort också är den som 
respondenterna minst vill flytta till.  
 
Genom marknadsföring och andra åtgärder utbildas kunden vilket medför att den får 
kunskap om kommunen och därmed skaffar de sig en bild av densamma. Blom (1994) 
stärker våra antaganden då han menar att regioner som man mer frekvent får information 
av och dessutom besöker relativt frekvent tenderar till att mentalt förstoras i 
respondentens medvetande. För att människor skall vilja flytta är det alltså mycket viktigt 
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att kommunerna arbetar för att förstora den mentala bild av kommunen som finns i 
målgruppens medvetande. Enligt oss tror vi därför att marknadsföring minskar gapet 
mellan den uppfattande och det verkliga avståndet och även förstorar den mentala bilden. 
Uteblir marknadsföring ökar istället gapet då kunskap inte förmedlas vilket istället leder 
till att kommunen upplevs som riskfylld att flytta till.  
 
Grums är ett exempel på detta då gapet mellan identitet och image är stort. 
Kommunchefen berättade även att personer från Karlstad som skall på möte i Grums 
alltid kommer för tidigt, då de tror att Grums ligger längre ifrån Karlstad än vad de 
egentligen gör, vilket tyder på att personens mentala avståndsbild är felaktig och inte 
stämmer överrens med den verkliga avståndsbilden.   
 
Ovanstående punkter är signifikanta, men förutom dessa fanns det ytterligare aspekter 
som tenderade att ligga bakom flyttbenägenheten hos barnfamiljer. Dock var inte dessa 
resultat signifikanta. 
 

• Kunde de kommunernas slogan var det procentuellt större andel som kunde tänka 
sig att flytta 

• Hade de sett reklam från kranskommunen var det också procentuellt större chans 
att de ville flytta.  

 
Det fanns dock siffror som tydligt motsade sig dessa punkter. Exempelvis var det endast 
2 av 26 som sett reklam som också kunde tänka sig att flytta till Kil. En anledning kan 
dock vara att det enbart var 22 av 186 som hade sett reklam från Kil. Kils informatör 
berättade även att marknadsavdelningen var relativt nystartade och han medgav att det 
fanns mycket att arbete med när det gällde marknadskommunikation. Med denna 
bakgrund är det mer förståligt att fördelningen ser ut som den gör. Det finns dock teorier 
som säger att information som respondenten har skaffat sig om en region påverkar vilka 
kunskaper och attityder som respondenten har från olika regioner. Vi har dock inte 
kunnat hitta några sådana samband, vilket enligt oss betyder att kommunerna inte arbetar 
tillräckligt mycket alternativt inte har arbetat tillräckligt länge med marknadsföring.  Vi 
är övertygade och håller med Blom (1994) och andra forskare att information påverkar 
respondentens attityder av en plats. Till vilka grupper inom segmentet är det då 
kranskommunerna skall förmedla sitt budskap?  
 

• Barnfamiljer som bor i hyresrätt 
• Barnfamiljer som har ett eller två barn i åldern 0-6 år 
• Föräldrar som är mellan 25-35 år 
• Föräldrar som har högst en gymnasieutbildning 

 
Av de ovannämnda uppgifterna är de speciellt barnfamiljer som bor i hyresrätt och har en 
grund- eller gymnasieutbildning som har signifikanta samband. För de övriga två finns 
det inga signifikanta samband men däremot är barnfamiljer där föräldrarna är mellan 25-
35 med ett eller två barn mellan 0-6 år procentuellt mer flyttbenägna än övriga grupper. 
Statistik från statistiska centralbyrån visar även att det bor flest antal personer som har en 
lägre utbildningsnivå, vilket stärker våra uppgifter från undersökningen. Vi har inte 
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kunnat hitta teorier som stödjer våra uppgifter, mer än att landsbygdskommuner har ett 
inflyttningsöverskott med barn som är mellan 0-15. Dock stämmer inte det med vad vi 
kommit fram till i vår undersökning. Vi skulle vilja sänka åldersradien då vi menar att 
barnfamiljer med barn mellan 0-6 år är mer flyttbenägna. Faktum är att det var väldigt få 
barnfamiljer med barn mellan 7-15 som kunde tänka sig att flytta.  
 
