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ALLA GÖR DET - kommuner, städer, regioner 
och länder arbetar för att stärka eller skapa 
sig varumärken. Under de senaste åren har 
city branding blivit ett populärt ämne bland 
stadens lokalpolitiker, köpmän och marknads-
förare för att locka till sig företag, investerare, 
besökare och ny befolkning till staden. Det 
handlar inte längre om att landets storstäder 
och regioner enbart anammar denna aktivitet 
utan det har blivit betydande även för mel-
lanstora städer till småstäder. Med detta som 
bakgrund blir det intressant att undersöka en 
stad i Sverige som står i förändring, där en 
utveckling sker och med en stark tillväxt. En 
stad som står med ena foten i småstaden och 
den andra i steget mot den mellanstora sta-
den. Tillsammans med utvecklingsaktiviteter 
måste också staden bevara det som ger sta-
den dess unika identitet. Fallet är Varberg. En 
stad som många andra städer, som erbjuder 
attraktivt boende, vitalt centrum, en kulturhis-
toria och ett varumärke för staden – Varberg 
– Sveriges kurort.  

SYFTET MED DENNA UPPSATS är att få en 
djupare förståelse för begreppen city brand-
ing och place marketing, varumärkesbyg-
gande i kommunen och hur det tillämpas i 
fallet Varberg, samt att undersöka om det 
finns spår av termer av varumärkesbyggande 
i kommunala planeringsdokument och vi-
sioner. För att få förståelse för marknadsföring 
av städer och platser har litteraturstudier 
genomförts. I fallstudien appliceras teorier 
och begrepp hämtade ifrån marknadsförings-
forskning och litteratur och analyseras på det 
utvalda undersökningsmaterialet, Varbergs 
översiktsplan, fördjupade översiktsplan för 
stadsområdet och visioner. Undersökningen 

sker genom att se hur dokumenten förhåller 
sig till termer av stadens varumärke, och 
vilka övriga riktlinjer och satsningar inom 
fysisk planering, lyfts fram i dokumenten för 
att attrahera företag, besökare och invånare 
till kommunen. Metoden som har används 
för att analysera empirin är kvalitativ innehåll-
sanalys. Detta görs genom att skilja ut viktiga 
beståndsdelar i ett varumärke för att sedan se 
om samma termer används i översiktsplaner 
och visioner. 

DE SLUTSATSER SOM kan dras av under-
sökningen är att det inte finns självklara spår 
av varumärketsbyggande i översiktsplanedo-
kumenten. Men när det handlar att vara en 
attraktiv kommun för boende, besökare och 
företag så lyfter översiktsplaner och visioner 
fram samma unika egenskaper som varumär-
ket Varberg - Sveriges kurort också innehåller. 
Slutsatsen kan dras att visionsdokumenten 
har tydligare drag av varumärkets byggstenar 
än vad översiktsplaner har, men att det inte 
behöver betyda att dokumenten är inspir-
erade av dagens marknadsorientering utan 
kan bero på andra faktorer i samhälls- och 
planeringsutvecklingen. Det är svårt att dra 
några generella slutsatser utifrån den studie 
som har genomförts. 

UPPSATSEN ÄR ETT kandidatarbete på pro-
grammet för Fysisk planering på Blekinge 
Tekniska Högskola, och genomförs under 
utbildningens tredje år. Uppsatsen omfattar 
15 högskolepoäng.
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1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE

Globaliseringen är en stark trend och betyder att allt fler av världens nation-
ella ekonomier blir medlemmar av en gemensam marknad. Globaliseringen 
har inneburit att många länder världen över genomgår en förändring från det 
industriella samhället mot någonting nytt. I det nya har det uppstått ett kon-
stant flöde av information, kapital, kunskap och kultur, i ett samhälle som vi 
idag kallar för ett nätverks-, tjänste-, informations-, kunskaps-, eller upplev-
elsesamhälle (Ashworth & Kavaratzis 2009, Arnstberg & Bergstöm 2010). 
Både på den globala och den lokala marknaden utsätts städer, regioner och 
länder för en konkurrens dem emellan och som svar på konkurrensen har 
marknadsföring kommit att bli ett starkt verktyg för att locka till sig de efter-
traktade målgrupperna; företag, turister och nya invånare, för att i slutändan 
uppnå en ekonomisk tillväxt, som senare kan generera välfärd. Det handlar 
också om att attrahera rätt sorts människor, sådana med ett ekonomiskt och 
kreativt kapital (Florida 2006). Marknadsföring och försäljning av städer och 
platser har ökat i stor utbredning och betydelse både i praktisk mening och 
som område för akademisk forskning (Medway & Warnaby 2008). Fenom-
enet ”branding” är inget entydigt begrepp med enbart en definition. Inom 
forskningen framträder olika begrepp som behandlar städer och platser 
som produkter men de vanligast förekommande är begreppsparen är ’city 
branding’ och ’place marketing’, som båda har sin utgångspunkt i samma 
fenomen.

Att arbeta med staden som varumärke och platsmarkandsföring är aktiviteter 
som ofta anammas av storstäder och regioner. Men det blir allt vanligare att 
mellanstora och småstäder marknadsför sig på samma sätt. Varumärkesar-
bete har blivit en viktig tillgång för stadsutvecklingen och ett effektivt verktyg 
för städer att förbättra sin positionering, att skilja ut sig i förhållande till andra 
konkurrerande städer. Genom nya attraktiva stadsdelar, uppseendeväck-
ande arkitektur och historiska områden och kultur vill alla städer sätta ner sin 
fot och synas, uppmärksammas, underhålla och nå ut i till sina målgrupper. 
Dock skiljer sig inte aktiviteterna mycket åt mellan olika städer. (Ashworth 
& Kavaratzis 2005; 2009; Spjuth 2006). Den fysiska planeringen påverkas 
alltså direkt av marknadsföringsaktiviteterna genom att det ofta tar just en 
fysisk form i tillexempel arkitektur och centrumförnyelse, resultatet blir en 

1 Inledning

‘City branding’ och ‘place 
marketing’, det förekommer 
en mängd olika benämnin-
gar för fenomenet med att 
marknadsföra städer och 
en stads varumärkesarbete: 
place marketing, place 
promotion, city marketing, 
urban branding etc. Jag 
kommer att använda city 
branding som synonymt 
med varumärkesarbete för 
städer eller stadsmarknads-
föring och place marketing 
som synonymt för plats-
marknadsföring
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försäljning och konsumtion av platser. För att marknadsföringen ska ge posi-
tiva resultat är verktyget som mest effektiv hos de styrande och beslutande 
myndigheterna i staden, för att kunna gå från ord till handling (Ashworth 
& Kavaratzis 2009; Dahlqvist & Melin 2010), enligt ovan ska verktygen 
tillämpas av kommunen för att få önskvärd effekt. På senare år har intresset 
ökat hos landets kommuner att bygga starka varumärken och arbeta med 
marknadsföring (Dahlqvist & Melin 2010; Spjuth 2006), vidare leder kan 
denna styrform leda till en kommersialisering av kommunen.

I vilken grad som marknadsföring, konsumtion av platser och faktiska projekt 
genomförs i städer kan delvis härledas till dagens stadspolitik och samt i 
vilken utsträckning privat-offentliga partnerskap används (Ashworth & Ka-
varatzis 2009; Granberg 2004). Marknadsföringen av städer är ett brett fält 
vilket stadsplanering ingrips och detta medför att frågan blir allt mer viktig 
även för planeringsfältet. 

En del av problematiken med marknadsföring av städer och platser är bland 
annat huruvida det går att använda av ”produkt marknadsföring”, till städer 
och platser och vilka blir konsekvenserna på ägande, inflytande över sta-
den, resursfördelning och vilken målgrupp som insatserna rikas emot. (Berg 
& Lucarelli 2011). Det kan uppstå en orättvis resursfördelning när satsningar 
görs på redan utvecklade områden i staden såsom stadskärnan för att locka 
till sig näringsliv, besökare och nya invånare, och områden i staden som 
behöver utvecklas försummas. Detta leder till att det är viktigt att förankra 
staden och kommunens varumärkesarbete och satsningar hos kommun-
invånaren för att uppnå förtroende hos medborgarna och legitimitet för 
beslutsfattarna (Dahlqvist & Melin 2010).

1.2 PROBLEMFORMULERING

Det finns flera olika definitioner på vad syftet med planering är. Men en av 
dessa att styra samhället i en önskad riktning (Hemelin 2005). Både plan-
eringen på en översiktlig nivå och kommunalt visionsarbete är verktyg och 
aktiviteter som visar kommuners önskvärda riktning in i framtiden. Eftersom 

7



Kommunen som varumärke

Inledning

kommersialiseringen av kommunen, marknadsföring, försäljningen och kon-
sumtion av städer och platser och den akuta strävan efter ekonomisk tillväxt 
är tydliga trender i dagens samhälle, så påverkas planeringen av detta, men 
frågan är i vilken utsträckning? Möjligen kan också termer av marknads-
föringen av staden fått en inverkan på de kommunala plandokumenten, för 
att också vara pusselbit i fokuseringen på att “sälja” kommunen. Resultatet 
kan bli att kommuninvånarnas intressen, allmänhetens ”bästa”, falla bort och 
ersättas av ett egenintresse.

1.3 SYFTE

Uppsatsen syftar till att undersöka fenomenet marknadsföring av städer med 
en utgångspunkt i begreppen ’city branding’ och ’place marketing’. För att 
få en ökad förståelse för städer/kommuners varumärkesarbete analyseras 
fallet Varberg. Genom att studera kommunens översiktliga planering och vi-
sioner ämnar uppsatsen undersöka huruvida det finns spår stadsmarkands-
föring i dessa dokument. Samt att lyfta fram Varbergs kommun hanterar 
näringslivs-, turism- och handelsfrågor för att attrahera företag, besökare 
och ny invånare. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vad innebär begreppen ’city branding’ och ’place marketing’? 
2. På vilket sätt arbetar Varbergs kommun med varumärkesarbete och  
 platsmarknadsföring?
3. Hur hanterar Varbergs kommun ämnen kring näringsliv, turism och  
 handel i översiktlig planering och visioner?
4. Går det att identifiera tematiska kopplingar i översiktsplaner och   
 visioner från varumärkesarbete?
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen begränsas dels av den tid som är avsatt för att skriva ett kan-
didatarbete, vilket omfattats av 15 högskolepoäng. Uppsatsen fokuserar 
främst på city branding och skapandet av städers varumärken, varumär-
kets beståndsdelar och sätter det i ett kontext av Varbergs kommun. City 
branding berör många områden med stadsbyggnad och den fysiska miljön, 
till exempel enstaka spektakulära byggnader, stadsdelar för den kreativa 
klassen, city- och havsnära stadsdelar och ”branding” i mellanstora och 
småstäder. Jag har valt att begränsa mig till att behandla turism, handel 
och näringslivsfrågor i en medelstor stad. Uppsatsen fokuserar främst på 
huvudorten Varberg, i kommunen och granskandet av översiktsplaner och 
visioner, behandlas främst de frågor som rör, näringsliv, turism och handel 
samt varumärkets byggstenar, som identitet, kärnvärden och positionering. 