Uppgifter ifrån Statistiska Centralbyrån säger att det bor flest andel människor med en 
grund - eller gymnasieutbildning i de kranskommuner vi valt att undersöka vilket stärker 
våra resultat. Anledningen till att det bor fler med en lägre utbildningsnivå i 
kranskommunerna kan bero på ekonomiska aspekter då många av barnfamiljerna angav 
att de kunde tänka sig att flytt till kranskommunerna på grund av att det var billigare 
boende där.  
 
Undersökning gav även ett klart signifikant samband om att de flesta som kunde tänka sig 
att flytta bodde i hyresrätter. De var mellan 25-35 år och hade ett eller två barn å åldern 
0-6 år. Detta tyder på att det är personer som är i början på sitt ”nya” liv och som inte 
ännu har hunnit skaffa hus etcetera. Vi tror att det då blir oerhört viktigt för kommunerna 
att tidigt försöka påverka dessa grupper med marknadsföring och information för att 
eventuellt locka dem att flytta till sin kommun.  
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7. Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer de resultat som framkommit under studiens gång att 
redovisas och presenteras.  

7.1 Sändarperspektivet, identitet/marknadsföring 
Kranskommuner arbetar med marknadsföring på ett eller annat sätt. Det har dock visat 
sig att det finns brister i alla tre kommunernas arbete. Den kommun som har lagt minst 
fokus på marknadsföring är Grums, vilket även speglar bilden och antalet invånare som 
kan tänka sig att flytta till kommunen. 
 
Arbetet har kommit fram till ett par viktiga aspekter som kommunerna enligt oss bör 
arbeta med för att nå en bättre image och som i slutändan skall öka invånarantalet. Det 
kommunerna måste förstå är att de skall arbeta mer som ett företag för att stärka 
kommunens image och därmed bland annat locka till sig fler invånare. Det viktiga för 
kommunerna är att deras arbete är konsekvent och att en röd tråd kan ses i deras arbete. 
Nedan följer viktiga marknadsåtgärder som är viktiga att beakta vid en kommuns 
imagearbete. Det är viktigt att alla delarna måste hänga ihop på ett eller annat sätt. 
Arbetar kommunen mot segmentet barnfamiljer är det vitalt att alla delarna verkligen 
inriktar sig och tillfredställer barnfamiljernas behov.  
 
Segmentering 
De tre kranskommunerna hade mycket olika syn på segmentering. Begreppet är enligt oss 
ett grundläggande begrepp för arbete med marknadsföring. Är inte marknaden 
segmenterad kan det fortsatta arbetet inte fungera optimalt. Alla kommunerna i studien är 
av karaktär, mindre kommuner, där segmenteringen blir extra viktig eftersom en liten 
organisation inte kan attrahera för många segment. Studien visade att Forshaga arbetade 
med segmentering där barnfamiljer var det segment som prioriterades högst. De övriga 
två kranskommunerna arbetade inte alls med segmentering även om de såg barnfamiljer 
som tänkbara målgrupper. Det visade sig exempelvis att Grums inte vände sig till någon 
speciell målgrupp när de förmedlade sina budskap i media. Kil hade orealistiska mål där 
de menade att de vill attrahera alla segment och vara det bästa boendealternativet för alla 
målgrupper.  
 
Viktigt att inse att de befinner sig på en konkurrerande marknad 
Det är även fundamentalt att kommunerna är medvetna om att de verkar på en 
konkurrerande marknad. Våra tre kranskommuner är alla konkurrenter som alla vill öka 
sitt invånarantal. Anmärkningsvärt är dock att Grums kommun inte alls ser de andra 
kranskommunerna som konkurrenter utan menar att det viktigaste är att det går bra för 
Karlstad. Synen som de har är enligt oss inte bra för Grums i långsiktigt perspektiv. De 
måste börja tänka mer på sig själva och förstå att de befinner sig på en konkurrerande 
marknad. Inser inte kommunerna detta är risken att deras arbete inte kommer fungera 
optimalt. Forshaga och Kil anser däremot att de befinner sig på en konkurrerande 
marknad och arbetar därefter.  
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Varierande kommunikationskanaler 
Kommunerna måste inse att när de marknadsför sig bör dem använda så många 
mediekanaler som möjligt och göra det konsekvent. Upprepningar av reklam är ett måste 
för att människor skall få upp ett intresse för budskapet som förmedlas. En platsimage 
måste dessutom kommuniceras på en mängd olika sätt och genom många olika kanaler 
för att den ska ta fäste och bli succéfull. 
 