1.6 METOD

Uppsatsens utgångspunkt är att genomföra en empirisk studie i form av 
en kvalitativ undersökning, på grund av att det lämpar sig för att beskriva 
fenomen i dess kontext, och skapa sig en ökad förståelse av fenomenet 
(Justesen och Mik-Meyer 2011). Den kvalitativa undersökningen som an-
vänds i uppsatsen är fallstudien. Att genomföra en fallstudie innebär oftast 
att undersökningen koncentreras till ett fall, stället för många. En fördel med 
fallstudien är att fallet kan studeras mer i detalj och nya saker kan påträffas, 
som vanligen inte upptäcks vid en ytlig undersökning (Denscombe 2009). 
Målsättningen med fallstudien är att belysa det generella genom att titta på 
det enskilda fallet, menar Denscombe (2009). Medan en nackdel kan vara 
att fallstudien gör det svårt att generalisera från ett enskilt fall. Jag kommer 
att genomföra en fallstudie av Varbergs kommun, där utgångspunkten är 
att undersöka på vilket sätt Varberg arbetar med marknadsföring av staden, 
alltså city branding och place marketing, för att sedan undersöka om termer 
av marknadsföringen av städer, och varumärkesbyggande även fått genom-
slag i kommunala dokument, som tar ställning och inriktning för staden och 
kommunens framtid. Främsta fokus ligger på att behandla de dokument som 
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kommunen har för att styra kommunen i en önskvärd riktning, genom över-
siktlig planering och visioner. 

1.6.1 Innehållsanalys
Den metod som jag avser att använda är kvalitativ innehållsanalys. Enligt 
Peter Esaiasson et al. (2012) är innehållsanalysens grundtanke att skilja ut 
det absolut väsentliga i studieobjektet. Detta görs med utgångspunkt i en 
grundlig, och noggrann undersökning av innehåll och kontext. Vidare kan 
begrepp och kategorier användas för att strukturera och skapa en förståelse 
för sin analys. I det första steget mot att genomföra en innehållsanalys 
genomfördes en sökning av den aktuella forskningen i ämnet.  Detta för få 
en uppfattning om fenomenet ’branding’ i sin helhet, det vill säga att få en 
uppfattning av ämnesområdets bredd och genomslag, (se kapitlet 2, forskn-
ingsöversikt).  I kapitel 3, teoretiska utgångspunkter och begrepp skapas en 
djupare förståelse för marknadsföringen av städer och platser med utgång-
spunkt i begreppen city branding, place marketing och förståelse dess syfte 
och användning. I detta kapitel förs även en diskussion kring fenomenets 
begränsningar, med utgångspunkt i olika riktningar inom forskningsfältet, som 
kan visa på flertalet problem och den kritik som kan riktas mot satsningar inom 
marknadsföringen av städer. I det andra steget för att närma sig fallstudien 
av Varbergs kommun och innehållsanalysen, har en kunskap hämtas kring 
varumärkesbyggande i kommunen och detta har genomförds med inläsning 
av litteratur som behandlar möjligheterna med att städer och kommuner har 
varumärken. Eftersom marknadsföring av städer och kommuner handlar om 
att nå en ökad tillväxt och välfärd genom att locka till sig företag, besökare 
och nya invånare till staden, så har också fokus legat på att se hur plandoku-
menten och visioner hanterar frågor kring näringslivet, handel och turismen. 
Den kommunala verksamhetens utveckling mot mer marknadsanpassade 
styrningsformer, gör att planeringen i kommuner måste förhålla sig till denna 
utveckling som sker, därför är det av betydelse att se om termer av marknads-
föring och varumärken även har fått fäste i plan och visionsdokument. Utifrån 
litteraturstudien har tre begrepp från varumärkesarbete i städer, identitet, kärn-
värden och positionering, används i undersökningen av det empiriska mate-
rialet. Samt har en översiktlig beskrivning av stadens attraktivitet och männis-
kan betydelse av att vara en kreativ resurs, den mest attraktiva resursen, enligt 
Richard Florida (2006).
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1.6.2 Undersökningsobjekt 
Undersökningsobjektet Varberg har valts utifrån några uppsatta kriterier. 
Agneta Spjuth (2006) skriver i sin bok, Kommunen som varumärke – Att 
stärka kommunens profil att varumärkesarbete är en viktig investering för 
kommuner. Kommuner har nytta av att konsekvent och långsiktigt arbeta 
med att förstärka en positiv bild av sig själva genom bygga sitt varumärke 
enligt Spjuth (2006) och det är betydelsefullt för kommunen att ta reda på 
vilka som den konkurrerar med, för att på så sätt kunna särskilja sig. Vidare 
menar hon att det inte längre handlar om att landets storstäder och regioner 
enbart anammar denna aktivitet utan det har blivit betydande även för 
små- och medelstora städer. Eftersom landet består mestadels av små- och 
medelstora städer, så är det av betydelse att undersöka en sådan stad/kom-
mun. Ett uppsatt kriterium var att undersöka en medelstor till liten stad/kom-
mun för att visa på city branding och place marketing har en vid utbredning, 
inte bara i landet storstäder och storstadsregioner. Samtidigt sker också en 
ökad inflyttning och tillväxt hos städer/kommuner som är medelstora. 

Ytterligare en förutsättning för val av fallstudieobjekt var att det gick att se 
att kommunen arbetar med att marknadsföra sig och på olika sätt kom-
municera med utvalda målgrupper. Genom att undersöka olika kommuners 
hemsidor framgick det att varumärken och stadmarkandsföring florerar i 
små- som stora kommuner och städer. Det var också viktigt att använda en 
kommun som har nyantagna planeringsdokument, för att kunna ställa mina 
frågeställningar till materialet och se om även dessa dokument har påver-
kats dagen fokus på att ”sälja” staden. Varbergs kommun uppfyllde dessa 
kriterier och det blev intressant att undersöka en stad/kommun i Sverige som 
står i förändring, där en utveckling sker och med en stark tillväxt. Varbergs 
kommun hör till kategorin Större kommuner i grupperingen av landets kom-
muner (Kommungruppsindelning 2011). En stad som står med ena foten i 
småstaden och den andra i steget mot den mellanstora staden. Tillsammans 
med utvecklingsaktiviteter måste också staden bevara det som ger staden 
dess unika identitet. En stad som många andra städer, som erbjuder at-
traktivt boende, vitalt centrum, en kulturhistoria och ett varumärke för staden 
– Varberg – Sveriges kurort. I valet att fokusera på en tillväxtkommun kontra 
en kommun som stagnerar var också av betydelse för att försäkra sig om att 
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kommunen är konkurrensutsatt, en befolkningsökning och en uttalad vilja att 
lägga resurser på frågor gällande city branding. Varberg är en av landets 
tillväxtkommuner och är en del av en tillväxtregion, region Halland. Kom-
munen har blivit tilldelad ett tillväxtpris år 2010 från organisationen Arena för 
tillväxt. Motiveringen löd: 

 Varbergs kommun har strategiskt arbetat med att vidareutveckla sig som en attraktiv 

kommun att bo, besöka och verka i. Historik och framtid förenas genom kurortstradition, ett 

expansivt företagande samt ett växande Campus Varberg och bidrar till kommunens starka 

varumärke. Marknad Varberg har en central roll som aktiv mötesplats mellan privata och 

offentliga beslutsfattare som gemensamt verkar för Varbergs framtid med stöd av ett gott 

företagsklimat. Politisk samordning har bidragit till att Varberg tagit väl tillvara på sina goda 

tillväxtförutsättningar och att vara en drivande lokal, de lregional och regional samverkansak-

tör.

1.6.3 Empiri

Det undersökningsmaterial som används i uppsatsen är Varbergs översik-
tsplaner från 2000 och gällande översiktsplan från 2010. 

Översiktsplanen visar kommunens ställningstagande för hur mark- och 
vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Planen ska också redovisa hur riksintressen ska 
tillgodoses. Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myn-
digheters beslut. Planen ska ta ett helhetsgrepp över kommunen och ses 
som en vision för den framtida utvecklingen. En översiktsplan är vägledande 
men inte juridiskt bindande. Det innebär att den slutliga avvägningen mellan 
till exempel enskilda och allmänna intressen sker först i andra former. Över-
siktsplanen är vägledande vid framtagande av detaljplaner och prövning av 
bygglov. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell 
översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige och under varje mandat-
period ska kommunfullmäktige ta ställning till planens aktualitet.

 Arena för Tillväxt, en 
organisation som behan-
dlar frågor kring lokal och 
regional tillväxt, ett samar-
bete mellan ICA, Swedbank 
och Sveriges kommuner och 
landsting. (Årets tillväxtkom-
mun 2010, www.boka-
varberg.se)
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Jag granskar huruvida dokumenten skiljer sig på hur de behandlar utveck-
ling av näringslivet, handel och turism, för att exempelvis vara en attraktiv 
kommun för företagsetableringar. Samt undersöka om dokumenten skiljer 
sig i att behandla frågor som rör platsmarkandsföring och staden som 
varumärke, och om det skett någon märkbar utveckling under det decen-
niet som gått. Jag undersöker även den fördjupad översiktsplan för stad-
sområdet från 2010 på ett likartat sätt som översiktsplanerna. En fördjupad 
översiktsplan behandlar en viss geografisk del av kommunen, fördjupade 
översiktsplanen är mer detaljerad än den kommuntäckande. Fördjupningen 
för stadsområdet omfattar området väster om E6, från Gamla Varberg i norr 
till Gamla Köpstad i söder. Havet är gräns i väster. Planen redovisar mark- 
och vattenanvändningen för ca 20 år framåt. Samt för att se huruvida termer 
av varumärkesbyggande exciterar i dokumentet, när framförallt stadskärnan 
besitter de värden och satsningar riktas dit, för att göra staden attraktiv. Men 
också att se hur planeringsdokumenten, ÖP, FÖP och visionen skiljer sig åt. 
Varberg har ett utvecklingsprogram för innerstaden, vision 2015, som blev 
antagen av kommunfullmäktige 2005. I november 2011 beslutade kommu-
nfullmäktige om att starta ett nytt visionsarbete, vision Varberg 2025 -Väst-
kustens kreativa mittpunkt (Sammandrag från kommunfullmäktiges sam-
manträde, 2011) Även vision 2015 och vision 2025, undersöks för att finna 
termer av stadens varumärke. Vision 2025, undersöks via visionens hem-
sida. Varbergs vision 2015 och pågående vision 2025 har jag använt mig av 
uppsatta begrepp från varumärkesarbete. ÖP 2000 behandlas på grund av 
att undersöka om det syns någon skillnad mellan senare och det ny antagna 
översiktsplanen 2010 på behandlingen av termer av varumärkesbyggande. 
Samt om de planerna behandlar näringsliv, handel och turismfrågor olika. 

Förtydligande av empiri:
1. Översiktsplan för Varbergs kommun, 2000 stadsbyggnadskontoret,  
 antagen 2001-09-18 
2. Vision 2015, Utvecklingsprogram för Varbergs innerstad, planering 
 skontoret, producerad 2005
3. Översiktsplan för Varbergs kommun, 2010, antagen 2010-06-15
4. Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för stadsområdet,  
 antagen 2010-06-15
5. Vision 2025, under framställning. 
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1.6.4 Enkäter 
Enkäter har skickats ut till Evalotta Petersson som arbetar med näringsliv-
sutveckling på Marknad Varberg AB, och arbetar med stadens varumärke, 
samt Kristina Hylander som är utvecklingsledare på Varbergs kommun och 
arbetar med aktiviteter som omvärldsbevakning, utvecklingsfrågor och syftar 
till att stärka kommunens attraktivitet. Enkäterna består av öppna frågor och 
har skickats via e-post, se bilaga. Det huvudsakliga syftet med enkäterna är 
att erhålla information som inte kan nås på annan väg (Peter Esaiasson et al. 
2012), men även ha en bekräfta redan uppnått resultat. Valet av informanter 
har gjort med utgångspunkt i personernas tjänsteposition och expertis. En-
käter i har som nackdel att inte har samma förutsättningar att uppnå samma 
kvalitativa resultat som ett möte och samtal kan göra genom en intervju. 
har skickats via e-post, se bilaga. Det huvudsakliga syftet med enkäterna är 
att erhålla information som inte kan nås på annan väg (Peter Esaiasson et al. 
2012), men även ha en bekräfta redan uppnått resultat. Valet av informanter 
har gjort med utgångspunkt i personernas tjänsteposition och expertis. En-
käter i har som nackdel att inte har samma förutsättningar att uppnå samma 
kvalitativa resultat som ett möte och samtal kan göra genom en intervju. 

1.7 BEGRÄNSNINGAR 

Forskningen inom city branding och place marketing fokuserar stor utsträck-
ning till större städer. Därför har litteratur som behandlar varumärkesarbete i 
kommuner, oavsett dess storlek, används som komplement till den litteratur 
och forskning inom city branding och place marketing. Ytterligare en be-
gränsning i studien är den empiri som jag har valt att undersöka, översik-
tsplaner och visionsdokument, dessa upprättas med olika syften. Hur olika 
kommuner väljer att utforma sina översiktsplanen kan skilja sig från fall till 
fall, vilket kan medföra att de slutsatser som dras från fallstudien är begrän-
sade till det enskilda fallet och inte generaliserbart, bortsett från de krav 
som ställs från Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Samt kan kommuners 
organisations-/verksamhetsstruktur skilja sig åt, huruvida frågor gällande 
utveckling, tillväxt, marknadsföring eller turism behandlas med anknytning 
till stadsbyggnad och samhällsplanering. 
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Fallstudien har försökt att undersöka flera olika datakällor för att uppnå en tri-
angulering, vilket innebär att man utgår från mer än en synvinkel på samma 
analysobjekt, för att på så sätt kunna säkerställa beskrivningen av fenom-
enet och även försöka höja den empiriska undersökningens tillförlitlighet. 
(Esaiasson et. al 2012, Justesen och Mik-Meyer 2011). Detta har genomförts 
via dels litteraturstudier, dokumentstudier och enkätundersökning. Ytterlig-
are en begränsning med uppsatsen och undersökningen kommunen som 
varumärke är att jag liksom forskning och flertalet kandidat- och masterupp-
satser, fokuserar en fallstudie istället för att göra en jämförande studie eller 
multifallstudie.

1.8 DISPOSITION

I uppsatsens första del diskuterar jag ett axplock av forskningsfältet. För 
att sedan i kapitlet teoretiska utgångspunkter och begrepp gå igenom city 
branding och place marketing. Frågeställning 1 behandlas under forskn-
ingsöversikt och teoriskutgångspunkt och begrepp. Därefter behandlas 
mer ingående vad varumärkesarbete innebär för kommuner och teorier 
kring detta och identifierar begrepp. Jag kommer att kortfattat att redogöra 
för attraktivitet, Richard Floridas tankar kring bland annat kreativitet, samt 
behandla begreppet identitet. Det empiriska materialet analyseras utifrån de 
begrepp och kriterier som har presenterats under teorikapitlet, med fokus 
på begreppen identitet, kärnvärde och positionering. Frågeställning 2 och 3 
avser fallstudien. undersökningen av Varberg. Frågeställning 4 diskuteras i 
avslutningskapitlet.
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Jag har försökt att skapa mig en överblick över relevant forskning inom 
forskningsområde för city branding och place marketing. Den tidsmässig 
avgränsning vid sökning av vetenskapliga artiklar, har varit från 2005 till 
idag. Dels för att begränsa resultatet till aktuell forskning och för att det har 
publicerats som flest artiklar under den senare delen av 2000-talet. Veten-
skapliga artiklar inom forskningsfältet är i stor utsträckning publicerade på 
engelska i internationella akademiska tidskrifter, (Lucarelli & Berg 2011).

Inom internationellforskning behandlas “branding” i olika ordkombinationer, 
men det mest central begreppet är city branding. Forskningsfältet med sta-
den som varumärke (city branding), platsmarknadsföring alternativt platsen 
som produkt (place marketing), har varit aktuellt under de senaste tjugo åren 
och har varit föremål för ständig debatt mellan flera kontrasterande akade-
miska kunskapsområden som har studerat fenomenet med olika metoder, 
verktyg och erfarenhetsmässiga förklaringar (Lucarelli och Berg 2011). 
Under 2000-talet har det publicerats allt fler forskningsartiklar och det har 
visat sig finnas ett ständigt ökat intresse för ämnet.  Mestadels av public-
erade akademiska artiklar behandlar Europeiska och amerikanska städer, 
vanligen storstäder. Andrea Lucarelli, Per Olof Berg, City branding: a state-
of-the-art review of the research domain (2011), behandlar forskningsfältet 
för city branding i sin studie och visar på vilka aspekter av city branding som 
har studerats, vilka städer som har valts ut och hur dessa studier har utfor-
mats. De visar på bredden i detta tvärdisciplinära fält och vilka de viktigaste 
egenskaperna är hos den litteraturen som behandlar city branding. Forskn-
ingsfältet har inte utsått så mycket kritik menar Lucarell och Berg (2011), 
men i deras rapport kritiseras fältet för att grunda sig på begränsat antal 
studier och ett mono-disciplinerat perspektiv och att forskningen till en större 
andel grundar sig på fallstudier snarare än jämförande och multifallstudier.  
De menar också att forskningsområdet främst baseras på kvalitativa studier 
som fokuserar på ett eller flera ärenden och generaliserar konceptuellt och 
teoretiskt från studier på grunda empiriska data.

Mihalis Kavaratzis och George J. Ashworth är två framstående forskare i 
ämnet som har publicerat flertalet artiklar om city marketing, city branding. 
Bland annat, Partners in Coffeeshops, canals and commerce: Marketing 
the city of Amsterdam (2007). City branding: an effektive assertion of idenity 

2 Forskningsöversikt
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or a marketing trick (2005), Beyond the logo: Brand management for cit-
ies (2009). George Ashworth har även skrivit litteratur i ämnet. Författarnas 
förhållningssätt till marknadsföring av städer är framförallt är en värdeska-
pande aktivitet. Det finns också vetenskapliga artiklar som breddar perspek-
tivet ytterligare som Sebastian Zenker i Who’s your target? The creative class 
as a target group for place branding (2009), han belyser det är populärt att 
rikta platsmarkandsföringen till målgruppen, den kreativa klassen. och Ze-
nker (2009) konstaterar att platsmarknadsföringen rikta in sig på att förbättra 
staden i riktning mot mer urbanitet och mångfald för att locka den kreativa 
klassen. Författarna Vishwas Maheshwari, Ian Vandewalle, David Bamber, 
belyser hur arbetet med city branding förhåller sig till arbetet med en hållbar 
utveckling i Place branding’s role in sustainable development (2011). 

Ytterligare ett perspektiv framhålls av Dominic Medway, Gary Warnaby, 
Alternative perspectives on marketing and the place brand (2008) som 
behandlar begreppet ”demarketing” och kan beskrivas som “the reverse 
of marketing”. Vilket är en mer ovanligt marknadsföringsstrategi i området 
för platsmarknadsföring. Det vanligaste förkommenade är att en positiv bild 
förmedlas genom platsmarknadsföring för att attrahera ett speciellt utvalt 
marknadssegment eller målgrupp. Men ”Perverse och dark place market-
ing” är demarketing strategier för platsmarknadsföring som framhåller de 
negativa istället för det positiva, men dessa funderar bara i speciella fall. 
Medway och Warnaby (2008) belyser också att det som är attraktivt för en 
person kan vara avskräckande för någon annan och dagens vedertagna 
platsmarknadsföring av städer kan i vissa fall tolkas av andra marknadsseg-
ment och målgrupper som att de blir exkluderade. Claire Colomb behandlar 
i sin bok Staging the New Berlin (2011) de aktörer som arbetar för att skapa 
dessa nya bilder av staden för att sälja den och visar på inflytandet av 
privat-offentliga partnerskap som samverkar och hur den nya statspolitiken 
spelar en viktig roll i att marknadsföra staden.