Studien visade även här att Forshaga var den kommun som arbetade mest med varierande 
kommunikationskanaler. De försöker att synas i de medier som barnfamiljerna rör sig i, 
vilket visar att de har en tanke bakom sin kommunikation mot potentiella invånare. 
Grums och Kil syns inte i så många medier. Kil använder när studien gjordes varken 
radio eller TV utan satsar på pressmeddelande och reklam via Internet. Det här är inte 
tillräckligt utan de måste försöka att hitta andra vägar för att nå ut med sina budskap. En 
förutsättning är dock att de väljer att segmentera marknaden för att på så sätt underlätta 
det fortsatta arbetet. I och med att de inte har segmenterat sin marknad blir det inget 
segment som uppfattar att reklamen är riktat mot dem. Därmed uppstår stora glapp 
mellan budskapet och hur det ska uppfattas. Samma resonemang gäller för Grums, då de 
endast marknadsfört sig i Kanal 12.  
 
Kommunernas slogan 
En slogan kan inte själv göra hela arbetet utan är en del av helhetsarbetet. Kommunernas 
slogan är mycket generella och sticker inte ut ifrån mängden. Visserligen behöver inte en 
slogan sticka ut för att vara framgångsrik, utan det viktiga är att kommunernas slogans 
används konsekvent och speglar kommunens övriga arbete. Enligt oss bör exempelvis 
Forshaga som sänder ut budskap om att de är en barnfamiljskommun använda sig av en 
slogan som barnfamiljerna kan identifiera sig med. Detta skulle då innebära att den röda 
tråden i arbetet med att locka barnfamiljer skulle bli ännu mer tydlig och stabilare.  
 
Vikten av att lyfta fram unika objekt/ Objekt som målgruppen efterfrågar 
Kommuner som arbetar med marknadsföring har förmågan att marknadsföra sig med 
ungefär samma objekt såsom med vatten, natur och så vidare. När kommunerna arbetar 
på det sättet utmärker de sig inte ifrån övriga konkurrenter. Det är istället viktigt att 
kommunerna arbetar med att unicitet och lyfter fram platser som finns i kommunen. 
Objekt i kommunen kan göra att platsen besöks mer frekvent vilket kan medföra att 
kommunen får en bättre image då besöksfrekvens och image är ett signifikant samband.  
 
Det är även mycket viktigt att den röda tråden även följs i arbetet med attraktioner och 
platser. Har kommunen barnfamiljer som huvudsegment är det också viktigt att 
marknadsföra/skapa attraktioner som kan locka till sig barnfamiljer. Även arbetet med 
skolor och barnomsorg och andra barnfamiljsattribut är ett viktigt område som måste 
hålla hög kvalitet för att kunna locka till sig/behålla barnfamiljer.  

7.2 Mottagarperspektivet 
Mottagarperspektivet beskriver barnfamiljernas syn på kommunernas arbete. Begreppen 
som beskrivs nedan är image och barnfamiljernas flyttbenägenhet till respektive 
kommun. 
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7.2.1 Image 
Utifrån hur kommunerna arbetar skapar varje person en image mot respektive kommun. 
Vissa har en bra bild, andra en negativ och för vissa är bilden likgiltig. Kommunernas 
mål är givetvis att bilden av dem ska vara så klar och positiv som möjligt, men vår 
undersökning visar att så inte är fallet. De flesta av Karlstads barnfamiljer saknar 
uppfattning om kranskommunerna. De har inte kunskap om dem och vet därför inte ifall 
deras budskap stämmer. Glappet mellan identitet och image växer ju mindre kunskap 
personen har om kommunen. Därför måste kommunen arbeta mer med de verktyg som 
beskrivits ovan för att locka till sig sin målgrupp.  
 
Grums är den kranskommun där den kommunicerade imagen går mest isär med 
barnfamiljernas image. I varje fråga kunde vi se hur Grums image av dem skiljde sig från 
de andra två kommunerna i negativ riktning. Bilden av Grums är sämre än hur de själva 
ser på sig vilket de måste arbeta med att förbättra.  
 