I Sverige översätts forskningen inom city branding och place marketing 
bland annat till hur kommunen arbetar med varumärke, med andra ord var-
umärket i offentligtjänst. Tre framstående forskare är Ulf Dahlqvist, Frans Me-
lin och Agneta Spjuth. De behandlar främst huruvida produkters varumärken 
kan appliceras på varumärken för städer och kommuner. De berör även hur 
kommunen ska lyckas för att vara unik, attraktiv och förmedla kommunen 
för att i slutändan nå tillväxt. Många uppsatser på kandidat- och masternivå 
behandlar just city branding, staden som varumärke, place marketing plats-
marknadsföring och på vilket sätt städer alternativ kommuner arbetar med 
marknadsföringsstrategier för att nå sina utvalda målgrupper
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3.1 PERSPEKTIV 

Försäljning av platser har ökat i utbredning och betydelse både i prak-
tisk mening och som område för akademisk forskning, eftersom platser, 
städer, regioner, länder måste bli mer företagsamma i en ständigt ökande 
konkurrensutsatt omgivning (Medway & Warnaby 2008). Sedan i början av 
1990 talet har forskare som Gregory J, Ashworth och Henk Voogd (1990), 
med boken Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Ur-
ban Planning, Leo van den Berg et. al (1990), med Marketing Metropolitan 
Regions och Philip Kotler et al. (1999) med Marketing Places: Attracting 
Investment, försökt att skapa en tydlig strategi för place marketing, plats-
marknadsföringen. Sedan dess har frågan väckts, om det går att använda 
sig av teorier för produktmarknadsföring, som fokuserar på försäljning av 
varor och tjänster, ”produkter” på ett likartat sätt för att marknadsföra städer 
och platser? Det råder delade meningar om detta. Mihalis Kavaratzis och 
Gregory J. Ashworth (2005) hävdar det faktum att varumärkesbyggande av 
platser, just precis är användningen av produktmarkandsföring på platser. 
De menar vidare att det alltid har brukats, medvetet eller omedvetet och det 
råder inget tvivel om att platser kan behandlas som produkter. En forskare 
som har en motsatt åsikt är Chris Murray (2001) som menar att platser är 
för komplexa för att kunna likställa dem med att vara en produkt eftersom 
platser anses vara rörliga, levande och kulturella enheter. Dessutom hävdar 
han att platser är såpass nyanserade att den förenkling av verkligheten som 
sker vid användning av produktmarknadsföring på platser gör att det inte 
lämpar sig. Jag kommer främst i uppsatsen att behandla perspektivet utifrån 
att platser kan använda sig av teorier från produktmarknadsföring som vid-
are har utvecklat teorierna kring city branding, staden som varumärke och 
place marketing, platsen som produkt. 

3.2 KRITIK OCH PROBLEM

När städer blir till varumärken och i syfte att marknadsföra ligger ofta be-
toningen att skapa en attraktiv bild av platsen och/eller för att arbeta bort 
negativa bilder av platsen. Det vanligaste förkommenade är att en positiv 

3 Teoriska utgångspunkter 
och begrepp 
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bild förmedlas för att attrahera ett speciellt utvalt marknadssegment eller 
målgrupp. Hall (2005) (citerat i Ek och Hultman, 2007) menar att den kom-
mersiellt gångbara bilden av en plats inte alltid behöver stämma överens 
med bilden hos om som bor och verkar på platsen. Det är vanligt att platser 
ges en förenklad och endimensionell bild av verkligheten med dess kom-
plexitet och spridning. Detta också kännetecknas av att beslutfattare för 
den urbana miljön oftare uttrycker en försäljningsanda i sin styrningsfilosofi, 
snarare än förvaltaranda. Som ett resultat av marknadsföringsaktiviteten kan 
städers verkliga identitet bortses och i vissa fall kan förvinna för att enbart 
innehålla det som önskas av marknadsförarna. Till följd är risken att det 
uppstår ett gap mellan den marknadsförda bilden och den bild av stad som 
människorna lever i. Vilket leder till att visa grupper inkluderas och andra 
exkluderas och staden kan utvecklas till att bli tudelad (Medway & Warnby 
2008). Ytterligare kritik kan riktas mot marknadsföringsstrategierna för städer 
och menar att vinsterna som city branding genererar inte når de svagare 
grupper i samhället utan enbart gynna de som redan har det gått ställt. I och 
med att marknadsföringen riktar sig mot speciellt utvalda grupper kan det 
ha som följd att stadens utbud förändras och att alla invånare kan inte ta del 
av det ”nya” utbudet. Men ett mot argument framhålls av Florida (2006) som 
menar att genom att den kreativa klassen flyttar till staden och ger mer skat-
teunderlag så får alla invånare ta del av utvecklingen och kommunen har 
mer pengar att fördela på olika poster. Det finns dock en risk att de resurser 
som läggs på marknadsföring av staden borde istället läggas på de om-
rådena i staden som utgör ett faktiskt problem (Hall 1998). Vidare kan också 
city brandingen-processen göra att städer mer och mer liknar varandra, när 
dessa marknadsföringsaktiviteter är snarlika städer emellan, som tillexem-
pel satsningar på kulturområden, city- och havsnära bostäder (Short & Kim 
1998). 

3.3 MARKNADSFÖRING AV STÄDER OCH PLATSER

 Marknadsföring av staden handlar om att älska sin stad och visa till andra personer 
varför du älskar den (Ashworth och Kavaratzis 2007:18).

City branding och place marketing är i princip två sidor av samma mynt. 
Det råder ingen allomfattad enighet om vad begreppen faktiskt omfat-
tar och innehåller enligt Ashworth och Kavaratzis (2005). Men de menar 
att city branding handlar om att bygga ett varumärke för en stad och att 
marknadsföringen av varumärket kan göras på olika sätt och riktas mot olika 
målgrupper. Och som jag nämnt i tidigare kapitel handlar det om att locka 
till målgrupperna näringslivet, vilket betyder de företag som vill etablera en 
verksamhet eller göra investeringar på platsen. Sedan turister och besökare 
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och tillsist potentiella framtida invånare, som i första hand skall vara goda 
skattebetalare, alltså människor med goda stabila inkomster till staden (Ek & 
Hultman, 2007). 

På samma sätt innehåller begreppet place marketing också samma 
marknadsföringspraktik som city branding, med fokus på att förmedla 
utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område. Place marketing begrep-
pet kan vara mer omfattande i skala och  behandla hela regioner och länder 
såväl som mindre i skala och rika sig mot specifika platser inom städer. 
Platsmarkandsföringsprocessen gör att platser kommersialiseras, det blir 
och blir till en vara, en produkt som produceras, marknadsförs och konsum-
eras. Dock är platsmarkandsföring är inget nytt fenomen men har blivit allt 
vanligare under de senaste trettio åren som ett verktyg för omvandlingen av 
industriella städer till ”postindustriella” städer. 

Som tidgare nämnts är det nästan alltid en posivt bild som förmedlas genom 
marknadsföringen av platser, städer eller regioner, antingen genom att ska-
pa en ny image för exempelvis staden eller för att ersätta en negativ image. 
Enligt Ashworth och Kavaratzis (2007) ska marknadsföringen av staden inte 
vara en lösning på akuta problem, för att på kort sikt tillgå snabba investerin-
gar utan snarare användas som en aktiv strategi, kris förebyggande och be-
höver att ett långsiktigt perspektiv. För att city branding och place marketing 
ska kunna vara ett kraftfullt verktyg och användas på ett systematiskt och 
strukturerarat sätt krävs det att det är i händerna på stadens förvaltning, och 
om det används på rätt sätt kan det främja alla aspekter av stadsutveckling. 

Vidare menar Ashworth och Kavaratizis (2007) att city branding och place 
marketing är mer än att designa logotyper och slogans, även om de är an-
vändbara verktyg i varumärkesarbetet för städer och platser. Utgångspunk-
ten för varumärkesarbetet är att det måste ha stark förankring i stadens 
identitet och lokala förutsättningar. Enligt Ek och Hultman (2007) riktar sig 
främst marknadsföringen av staden eller platsen in sig målgrupper befinner 
sig utanför den lokala platsen. Men marknadsföringen kan vara inåtriktad, 
i första han genom att företag och människor som redan finns på platsen 
fungerar som goda ambassadörer, människor som är stolta över den stad 
de bor och verkar i och vidare kan förmedlar positiva berättelser om platsen. 
I andra hand gör platsmarknadsföringen att lokalbefolkningen och det lokala 
näringslivet blir delaktiga i marknadsföringen av platsen, staden eller region-
en och ett resultat blir att den utåtriktade marknadsföringen legitimeras och 
blir mer trovärdig när den är förankras hos platsen företagare och invånare. 
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3.4  BILDER AV PLATSEN

Platsbegreppet kan inte beskrivas med en definition på ett enkelt och hel-
täckande sätt. Dock är det vanligt att man kategoriserar begreppet för att 
få en djupare förståelse. Platsbegreppet kan delas in i tre aspekter som 
kompletterar varandra. Att se en plats som någonting lokaliserat i rummet 
i materiell och symbolisk mening, är i västerländska kulturer det vanligaste 
sättet att tänka om en plats. Lokaliseringen av platsen kan sättas ut på en 
karta och ges olika koordinater. En annan aspekt av platsbegreppet är att 
se på det utifrån platskänsla. Denna aspekt är en av de mest filosofiska av 
dessa tre aspekter. Filosofer menar att platser ger människor mening, vilket 
människor kan lära känna varandra och sig själva. Genom den sociala inter-
aktionen växer en samling känslor för olika platser fram och på så sätt blir 
platser som hållpunkter i varje individs biografi. Till sist kan platser ses som 
sammanhang, i sin kontext, där sociala relationer skapas och levs ut genom 
människors vardag. En plats som kontext är både lokalt i ett geografiskt 
sammanhängande platskoncept men också påverkas det lokala av yttre 
krafter. Plats som materiell och social kontext har varit aktuellt inom den nya 
kulturgeografin och platsen kan ses om nämn nedan (Ek & Hultman, 2007).
Platsen är vardagsarenor där kulturella och politiska processer i samverkan 
exkluderar, marginaliserar, inkluderar, stratifierar och hybridiserar männi-
skors vardagsliv ofta utifrån socialt konstruerade variabler som genus, kön, 
klass och etnicitet. (Ek och Hultman, 2007)

Konstruktionen, kommunikationen och förvaltningen av stadens image är det 
som platsmarknadsföringen till stor del bygger på, och mötet mellan staden 
och människan sker i genom sinnesintryck och bilder. Även inom ämnes-
fältet kulturgeografi tas viktiga frågor upp som rör arbetet med att marknads-
föra staden och bilder av staden. Forskningen säger att det måste finnas 
en förståelse för invånarens upplevelser och uppfattningar av staden från 
de målgrupper som konsumerar staden. Vidare krävs det också kunskap 
om hur invånarna upplever den stad som de lever i och vilken bedömning 
som görs genom fysiska och symboliska element. Människan, invånaren 
eller besökaren av staden förstår eller konstruerar platser med sina sinnen 
genom tre processer. För det första genom de åtgärder som görs från de 
som planerar staden, för det andra genom på vilket sätt platser används och 
för det tredje genom olika former av representationer, såsom filmer, romaner, 
målningar och nyheter. Beskrivningar och interaktion med platser kan ske 
med en direkt kontakt med omgivningen eller genom indirekt genom media. 
Men som är avgörande är hur denna information bearbetas hos människan 
via mentala processer för att bilda lärda och stabila bilder av platser. Ash-
worth och Kavaratzis (2005) menar att varumärkesarbete, ’branding’ behan-
dlar också mentala bilder hos människor och handlar just om att bearbeta 
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människors uppfattningar och bilder av platser. De Genom att iscensätta 
aktiviteter till platser formas bilden och den framtida bilden av platsen. På så 
sätt påverkar varumärken till städer och platser de mentala kartor hos män-
niskan.