Både Forshaga och Kil har en bättre image än Grums, men vi vill ändå inte påstå att 
imagen och identiteten går hand i hand för någon av de två kommunerna. Ingen 
uppfattning är det alternativ om påståenden som är klart mest vald i 
enkätundersökningen. Vi anser att det beror på att kommunerna liknar varandra för 
mycket. Trots det identifierade arbete som skett med marknadsföringen har kommunerna 
inte hittat sin nisch utan de satsar mer traditionellt på vad de tror sin målgrupp efterfrågar. 
Kommunerna liknar varandra och målgrupperna, i vårt fall barnfamiljerna, får svårt att 
skilja på de tre kommunerna.  
 
Kil och Forshaga har en likvärdig image, trots att deras arbete skiljer sig en aning åt. Att 
de är så lika kan ses som underligt då deras arbete som vi redan diskuterat skiljer sig åt. 
Varför Forshaga inte har en klarare image än Kil vet vi inte. Allt folk hör, ser och känner 
om kommunen har betydelse och finns det sådana aspekter kan det givetvis bero på det. 
Forshaga är dock den kommun med det speciella budskap där identitet och image går 
mest ihop, nämligen det att Forshaga har ett rikt naturliv. Kil har det mest kontroversiella 
budskapet i och med det att de har ett attraktivt geografiskt läge. 
 
De grupper som har bäst image mot kranskommunerna var; 
 

• De respondenter som är benägna att flytta till den specifika kranskommunen. 
• De respondenterna som har en bra bild av den specifika kranskommunen. 
• De respondenter som besöker den aktuella kranskommunen regelbundet. 
• De respondenter som ursprungligen kommer från den specifika kranskommunen. 

 
De respondenter som befann sig i någon eller några av dessa grupper hade oftare en åsikt 
om kranskommunernas budskap. Ju oftare respondenten besöker platsen desto mer 
uppfattning har de om den. Kunskapen om kranskommunen har stor roll för hur 
mottagarna av budskapet tolkar meddelandet.  
 
En annan faktor som spelar roll är respondenternas ovilja att flytta. Alla respondenter i 
undersökningen har barn och dessutom har de flesta arbete i Karlstad. Utöver det kan vi 
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anta att de flesta har sitt sociala liv i Karlstad, vilket gör att de inte är lika mottagliga för 
information, då de helt enkelt inte bryr sig. Har personerna inga planer på att flytta bryr 
de sig inte om Forshagas föreningsliv, Kils naturliv eller Grums skolor. Informationen 
tilltalar dem inte och försvinner i all informationsbrus som dagligen når oss.  
 
Sammantaget kan vi alltså säga att de två begreppen identitet och image verkligen hör 
ihop. Kranskommunernas saknad av identitet sammankopplat med respondenternas låga 
besöksfrekvens och ovilja att flytta gör att glappet mellan de två begreppen är stor.  
Kommunerna måste arbeta mer med aspekterna ovan som är viktiga att beakta för 
kommunerna. Dessa bör de arbeta med och dessutom skall det spegla de segment som 
kommunerna vill attrahera. Vill de tillfredsställa exempelvis barnfamiljer skall hela 
arbetet utgå från barnfamiljernas behov och värderingar. Kranskommunerna bör arbeta 
med segmentet barnfamiljer då andra segment efterfrågar andra behov som inte 
kranskommunerna kan tillfredställa. Exempelvis kräver segmentet studenter ett bra 
nattliv. Kranskommunerna måste inse att vissa segments behov inte går att tillfredställa. 
Det innebär att konkurrens kommer att uppstå på marknaden. För att hävda sig i 
konkurrensen måste kommunen tala om att de finns och att de kan erbjuda något som inte 
de andra kommunerna kan. Det skall de göra genom marknadsföring. Hur de gör är 
individuellt men de måste arbeta med objekt som det aktuella segmentet efterfrågar. 
Deras markandsföringsarbete skall täppa till glappet mellan identitet och image, vilket 
kräver ett långsiktigt, konsekvent och tydligt arbetssätt. 

7.2.2 Flyttbenägenhet 
Flyttbenägenheten var generellt sätt relativt liten bland respondenterna. Det var flest antal 
respondenter som kunde tänka sig att flytta till Kil medan det var minsta antal 
barnfamiljer som kunde tänka sig att flytta Grums. Följande fakta hade signifikanta 
samband i undersökningen med flyttbenägenhet. 
 

• Ju bättre bild respondenten har desto mer flyttbenägen är hon. 
• Ju mer en respondent besöker en kommun desto mer flyttbenägen är hon  
• Respondenterna ansåg att Kil låg närmast beläget Karlstad och det fanns ett 

klart samband mellan flyttbenägenhet till Kil och närhet.  
 

Undersökningen kom också fram till att det var vissa grupper inom segmentet som var 
mer flyttbenägna än andra.  
 

• Barnfamiljer som bor i hyresrätt 
• Barnfamiljer som har ett eller två barn i åldern 0-6 år 
• Föräldrar som är mellan 25-35 år 
• Föräldrar som har en grundskole- eller en gymnasieutbildning 

 
Uppgifterna tyder på att det är personer som är i början på sitt ”nya” liv med småbarn  
och som inte ännu har hunnit skaffa hus etcetera. Vi tror att det då blir oerhört viktigt för 
kommunerna att tidigt försöka påverka dessa grupper med markandsföring och 
information för att eventuellt kunna locka dem att flytta till sin kommun.  
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8. Diskussion 
Det avslutade avsnittet kommer ta upp förslag till framtida undersökningar samt en 
kritisk granskning av undersökningens trovärdighet.  

 
8.1 Förslag till framtida undersökningar 
Under undersöknings gång har vi funnit en rad frågor och aspekter kring ämnet som vi 
inte legat inom svårt syfte. Problemen kommer att diskuteras och presenteras nedan.  
 
Vi har under studiens gång visat på hur negativt barnfamiljerna uppfattar Grums. Vi har 
även försökt att genom egna funderingar förklara varför så är fallet. Det skulle dock vara 
intressant med en studie där fokus ligger enbart på Grums och imagen kring kommunen. 
Varför har Grums mycket sämre bild än de andra två kranskommunerna som ingått i 
undersökningen? Har bruket och de negativa associationer som finns kring Grums en 
viktig betydelse för bilden av Grums eller är det andra historiska aspekter som är 
avgörande? 
 
I uppsatsen har vi arbetat kring tre mindre kommuner. Undersökningar visar på att det 
arbetssättet är mindre vanligt i de mindre kommunerna. Däremot finns arbetet och 
tänkandet redan hos de större kommunerna. Det skulle således vara intressant att se hur 
arbetet har gått. Har de ökat invånarantalet efter sitt arbete eller har arbetet vart onödigt i 
den aspekten. Det skulle alltså vara intressant att undersöka mindre kommuner som har 
arbetet med Marketing Places under en längre tid och kolla på om arbetet har gett 
resultat. 
 
Att vi arbetat med tre kommuner har gjort att vi endast kunnat undersöka ytan. 
Exempelvis har vi fått avgränsa oss inom vissa teoretiska begrepp såsom identitet. 
Begreppet är vidare än att bara intervjua de kommunalanställda. Här ingår även invånare, 
näringsliv med flera och det gör att vår syn på konsumenternas identitet kanske hade 
ändrats om vi intervjuat några ur dessa grupper. Det intressanta ligger i att fördjupa sig i 
begreppet identitet vilket var omöjligt för vår del då vi hade tre kommuner och utöver 
använde oss av en enkätundersökning till målgruppen. Arbetet vart lite för brett och 
svårhanterat. Således hade det med facit i hand varit betydligt mer lätthanterat att 
undersöka en kommun och verkligen penetrerat hela kommunen från nyinflyttande till 
kommunledningen. 

8.2 Uppsatsen reliabilitet och validitet 
Utifrån de slutsatser vi drog utav undersökningen ville vi kritiskt granska hur hög 
validitet respektive reliabilitet vår undersökning var. Utifrån de verktyg vi redovisade i 
kapitel 4,9 kunde vi konstatera att undersökningen har en relativ hög validitet och 
reliabilitet. Vi valde medvetet att inte bedöma validiteten i den kvalitativa ansatsen 
ytterligare utan nöjer oss med att vi intervjuade två representanter från varje kommun. 
Där fick vi en bild av att de arbetar mot samma hål och på likvärdiga sätt, vilket gör att vi 
kan fastställa att den kvalitativa ansatsen har en hög validitet.  För att undersöka 
giltigheten i den kvantitativa delen konfronterade vi fem slumpvist utvalda personer ur 
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vår målgrupp. De fick svara på de frågor som finns nedan och berätta om de instämde 
eller inte.  
 

• Har du en sämre bild av Grums än Forshaga och Kil. 
• Förbättras din image av en plats om du har eller regelbundet besöker platsen. 