3.5  IDENTITET 

Alla identiteter, individuella eller kollektiva, självdefinierade eller utifrån 
definierade, formas och omformas i sina unika sammanhang, eller kontexter. 
Det betyder att människor lever i, påverkas och relaterar till en rad olika men 
ofta sammanflätade kontexter. Det handlar om fysiska kontexter såsom att 
befinna sig inomhus eller utomhus, sociala kontexter, privata eller offentliga 
omgivningar, eller kulturella kontexter, som att leva i en svensk, dansk, eller 
arbetarklasskultur, eller existentiella kontexter, vilket kan vara olika utveck-
lingsfaser i livet, krisande perioder, tonåren. Det finns ett oändligt antal kon-
texter. När människan förflyttar sig mellan dessa olika kontexter är det viktigt 
för hen att någorlunda bevara en stabil och sammanhängande identitet. 
Människors identitet ofta kopplade till platser eller områden - länder, region-
er, städer och stadsområden, vi är helt enkelt platsbundna varelser. Våra 
rötter är geografiskt förankrade med tillexempel en dialekt, ett medborgar-
skap, ett kvarter, i skogen eller nära havet som gör att vi känner oss hemma 
på vissa ställen. Identitetsbegreppet är både oklart och mångbottnat. Att 
det finns kollektiva identiteter är en förutsättning för alla grupper, samhäl-
lens och kulturers existens och reproduktion. Genom att människor delar en 
gemensam identitet som de är beredda att kämpa för att gör att identiteten 
förenar människor och samhällen och kulturer fortlever. Ur ett sociologiskt 
perspektiv är en gemensam kultur grunden till gemenskapen i ett samhälle. 
Kulturen kan också vara allt som människor har skapat och påverkat, både 
materiellt, som arkitektur och immateriellt som värderingar. Eller en grupp 
människors ”sätt att leva”. Slutligen kan kulturen ses om sen sammanflätning 
av komponenter alltifrån språk, symboler, värderingar, normer, klädstil, konst, 
poliskt och ekonomiskt system. Kulturen inrymmer subkulturer, ungdomskul-
tur, hippiekultur etc. (Stier, 2003).

3.6 EN ATTRAKTIV STAD

För att locka till sig de utvalda målgrupperna i marknadsföringen av staden 
handlar det idag om att vara en attraktiv stad. Men begreppet attraktiv stad 
är svårt att klart bestämma. Begreppet är mångdimensionellt och mångfac-
etterat och kan ges olika innehåll. Anita Larsson och Anne Jalakas (2008) 
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uppmärksammar att attraktivitet har blivit ett populärt säljargument för kom-
muner men de anser att uttrycket är vagt och kan även vara innehållslöst. 
De pekar på att alla kommuner vill vara attraktiva och det vanligt förkom-
mande att kommuner framhåller samma faktorer som attraktiva för just sin 
kommun, så som attraktivt boende, natur och företagande.

I rapporten Lokal och regional attraktionskraft 2006. Kvalitativa perspektiv 
på attraktivitet (Arena för tillväxt 2006) framhåller betydelsen av att ha en 
helhetssyn gällande attraktivitet. Det skapas genom att åtta indikationer som 
behandlas i rapporten, och dessa är indelade i tre grupper med utgång-
spunkt i demografiska förhållanden, ekonomi och situationen för näringsliv 
och arbetsmarknad. Det som ofta förbises i arbetet med att skapa tillväxt 
och attraktivitet är fokus på de ”mjuka faktorerna” och de kvalitativa as-
pekterna. Exempel på mjuka faktorer är livskvalitet, tillgång till attraktiva 
bostäder, trygghet, god kommunal service och ett brett utbud av kultur, 
handel och nöjen. 

Människor uppskattar platser som är autentiska och unika, de är attraktiva 
platser. En plats autenticitet skapas av en mängd olika faktorer, såsom his-
toriska byggnader, berömda kvarter, unik musikscen eller speciella kulturella 
attribut. Autenticiteten uppstår i blandningen, mellan det gamla och de nya i 
ett bostadskvarter, interaktionen mellan unga och gamla ect. (Florida, 2006) 
Platsens är en dimension av vår identitet som blir allt viktigare och platsen 
har sällan varit lika viktig som den är nu. Sociologen Manuel Castells menar 
att identitetens makt, ”har blivit ett definierande drag i dagens osäkra och 
ständigt skiftande postmoderna värld” (citerat i Florida, 2006:275). Det är 
idag lika viktigt vart vi bor som vad vi gör, vad vi jobbar med. Platsen håller 
på att bli en statuskälla. 

Richard Florida (2006) har myntat begreppet, ’platskvalitet’ innebär den 
unika uppsättningen attribut som definierar en plats och som gör den attrak-
tiv. Enligt Florida (2006), består begreppet av tre dimensioner, den första är 
vad som finns på platsen, för det andra är det vem som finns på platsen och 
till sist vad händer på platsen. En stads platskvalitet kan summeras som en 
samling sammankopplade upplevelse. Du kan vara en del i skapandet av 
upplevelsen eller så kan du vara en åskådare, du kan vara med och forma 
upplevelsen eller så kan du bara konsumera den.

3.6.1 Den kreativa resursen
Människor har blivit en nyckel till framgång är en vanlig föreställning inom 
aktuell teoribildning kring städer, ekonomi och tillväxt (Antoni, 2010). Enligt 
den amerikanska forskaren Richard Florida (2006),”är mänsklig kreativitet 
den mest grundläggande ekonomiska resursen ”(Florida 2006:9) och att 
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platsen är där mänsklig kreativitet skapas och omvandlas till ekonomiskt 
värde. Han talar om betydelsen av växelverkan mellan kulturella faktorer 
och ekonomiska framgångar och han argumenterar för att platsen är vår 
tids viktigaste ekonomiska och sociala enhet. Han menar att varje plats har 
sina unika möjligheter att lyckas och det finns ingen lösning som passar 
alla (Florida 2006). Ekonomisk tillväxt är en invecklad process. Ur ett histo-
riskt perspektiv har välstånd skapats från de resurser som finns på platsen, 
såsom bördig jord och råvaror. Idag ser det annorlunda ut menar Florida 
(2006), när de kreativa människorna är den främsta resursen och den är my-
cket rörlig. Så det viktigaste för att nå ekonomisk konkurrenskraft är förmå-
gan att attrahera, utveckla och mobilisera denna resurs. (Florida 2006). 
Den kreativa klassen består människor som är mobila, karriärsträvande och 
bidrar till tillväxt inom olika områden. Yrkesinriktningar inom klassen kan vara 
artister, designers och arkitekter, de söker sig till attraktiva miljöer som är 
inspirerande som passar deras livsstil och yrke. Enligt Florida (2006) är den 
kreativ plats uppbyggd av tre T, som står för teknologi, talang och tolerans.

3.7  VARUMÄRKESARBETE I KOMMUNEN

Som jag tidigare har nämnt så har arbetet med att marknadsföra staden 
blivit en populär aktivitet även i Sverige och landets kommuner. För att gå 
från mer övergripande förklaringar av city branding och place marketing 
ska detta avsnitt i uppsatsen behandla de teoribildningar som finns bland 
svensk forskning. Ulf Dahlqvist, Frans Melin och Agneta Spjuth skriver om 
hur kommuner och andra offentliga verksamheter arbete med varumärken.

Olika typer av varumärkesarbete har startat men ofta resulterat i strategido-
kument som inte omsatts i praktisk handling och i värsta fall har kommunen 
enbart fått sig en klatschig slogan. Det finns en varierande kvalitet av Sverig-
es uppfinningsrika slogans, endera bra, dåliga och fula. Enligt Dahlqvist och 
Melin (2010) är en tydlig visuell identitet primärt vid all varumärketsuppbyg-
gnad och genom att vara tydlig leder det till att man blir synlig, men för den 
saken skull behöver det inte betyda att kommunen är intressant och attraktiv 
för investering, turism och yrkesliv. Hur man kommunicerar sitt varumärke 
är också av stor betydelse men långt ifrån tillräckligt för att utveckla starka 
varumärken. Det gäller att differentiera, skilja ut, vara unik. 

Många organisationer har kommit till insikt med att ett framgångsrikt var-
umärkesskapande har sitt utgångsläge i den egna organisationen. Varje 
kommun är förknippad med en lång rad olika associationer och dessa ger 
tillsammans skapar en mer eller mindre tydlig bild av en politisk styrd organi-
sation och dess verksamhet.  Bilder finns alltid och förändras ständigt. Det 
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centrala i bilden av kommunen är hur vida man styr den, kontrollerar bilden 
av sin verksamhet. Bilden av organisationer i offentlig sektor är komplex, 
och influeras av en rad olika aktörer och faktorer. För att kunna skapa starka 
varumärken krävs en varumärkesorienterad organisation hävdar Dahlqvist 
och Melin (2010).

3.7.1 Definition av begreppet varumärke
En definition av begreppet varumärke återfinns i 1 § i varumärkeslagen och 
lyder följande:

 Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, in-
griper personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 
dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverk-
samhet från sådana som tillhandahålls i en annan.

Ovanför beskrivs det att varumärken ett kännetecken för varor, men det 
kan också vara tjänster, som det blir i fallet när en kommun använder sig 
av varumärket. Varumärket övergripande syfte är att differentiera en organi-
sations erbjudanden. Men varumärket har mer innehåll och funktion. Det 
svenska begreppet varumärke, kan jämföras med engelskans två begrepp, 
trademark och brand. Trademark är den juridiska definitionen, och avser 
registrering av kännetecken. Medan brand står för de associationer som 
ett varumärke ger upphov till och dessa associationer kan summeras med 
begreppet image. Alltså är den mentala bild av vad ett kännetecken repre-
senterar som är varumärket. 