 
Faktum var att de fem personerna svarade väldigt lika och dessutom sida vid sida med 
våra slutsatser. Alla fem hade en sämre bild av Grums än de andra två kranskommunerna 
och ansåg sig få en bättre image om de besökte platsen regelbundet.  
 
Vi använde som vi sa i metodavsnittet bandspelare när vi genomförde våra intervjuer, 
vilka efter genomförandet sammanställdes. Det gjorde att vi inte gick miste om något 
respondenterna sa. 
 
Det ska poängteras att enkätundersökningen gav en snedfördelning. Det var ytterst få som 
ville flytta, vilket innebär att validiteten kan diskuteras. Kanske hade det varit 
intressantare med djupintervjuer av de som kunde tänka sig flytta och på så sätt få ett mer 
djup i undersökningen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Marknadsföringsarbetet 
 
Hur många arbetar med marknadsföringen av kommunen? 
 
Hur mycket pengar lägger ni ner på marknadsföring per år? 
 
Hur viktigt anser du arbetet med markandsföring av en plats är? Tror du marknadsföring 
kan få människor att flytta till er kommun? 
 
Målgrupper/segmentering 
 
Människor har olika värderingar och tankar och vi undrar om det är någon speciell 
målgrupp som ni vänder er till när det gäller att locka till sig invånare?  
 
Arbetar ni aktivt med att försöka locka till er karlstadbor? 
 
Vilka målgrupper av karlstadborna försöker ni i sådana fall nå? 
  
Vilka aspekter trycker ni på för att få barnfamiljer att flytta till er kommun?  
 
Finns tillräckligt med bostäder, dagisplatser etcetera för få barnfamiljer att flytta till er 
kommun? 
 
Hur vill ni att barnfamiljerna i Karlstad ska uppfatta er? 
 
Har ni någon medveten strategi för att locka till er barnfamiljer? 
 
Varför ska barnfamiljer från Karlstad välja att flytta till er kommun, vad har ni att erbjuda 
dem? 
 
Hur arbetar ni för att höja livskvaliteten för era invånare och era potentiella invånare? 
 
Identitet/Image/kommunikation 
 
Vem anser du ligga bakom kommunens identitet? 
 
Vilka associationer vill ni bli förknippade med? (skola, natur, vatten/barnomsorg osv.) 
 
Hur arbetar ni för att bli förknippade med dessa? 
 
Vilken image tror ni karlstadborna har gentemot er? 
 
Finns det några undersökningar som ligger till grund för imagen? 
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Vilka verktyg/mediekanaler/åtgärder använder ni er av när ni försöker uppnå önskvärd 
image? 
 
Tar ni hjälp av någon reklambyrå eller något konsult företag för att stärka kommunens 
image? 
 
Vilka svårigheter finns i arbetet med en kommuns identitet och arbetet med denna? 
 
Har ni någon slogan? 
 
Har ni någon kontakt människor som flyttar ut från staden för att på så sätt kunna skapa 
en relation och därmed försöka locka tillbaka dem när de blir äldre? Är det svårt att skapa 
relationer med potentiella invånare? Finns det förslag på hur man skulle kunna gå 
tillväga? 
 
Mål, visioner och strategier 
 
Vad finns det för mål och visioner för kommunen? 
 
Vad använder ni er av för strategier för att attrahera målgrupperna? 
 
Vad har ni för långsiktiga mål? Är det något ni förmedlar till de potentiella invånarna?  
 
Tror ni de potentiella invånarna vet tillräckligt mycket om er kommun för att flytta till er? 
Hur ska ni få dem att få tillräckligt med kunskap? 
  
Övriga frågor 
 
Vad skiljer er från andra städer/platser, vad är unikt? 
 
Ser ni de andra kranskommuner som konkurrenter? 
 
Hur gör ni för att differentiera er från andra kommuner? 
 
Vad tror ni karlstadborna efterfrågar? 
 
Pappersbruket verkar associeras som något negativt, arbetar ni något med att försöka 
vända de negativa associationerna till något positivt eller framhäver ni bara det ni vet 
associeras med positiva tankar? 
 
Arbetar ni något med att få era invånare att prata gott om kommunen? 
 
Vad har ni för bild av er själva? 
 
Drar ni någon nytta av att ligga nära en stor stad?  
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Bilaga 2 Enkätundersökning 
1. Hur stor är sannolikheten att du kommer att flytta från Karlstad till någon av dess 
kranskommuner inom två år. 
                          