3.7.2 Förutsättningar
Det är viktigt att skilja på varumärkesarbete i offentlig och privat sektor på 
grund av att de utsätts för olika typer av krav från omvärlden och verksam-
heternas är uppbyggda på åtskilda sätt. I offentlig sektor finns det ett stort 
krav på öppenhet och transparens, det kan utläsas i offentlighetsprincipen . 
Offentlighetsprincipen finns alltid närvarande och innebär att verksamheten 
ständig behöver reflektera över styrning och kommunikation. Det som också 
skiljer offentlig verksamhet från privat näringsliv är att de verkar utifrån ett 
politisk grund och miljö, och i synen på resultat för verksamheten är det yt-
terst väsentligt vart fjärde år på valdagen. Den kommunala verksamheten är 
inte resultatbaserat som näringslivet men det är dock betydande att kommu-
nen har hållit sig inom de årliga kostnadsramarna. En politisk företrädares 
legitimitet påverkas att fatta rätt beslut som ger fler röster, för att kunna 
bli återvald. Synen på intäkter i offentlig verksamhet är också annorlunda. 
Intäkterna delas ut i årets början och sedan i budgeten fördelas intäkterna 
på kostnadsposter (Dahlqvist & Melin, 2010). Det finns en stor konsensus 
kring att det skett en stor förändring i synen på förhållandet mellan individ 

Offentlighetsprincipen 
innebär att en myndighets 
verksamhet ska så långt 
det är möjligt vara full 
insyn i. Handlingsoffent-
ligheten är också rätten för 
vem som helst att ta del 
av allmänna handlingar 
från riksdag, regering och 
myndigheternas arbete 
(Dahlqvist & Melin, 2010.
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och samhälle under de senaste decennierna. Individualismen är starkt hos 
dagens och framtidens beslutsfattare enligt Dahlqvist och Melin (2010) och 
det kommer att styra synen på den offentliga verksamheten och på så sätt 
påverka tanken om vem verksamheten är till för och vilka uppdrag ska be-
drivas. Offentlig sektor går mer mot ett eget nyttoperspektiv än att fokus på 
det kollektiva nyttoperspektivet. 

3.7.3 Kommunens uppdrag, erbjudande och mentala bild
Dahlqvist och Melin (2010) hävdar att man behöver förstå vilka värderingar 
som finns i målgruppen och att man kommunicerar med målgruppen på ett 
tidsanpassat sätt för att bygga ett starkt varumärke. I varumärkesarbete är 
den interna och externa synen på verksamheten avgörande som måste ha 
sin utgångspunkt i uppdraget. Beroende på uppdraget är det olika vilken 
vision och vilka värden som ska kommuniceras och förtydligas med hjälp 
av varumärket, exempelvis skapa tillväxt för verksamheten eller att enbart 
förvalta verksamheten. 

I detta tidiga skede är det viktigt att vara grundlig i arbetet annars kan det 
skapa oklarheter i ett senare skede, såsom extern otydlighet eller iden-
titetsproblem internt i organisationen (Dahlqvist & Melin 2010). Dahlqvist och 
Melin identifierar fyra olika typer av verksamhetsuppdrag, samhällsbevarare, 
samhällsutvecklare, planstyrd medborgarservice och marknadsstyrd med-
borgarservice. Dessa definierar nyttoaspekten utifrån synen på verksamhet-
suppdraget och en avgörande skillnad är om nyttan är främst för individen 
eller för kollektivet. De skriver att offentliga verksamheter oftast förekom-
mande är starkt differentierade och har en mängd olika erbjudanden till ett 
antal olika målgrupper. Det är viktigt att utifrån modellens fyra övergripande 
uppdrag tydliggöra helhetens uppdrag och delarnas uppdrag samt att 
klargöra hur helheten och delarna förhåller sig till varandra (se mer s.47ff). 
Den nytta som skapas av det kommunala varumärket beror på verksam-
hetens uppdrag. Det går att identifiera ett antal olika grunder till att bygga 
ett starkt varumärke, vilket är kompetensförstärkning, legitimitetsutveckling, 
effektivitetsförbättring och intäktsgenerering. Enligt Dahlqvist och Melin 
(2010), är organisationens verksamhetsidé och vision, och på vilket sätt de 
övergripande målen kommuniceras av stor vikt för dess attraktion och förtro-
ende. 

Enligt Dahlqvist och Melin (2010) måste det finnas en tydlig koppling mel-
lan uppdrag och erbjudande i byggandet av ett starkt varumärke. Resultatet 
av en otydlig kommunicerad beskrivning av vad verksamheten erbjuder 
kan leda till att det är svårt både externt och internt att definiera gränserna 
för uppdraget. För att göra det lättare för verksamheter som är geografiskt 
bundna kan arbetet med varumärket ha sin utgångspunkt i två begreppspar: 
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dels erbjudande och mental bild och organisationen och plats. Det är av vikt 
för kommuner att reda ut om de vill förbättrandet kommunala erbjudandet 
eller den mentala bilden av erbjudandet? Ska den kommunala organisation-
en stärkas eller är det attraktionskraften till platsen? 

En kommun har ett faktiskt erbjudande, som till exempel vård, skola och 
omsorg. Något som är lika för hela landets kommuner och ses om en 
självklarhet. Det faktiska erbjudandet är kärnan i den mentala bilden av 
kommunalorganisationen enligt Dahlqvist och Melin (2010). Bilden av kom-
munorganisationen påverkas av andra värden som verksamheten också 
uppvisar. Dessa värden kan vara värderingar, erfarenheter, rykten och inte 
minst mediabilden. Den mentala bilden av verksamheten kan sägas vara 
varumärket och i detta fall kommunorganisationens varumärke. Den mentala 
bild som finns av den kommunala organisationen, med erbjudandet som 
kärna, är en del av det erbjudande som finns inom de geografiska eller fy-
siska gränserna. Men kommunen, platsen har mycket annat som den också 
erbjuder, sjönära bostäder, arbetstillfällen och näringsliv, vitalt centrum, hav, 
stränder, kurbad, närhet till allt ect. De sista skulle tala mer om vad som är 
viktigt i Varberg erbjudande. Erbjudandet för platsen har också en mental 
bild som grundar sig på människors värderingar och erfarenheter. Denna 
bild av platsen, dess varumärke, skapar en mängd olika emotionella och 
symboliska värden, enligt Dahlqvist och Melin (2010). Mer om Varbergs 
kommun, platsens erbjudande och varumärke tas upp under avsnittet om 
fallstudien Varberg. 

”Värdet av varumärket ligger i betraktarens ögon” (Dahlqvist & Melin 
2010:53) Om varumärket är lyckat avgörs av den prioriterade målgruppen 
och inte internt i organisationen. Bilden av varumärket exciterar i ett mentalt 
landskap där uppfattningarna står i fokus. Och vilken uppfattning som ska 
förstärkas, etableras eller förändras så måste den utgå ifrån och använda 
sig av den mentala bild som redan finns. Annars kan det skapa irrelevans för 
målgruppen. Det går att beskriva arbetsprocessen som att framgångsrika 
varumärken bestäms utifrån och in, men bygga inifrån och ut.

3.8  VARUMÄRKETS BYGGSTENAR

Varumärkesbyggande handlar oftare om differentiering än att vara bra på 
allt. Det handlar om att välja det som kommunen är bäst på, vara konsekvent 
och tänka långsiktigt. Enligt Mats Georgson (i Spjuth 2006) handlar det om 
att våga välja målgrupp och fokusera på specifika målgrupper och arbeta 
konsekvent med kommunikation och entydiga budskap för att på så sätt 
gradvis förbättra målgruppens uppfattning om kommunen. Varumärkesbyg-
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gande handlar också om att koncentrera sig på rätt saker och våga vara 
annorlunda. Alla kommuner kan inte erbjuda stå för samma sak, framtidstro, 
livskvalité eller erbjuda sjönära tomter, vitalt kulturliv ect. Georgson menar att 
om man inte skiljer sig från mängden kommer man inget vart. (Spjuth 2006: 
84f) Det är viktigt att inte tillåta kommunen att ha flera olika varumärken för 
samma sak. De måste heta samma sak och stå för samma saker. Därför att 
människor läser ut att samma namn också är samma sak. Det vill säga att 
goda varumärken smittat av sig på underliggande varumärken. Det förekom-
mer också att verksamheter i den offentliga sektorn förmedlar ett stort antal 
budskap med olika avsändare i form av projektnamn, logotyper, symbo-
ler och färgsignaler. Enligt Dahlqvist och Melin sker detta utan tanke om 
samordning av de olika kanalerna. Det kan leda till en rörlig bild av verk-
samheten och upplevs utifrån som dåligt skött där skattepengar förvaltas fel 
(Dahlqvist & Melin 2010; Spjuth 2006).

Att arbeta med varumärken i kommuner handlar om att skapa en bild, 
alternativt försöka påverka en bild som redan finns av organisationen och 
dess verksamhet i de prioriterade grupperna medvetande som gör att de 
associerar denna bild till varumärket.  Det handlar alltså i viss utsträckning 
om att förmedla kommunens visuella identitet, vad den står för idag och står 
för i framtiden. Det är viktigt för kommunen att ha en klar föreställning om 
dess identitet, det vill säga organisationens varumärke står för idag och vad 
det ska stå för i framtiden. Det gäller också att förstå varumärkets roll som 
identitetsbärare. 

3.7.1 Ordmärke och bildmärke
Enligt Dahlqvist och Melin (2010) representerar varumärket ett löfte och ska 
fram för allt uppfylla de förväntningar som löftet tillbringar. Varumärket är en 
organisations ansikte utåt. Enligt Dahlqvist och Melin är varumärket ansiktet 
utåt för staden och såväl kommunen. Varumärket kan vara ett ordmärke, 
såsom namn eller akronymer eller ett figurmärke, i from av logotyper. Den 
vanligaste typen av varumärken är ordmärken och den vanligaste formen av 
figurmärke är logotyper. När man tar fram en ny logotyp är brukar de strävas 
efter att skapa

 - En till form och uttryck enkel, grafiskt karaktäristisk logotyp
 - Lätt igenkännlig och tydlig i såväl små som stora forma sam i låg  
 upplösning

3.8.1 Varumärkesarkitektur 
Det är vanligt förekommande att kommuner använder sig av en lång rad 
olika symboler och kännetecken, menar Dahlqvist och Melin (2010). Och om 
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kommunen som använder sig av alltför många symboler riskerar att uppfat-
tas om otydliga och så långt som oprofessionella. En organisations sätt att 
strukturera och systematisera arbetet med dess symboler och kännetecken 
brukar kallas för dess varumärkesarkitektur. Syftet med varumärkesarki-
tekturen är att stärka organisationens attraktionskraft, genom att synlig-
göra och tydliggöra organisationen och dess verksamhet. Utformningen av 
varumärkesarkitekturen kan nås via olika strategier och bör förhålla sig till 
dessa kriterier, som är enkel, logisk och effektiv, enligt Dahlqvist och Melin 
(2010). Det är förmånligt om varumärkesarkitekturen är enkel på så sätt att 
den kan tillämpas både strategiskt och på en operativ nivå i verksamheten, 
liksom såväl internt som externt. För att varumärkesarkitekturen ska vara lo-
gisk måste det finnas en naturlig koppling mellan de kännetecken som den 
grundar sig på och de erbjudanden som ska kommuniceras. Slutligen är det 
eftersträvansvärt att ha en varumärkesarkitektur som har målsättningen att 
investeringarna i kommunikation gör att samtliga valda kännetecken tillgodo. 