              Mycket liten               Neutral            Mycket stor 
Grums         1 2 3 4 5 
Kil   1 2 3 4 5 
Forshaga   1  2 3 4 5                        

 
2. Vad har du för generell bild av … 

         
          Mycket Dålig                 Neutral                       Mycket bra 

Forshaga  1 2  3  4  5 
Kil   1 2  3  4  5 
Grums   1 2  3  4  5 
 
3. Hur ofta besöker du… 
 
Forshaga Minst gång i veckan     Minst en gång i månaden    Sällan    Aldrig 
Grums  Minst gång i veckan     Minst en gång i månaden    Sällan    Aldrig 
Kil  Minst gång i veckan     Minst en gång i månaden    Sällan    Aldrig 
 
4. Vilken ”stad” anser du ligga längst ifrån Karlstad Centrum? Rangordna från 1-3 där 3 
betyder att det ligger längst ifrån Karlstad. 
 
Grums    Kil   Forshaga      
 
5. Vilken är den främsta anledningen till att du skulle kunna tänka dig att flytta till Kil, Forshaga 
eller Grums? Kryssa i ETT alternativ per kommun! Om du svarar att du inte vill flytta till 
någon av kommunerna i fråga 5, svara på fråga 6 och ange varför du inte vill flytta till 
respektive stad!  
 
 vill ej flytta Trygg 

uppväxt 
miljö 

Bra 
läge 

Bra 
skolor 

Rikt 
föreningsliv 

naturskönt Billigt 
boende 

Annat 

Kil                 

Grums                 

Forshaga                 
 
6. Vilken är den främsta anledningen till att du inte vill flytta till… (ETT alternativ!) 
 
  Sämre 

boende 
miljö 

Barnen måste bryta 
upp från skolan 

med mera 

Landsbygden 
tilltalar mig 

inte 

oattraktivt 
läge 

sämre skolor 
och 

barnomsorg 

Ej 
familjevänligt 

Har arbetet 
i Karlstad 

Annat 

Kil                 
Grums                 
Forshaga                 
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I nedanstående del finns det sex/sju olika påståenden om respektive kranskommun. Kryssa 
i det alternativ du anser stämmer bäst överens. 
 
             Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer Ingen  
7. a) Forshaga 
 

absolut 
inte 

inte 
 

 eller 
 

 delvis 
 

helt 
 

uppfattning 
 

Forshaga har en bra skolor och barnomsorg             
Forshaga erbjuder ett bra boende             
I Forshaga är det tryggt att växa upp             
I Forshaga finns ett rikt naturliv             
I Forshaga finns ett rikt föreningsliv             
Forshaga är en familjevänlig kommun             
 
 
 
 
 Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer Ingen  
7. b) Kil 

 
absolut 

 inte 
inte 

 
 eller 

 
 delvis 

 
helt 

 
uppfattning 

 
Kil har ett attraktivt geografiskt läge             
Kil har en bra skolor och barnomsorg             
Kil erbjuder ett bra boende             
I Kil är det tryggt att växa upp              
I Kil finns ett rikt föreningsliv             
Kil är en familjevänlig kommun             
 

  Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer  Ingen  

7. c) Grums absolut 
inte 

inte eller  delvis helt uppfattning 

Grums har bra skolor och barnomsorg             

Grums är naturskönt             

Grums erbjuder ett bra boende             

Grums läge vid Vänern är attraktivt              

I Grums bor det trevliga människor             
Grums är en familjevänlig kommun             
 
8.a) Har du under de senaste åren sett reklam i någon form som har haft i uppgift att försöka locka 
dig att flytta till någon av Grums, Kil eller Forshaga? 
 
Ja  Nej   
 
8. b) Om, ja iså fall vilken/vilka? Grums Kil  Forshaga 
 
9. Vilken Slogan hör till respektive kommun? Nedan finns sex slogans bland Sveriges kommuner. 
Däribland finns Forshagas, Kils och Grums slogans. Försök para ihop rätt slogan med rätt stad, 
alltså högst tre kryss. Ett alternativ för respektive stad!! 
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  Grums Forshaga Kil 
Av naturliga skäl       

På rätt spår       

En kommun för alla       

Kommunen där man kan leva - inte bara bo       
Med vind i seglen!       