3.8.2 Varumärkesplattform
Enligt Dahlqvist och Melin (2010) är nästa steg efter att ha beslutat om 
varumärkesarkitekturen är att bygga upp en plattform för var och ett av de 
prioriterade varumärkena. En varumärkesplattform kan se ut på många olika 
sätt, men några grundläggande element som alltid bör ingå och är intimt 
förknippade med varandra, är identitet, kärnvärden och positionering. 

Identitet
Kortfattat utryckt är identitet det staden/kommunen faktiskt är, har och står 
för (Spjuth, 2006). När man talar utifrån ett varumärke brukar identiteten 
kännetecknas av det som varumärket står för, vad som ger det innebörd och 
vad som gör det unikt. Identiteten är mycket viktig i frågan om att bygga ett 
varumärkesbyggande. Ett varumärkes identitet kan påverkas av olika faktor-
er och de centrala identitetsbärarna är namn, ursprung, personlighet, kultur 
och nytta (Dahlqvist & Melin, 2010). Image är också ett centralt begrepp 
sammanknutet till varumärkets identitet. Identiteten som en organisation 
försöker förmedla tolkas av omgivning och framkallar en bild i människors 
medvetande. Denna bild som marknaden, målgrupper och människor har 
av varumärket, eller staden är vad som kallas image (Spjuth, 2006). Enligt 
Dahlqvist och Melin 2010, har etablerade varumärken alltid en identitet och 
en image. Vidare kan också stadens profil sammanfalla med stadens image 
och begreppet handlar om den bild som staden vill förmedla till omvärlden. 

Kärnvärden
Enligt Spjuth (2006), är kärnvärden de är de unika värden som är sanna, 
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tillförlitliga och de baseras på stadens identitet. Dessa kärnvärden är det 
som skiljer ut kommunen från konkurrenterna. Dahlqvist och Melin (2010) 
menar att kärnvärdena ska fungera som ledstjärnor i arbetet med varumär-
ket och på så sätt bidra till att stärka varumärkets långsiktiga attraktion-
skraft och konkurrensförmåga. För att kärnvärdena ska kunna användas 
som ledstjärnor måste organisationen synliggöra de faktorer som kan ge 
konkurrensfördelar. I processen att ta fram kärnvärden kan man utgå ifrån 
fyra olika grundläggande kriterier, där kärnvärdet bör vara värdefullt för och 
kommunicerbart till utvalda målgrupperna, unikt i förhållande till och svårt 
att efterlikna för konkurrenter. Enligt Dahlqvist och Melin 2010 är en var-
umärkesplattform med kärnvärdena i centrum ger uppkomst av logik och 
struktur åt processen för varumärkesbyggande, samt att kärnvärdena ska ha 
förankring internt i organisationen och ha en strategisk funktion. Det är viktigt 
att kunna gå från ord till handling i arbetet med kärnvärdena. 

Positionering
Positionering är på vilket sätt en stad eller kommun väljer att skilja ut sig i 
förhållande till sina konkurrenter, detta görs med hjälp av kärnvärden och 
övriga byggstenar, och sedan hur de förankras internt i organisationen och 
i marknadskommunikation (Spjuth 2006). Enligt Dahlqvist och Melin (2010), 
syftar positionering mycket till att finna en unik plats i utvalda målgruppers 
medvetande. Positionering handlar också om att välja samtidigt som att välja 
bort alternativ, tillexempel målgrupper.
 

Figur 1. Modell för från varumärke till målgrupper

Varumärke

Kärnvärden

Målgrupper

PositioneringIdentitet 
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3.8.3 Kommunikation och varumärkeslöfte
Ytterligare två viktiga faktorer i processen av varumärkesbyggandet är kom-
munikationen och att ha ett varumärkeslöfte, en unik kommunikativ identitet. 
Ofta i kommunala sammanhang brukar yttra sig i slogans. Det är av vikt att 
de är ett tydligt löfte som signalerar en strategisk intention som förpliktigar, 
anser Dahlqvist och Melin (2010). Med kommunikation menas den process 
av strategiska budskap som leder till attityder eller förhållningssätt i mål-
gruppen. Kommunikation förmedlas via olika kanaler beroende på bästa 
sätt att nå och påverka en viss målgrupp. Genom att använda sig av en 
kommunikationsplattform, som innehåller en analys av nuläget och önskat 
läge i framtiden. Plattformen innehåller även en genomgång av målgrupper, 
interna och externa mål, budskap, kanaler och strategier för hur man förflyt-
tar sig från nuläget till det framtida önskeläget (Spjuth 2006). 

3.8  VERKTYG FÖR FALLSTUDIE

Uppsatsen har fått ta sitt fokus i det perspektiv som ser marknads-
föring av platser, städer och kommuner som någonting positiv för 
både individer och samhällsutvecklingen. När städer blir till var-
umärken och i syfte att marknadsföra ligger ofta betoningen att 
skapa en attraktiv bild av platsen. I fallstudien av Varberg blir det 
viktigt att söka efter vilken positiv bild som de försöker förmedla dels i 
marknadsföringsmaterial av staden, men framförallt om den bild som 
framträder också spelas i visioner och översiktsplaner. Enligt forsknin-
gen förmedlas denna positiva bild för att attrahera ett speciellt utvalt 
marknadssegment eller målgrupp. Ofta handlar det om att attrahera 
den övre medelklassen, de högskoleutbildade, de kapitalstarka, den 
kreativa klassen, som Richard Florida (2006) talar om. I fallet Varberg 
av intresse att se hur om det framträder att de just valt ett specifikt 
segment eller målgrupp. I marknadsföringsstrategier för städer är det 
betydelsefullt att identifiera vad som gör platsen unik. Unika och au-
tentiska platser är attraktiva platser för människor att befinna sig per-
manent eller på tillfälligt besök. Det unika och autentiska kan finnas 
och uppstå i flertalet olika aktiviteter i staden. Det är lika centralt att 
uppleva de samtida fotavtrycken på platser som att uppleva det 
historiska på platser. Just för att det unika och autentiska ska uppstå. 
City branding och place marketing bygger marknadsföringen i stor 
utsträckning på det unika för platsen, staden eller landskapet. Genom 
platser skapas också människor sina identiteter. Det är idag lika viktigt 
vart vi bor som vad vi gör, vad vi jobbar med. Platsen håller på att bli 
en statuskälla. 
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Att marknadsföra platser och hantera dessa som produkter handlar 
slutändan om att uppnå ekonomisk tillväxt. I dagsläget talas det ofta 
om att attrahera det kreativa kapitalet till städerna. Den mänskliga 
kreativiteten anses vara den mest grundläggande ekonomiska resurs-
en, därför riktas mycket av städer och kommuners varumärkesarbete 
till denna målgruppen (Florida 2006). Vidare undersöks i fallet Varberg 
om det kan urskiljas denna riktning mot att attrahera den kreativa 
kapitalet. 

Ulf Dahlqvist och Frans Melin beskriver i sin bok varumärken i offentlig 
tjänst (2010), samt Agneta Spjuth identifierar de grundläggande be-
greppen som utgör verktygen i arbetet med varumärken i kommunen 
eller för staden. De talar om identitet, kärnvärden och positionering. 
Uppsatsens fallstudie bygger på att finna dessa begrepp i det empi-
rin. Begreppen utgör de verktyg för att genomföra innehållsanalysen 
av det utvalda materialet.  För att se på vilket om arbetet med att 
marknadsföra staden också har fått avtryck inom planeringen. 
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Kapitlet avser att behandla frågeställningarna, 2.På vilket sätt arbetar 
Varbergs kommun med varumärkesarbete och platsmarknadsföring? och 3. 
Hur hanterar Varbergs kommun ämnen kring näringsliv, turism och  
handel i översiktlig planering och visioner? Empirin analyseras utifrån de 
begrepp och kriterier som har presenterats under teorikapitlet, och sökn-
ing efter varumärkets byggstenar identitet, kärnvärden och positionering. 
Samt lyfta fram de delar som näringlivet, handel och turism för att uppnå 
konkurrensfördelar och öka stadens attraktivitet. 

Kapitlet inleds med bakgrund av kommunen, historia och inblick i planer-
ingssituationen. Därefter behandlas stadens varumärke och för att slutligen 
redogöra och analysera det empiriska materialet. 

4.1 BAKGRUND 

Varberg är en västkustkommun som ligger i Hallands län och en del av 
region i utveckling och tillväxt. Kommunen hade cirka 58 000 invånare år 
2010 och ligger på 37:e plats i storlek bland Sveriges 255 kommuner. Under 
2010 ökade kommunens befolkning med 645 personer och prognoserna 
visa på en fortsatt befolkningstillväxt.  Kommunen består av 15 tätorter och 
de tre största är Varberg (28 213 invånare), Träslövsläge (2 729 invånare) 
och Tvååker (2 453 invånare). Nästan hälften av kommunens yta är hav och 
kuststräckan är cirka sju mil lång. Varbergs kommun lämpligt lokaliserat mel-
lan ytterligare två andra tillväxtregioner, Region Västra Götaland och Skåne 
Regionen. De sex halländska kommunerna och landsting samarbetar för 
fortsätt utveckling och tillväxt sin region: Region Halland. För att värna om 
och öka Hallands attraktivitet finns utvecklingsstrategier i form av visionen 
”Halland – bästa livsplatsen.” För Varbergs kommun och regionen är det 
viktigt med frågor rörande kommunikation för att tillvarata dess strategiska 
läge, längs stråket Köpenhamn-Göteborg-Oslo (Översiktsplan för Varbergs 
kommun 2010, Hållbart samhällsbyggande: Vårt växande Varberg 2011).  