Så mycket mer än du tror       

 
Avslutande vill vi att du skriver kort information om dig och din familj. 
10. Ålder?   Yngre än 25       25-30       31-35       36-40    41-45    Äldre än 46   
11. Hur många barn finns det i familjen som är under 0-6?     1      2   3    fler än 4  
12. Hur många barn finns det i familjen mellan 7-15?        1       2      3    fler än 4  
13. Utbildning? Grundskola      Gymnasium    Folkhögskola   Högskola/universitet 
14. Vilken stadsdel i Karlstad bor du i för tillfället? ___________________ 
15. Boende situation just nu?   Villa         Hyresrätt     Bostadsrätt   Annat boende  
16. Hur nöjd är du med din boendesituation idag?            

Inte alls nöjd                              Mycket nöjd 
1 2 3 4 5 

17. Var kommer du ursprungligen ifrån? Karlstad Grums Forshaga Kil Övriga 
Värmland  Annat           
Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! Ha en fortsatt trevlig dag. 
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Bilaga 3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Ålder på respondenten 

 Frekvens Procent 

Antal yngre än 25 6 3,2 

 25-30 55 29,6 

 31-35 61 32,8 

 36-40 37 19,9 

 41-45 22 11,8 

 Äldre än 46 5 2,7 

 Total 186 100,0 

Vad har respondenten 
för utbildning Frekvens Procent 

Antal Grundskola 9 4,8 

 Gymnasier 54 29,0 

 Folkhögskola 10 5,4 

 Högskola/univer
sitet 

110 59,1 

 Total 183 98,4 

 Bortfall 3 1,6 

Total 186 100,0 

 
Boendesituation Frekvens Procent 

Antal Villa 65 34,9 

 hyresrätt 92 49,5 

 Bostadsrätt 24 12,9 

 Annat boende 4 2,2 

 Total 185 99,5 

 Bortfall 1 ,5 

Total 186 100,0 

Hur många barn finns 
mellan 0-6 år Frekvens Procent 

Antal 0 24 12,9 

 1 106 57,0 

 2 47 25,3 

 3 9 4,8 

 Total 186 100,0 

Hur nöjd är respondenten 
med bondesituationen Frekvens Procent 

Antal Inte alls nöjd 3 1,6 

 Inte så nöjd 13 7,0 

 verken elller 27 14,5 

 nöjd 59 31,7 

 mycket nöjd 83 44,6 

 Total 185 99,5 

 Bortfall 1 ,5 

Hur många barn finns det 
mellan 7-15 Frekvens Procent 
Antal 0 137 73,7 

 1 24 12,9 

 2 20 10,8 

 3 4 2,2 

 4 eller fler 1 ,5 

 Total 186 100,0 

Svarsalternativ Vad har 
respondenten för 

bild av Grums 

Vad har 
respondenten för 

bild av kli 

Vad har respondenten 
för bild av Forshaga 

Mycket dålig 39 16 15 

dålig 76 29 30 
Neutral 65 101 98 

Bra 5 30 29 
Mycket bra 0 9 14 

bortfall 1 1 0 
Total 186 186 186 
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Generell bild av: Forshaga Kil Grums 

 Mycket dålig 15 16 39 

 Dålig 30 29 76 

 Neutral 98 101 65 

 Bra 29 30 5 

 Mycket bra 14 9 0 

 Total 186 185 185 

 Bortfall 0 1 1 

Total 186 186 186 
 

Hur ofta besöker du: Forshaga Kil Grums 

 Minst en gång i veckan 6 16 8 

 Minst en gång i månaden 24 19 10 

 Sällan 101 88 79 

 Aldrig 54 59 86 

 Total 185 182 183 

 Bortfall 1 4 3 
 

 Vilken stad ligger 
närmast Karlstad 

Antal Procent 

Grums 30 16,1 

Kil 79 42,5 

Forshaga 59 31,7 

 

Total 169 90,9 

 Bort fall 17 9,1 
 

 
 

Stor sannolikhet 
att flytta till 

Forshaga Kil Grums

 Mycket liten 148 147 177 

 Liten 14 9 5 

 Neutral 13 14 2 

 Stor 5 8 1 

 Mycket stor 3 4 0 

 Total 183 182 185 

 Bortfall 3 4 1 

Vilken stad ligger 
längst från Karlstad 

Antal Procent

Grums 120 64,5 

Kil 26 14,0 

Forshaga 37 19,9 

   

Total 183 98,4 

 Bortfall 3 1,6 
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