4 Fallstudie
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Figur 2. Platsen, Varberg

Ur ett historiskt perspektiv har Varberg anor redan från år 1062. Landska-
pet Halland tillhörde Danmark från vikingatid fram till år 1305, sedan tog 
svenskarna över makten för en tid innan danskarna sedermera tog tillbaka 
makten. Landskapet blev inte svenskt igen förrän år 1645. Under århun-
draden flyttades orten ett flertal gånger innan den fick sin plats som den har 
idag. Namnet Varberg kommer ursprungligen från ordet ”Vårdskaseberg”. 
Varbergs fästning är idag ett attraktivt besöksmål, där Hallands kulturhis-
toriska museum finns. Vid 1200-talets slut byggdes borgen och den har 
alltsedan dess byggs om och förändrats. (besokare.marknadvarberg.se, 
Hämtat: 120411). Varberg har kallats för Sveriges sanddosa på grund av att 
det blåste upp sand från stranden ända upp på stadens torg. Orten har varit 
känd som havskurort sedan mitten av 1800-talet. Under 1940- och 50 talet 
gick det charterresor till Varberg, och alltfler semestrande åkte till havet för 
att koppla av. Kurortslivet har förändrats med åren och idag är det ett sätt att 
leva för boende och besökande på orten. 2011 firande Varberg 200 år som 
kurort (besokare.marknadvarberg.se, Hämtat:120411).

Varberg befinner sig i dagsläget i brytpunkten mellan att vara en småstad 
som den länge varit och övergå till att bli den mellanstora staden, säger 
Jan Malmgren (Hållbart Samhällsbyggande: Vårt växande Varberg 2011), 
samhällsplaneringschef på Varbergs kommun. Brytpunkten ett spännande 
tillstånd men förutsätter både kortsiktiga och långsiktiga strategier. Om 
Varberg måste växa resonerar Jan Malmgren (2011) så här:

  Om en kommun som har förutsättningar att växa inte gör det, så blir den 
snart ointressant. Risken är stor att framförallt de unga lämnar staden och flyr till större städer 
med bredare utbud. Styrkan Varberg har idag är att den är intressant för många för oss som 
redan bor här, för människor som besöker oss och för människor som söker en bra plats att 
bo på. En kommun som är attraktiv för alla skeden i livet. 

Han tror också att anledningen till att Varberg är så intressant som livsplats 
för många människor är att staden har följt med i utvecklingen och föränd-

Varberg
staden

innerstaden

stadskärna

Varbergs
kommun

Halland

Bild 1. Vykort Varbergs fästning 
början av 1900-talet, en av stadens 
mest berömda byggnader, om och 
tillbyggt under åtta århundranden

Bild 2. Populär badort på 1950/60 
talet
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rats. För att Varberg ska växa och bli en ännu bättre kommun för fler män-
niskor är det viktigt att se till viljan till förändring och utveckling och förädla 
de goda sidorna av tillväxten. (Hållbart Samhällsbyggande: Vårt växande 
Varberg 2011). Varbergs kommun genomför stora satsningar inom kultur- 
och fritidsområdet. Varberg är dock inte unika med ett sådant fokus, för 
både i små och stora kommuner i landet satsar på kultur och fridsanläggan-
ingar i form av kulturhus, bibliotek, arenor och konserthallar för att vital-
isera kommunen och vara lika attraktiva som andra kommuner. I tidskriften 
Hållbart Samhällsbyggande: Vårt växande Varberg belyser att Varbergs 
kommun planerar för ett nytt kulturhus, ny ishall, ny idrottsanläggning, ny 
konstgräsplan och ny ungdomsgård. Det förväntade resultatet av dessa 
satsningar är att det kommer ge glädje för alla åldrar, ge trivsel och främja 
kreativiteten. Dessa värden gör kommunen attraktiv för befintliga invånare 
men också för de som i framtiden vill flytta till kommunen. Inom stadsplan-
eringen är närhet ett nyckelord som präglar utvecklingen av Varbergs 
kommun. Det är viktigt att kunna behålla närheten till allt, utveckla den och 
samtidigt låta orten växa. Detta är en av de viktigaste avsikterna i kommun-
ens översiktsplan. (Hållbart Samhällsbyggande: Vårt växande Varberg 2011)

4.2 UNDERSÖKNING AV VARBERGS KOMMUN

Jag har tidigare talat om kommunen och platsens erbjudande och var-
umärke. I fallet Varberg förmedlas en bild och ett motto externt mot om-
världen att Varberg är ”Sveriges kurort”. Det är också vad som kan kallas 
för stadens slogan. Sveriges kurort härleder tankarna till att det bara finns 
”en” framstående kurort i landet och det är faktiskt Varberg. Dock inger inte 
denna slogan ett tydligt löfte som signalerar en strategisk intention som 
förpliktigar som Dahlqvist och Melin (2010) rekommenderar att en slogan 
kan göra. Mer än ett löfte om en stad med en hälsoprofil, vilket den också 
har enligt vision 2015 (2005). Varumärket har en stark förankring till ortens 
historia och identitet. Dahlqvist och Melin (2010) säger att ett beslut som 
måste tas är vilka fysiska platser som ska bära varumärket. Vanligen brukar 
huvudorten i kommunen vara synonym med kommunens varumärke och 
konsekvensen blir en marknadsföring av tätorten, även i fallet Varberg är 
det på detta sätt. Det finns också en intern vision för kommunen om att vara 
”västkustens kreativa mittpunkt”  Visionen 2025 har inte för avsikt att vara ett 
varumärke eller logotyp för kommunen (Hylander, enkät:120514) På lång sikt 
finns det en möjlighet visionen utvecklas till ett varumärke, men den ambi-
tionen finns inte i dagsläget vid initieringen av projektet med vision (Peters-
son, enkät:120514). Vision 2025 har ändå ett ord-/bildmärke som gör den 
igenkännings bar. Figuren är hämtad från Dahlqvist och Melin (2010). 
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Figur 3. Varbergs varumärken, och erbjudanden. Både ordmärken och bildmärken används. 

Vision 2025, Varberg, västkustens kreativa mittpunkt, ännu inte varumärke för kommunen.

4.2.1      Marknad Varberg 
Marknad Varberg AB är en ideell förening bestående av 300 företag i 
Varberg. Marknad Varbergs uppdrag är att utveckla, marknadsföra och 
profilerar Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i och 
föreningen arbetar både långsiktigt med utveckling och mer konkret med 
service till besökare, varbergsbor och näringsliv. Det är Marknad Varberg 
som utvecklar och marknadsför platsen Varberg, med andra ord arbetar 
med city branding och place marketing och försöker stärka varumärket 
Varberg – Sveriges kurort, med syfte att framförallt locka till sig besökare till 
staden. Föreningen arbetar på entreprenad åt Varbergs kommun. Marknad 
Varberg ska fungerar som en mötesplats för kommunala ledare, planer-
are och politiker kan möta näringslivets olika representanter för att nå en 
gemensam syn på ortens framtid. Marknad Varberg är mötesplatsen där 
kommunala ledare, planerare och politiker möter näringslivets olika rep-
resentanter och detta leder till en samsyn på Varbergs framtid.  (Officiell 
besökssite Varberg http://www.bokavarberg.se/, Hämtad: 120417) Förutom 
att Marknad Varberg arbetar med näringslivsutveckling och service, besök-
snäringsutveckling och handelsutveckling driver de konferens- och vandrar-
hemsanläggning på Varbergs fästning. Samarbetet mellan kommunen och 

Kommunorganisationens
varumärke

Kommunorganisationens
erbjudande

Platsens erbjudande

Platsens varumärke

VARBERG
Sveriges kurort

havet
bad
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Bild 3. Logotyp för Marknad 
Varberg
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Marknad Varberg antyder om ett offentligt-privat partnerskap (Ashworth & 
Kavaratzis 2009). Praktiskt sätt arbetar Marknad Varberg med att kommunic-
era och profilera Varberg utanför kommungränsen via olika typer av kanaler, 
via bland annat hemsidor, trycksaker och annonsering. De menar på att 
”allt hänger ihop”. (Officiell besökssite Varberg http://www.bokavarberg.se/, 
Hämtad: 120417) 

Enligt EvaLotta Petersson arbetar på Marknad Varberg, med frågor gällande 
näringslivsutveckling och stadens varumärke, vill varumärket Varberg – 
Sveriges kurort förmedla, livskvalitet då det sätt ett likhetstecken mellan kur 
och livskvalitet, en kur är något som får en att må bra, inte bara en massage 
utan även att ha nära till exempelvis arbetet. I marknadsföringen syns, vad 
är en kur för dig? Finn din kur i Varberg. Det vill säga att i Varberg hittar du 
något som gör det gott att leva! Vidare menar hon att stadens varumärke 
vänder sig till alla, besökare, invånare, befintliga företag och potentiella. 
En kur för ett företag är något som får företaget att må bra, som tillexempel 
tillgång på arbetskraft, lokaler, mark ect. Varumärket är viktigt för att up-
pfattas på rätt sätt och har staden inte ett varumärke blir det ett otydligt 
budskap. Syftet är att bilden av Varberg ska ha en bra klang hos alla, oav-
sett om man kommit i kontakt med Varberg. Det är viktigt att alla känner sig 
delaktiga och är en del av Varberg Sveriges kurort. Företagen bridrar i hög 
utsträckning till att skapa livskvalitet för människor. 

4.3 ÖVERSIKTSPLAN 2000

I översiktsplanen från år 2000 (ÖP 2000) var utgångspunkten att bibehålla 
och förbättra Varberg som en bra fungerande kommun med goda levnads-
villkor. Varberg är en attraktiv kommun att bosätta sig i, och de ser en ökn-
ing varje år. De målsättningar som uttrycks i materialet är framförallt strävan 
efter långsiktig hållbar utveckling, samtidigt som en förnyelse och utveckling 
behöver ske för att nå god konkurrenskraft. Varberg vill vara en attraktiv 
kommun för boende, företagande, turism, studier och fritid (ÖP 2000).

Näringsliv, turism, handel
I översiktsplanen 2000 uttrycker att det ska ges goda förutsättningar för 
differentierat näringsliv. Ett strategiskt ställningstagande med strävan mot 
fungerande infrastruktur med goda kommunikationer är av stor betydelse för 
verksamheter och dess etablering i kommunen. En stor tilltro till västkustban-
ans utbyggnad ska göra att Varberg ”komma närmre” de större närliggande 
regionerna. Varbergs utveckling blir alltmer samhörig och bunden till region-
ernas utveckling (ÖP 2000). Översiktsplanen trycker på att viktig mark för 

Bild 4. Marknad Varberg ger ut 
tidskrifter för att marknadsföra 
staden
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företagsetableringar är i närheten kring det planerade resecentrumet. Andra 
viktiga lägen är för utveckling av näringslivet är i anslutning till trafikleder 
men också att ge möjlighet till goda kommunikationer med godstransporter 
på järnväg. 

Att skapa en blandad stad med både verksamheter och bostäder är efter-
strävansvärt. ÖP 2000 nämner att kommunens övriga tätorter och ute på 
landsbygden ges förutsättningar för olika former av verksamheter. Goda 
fysiska förutsättningar ges även till de areella näringarna. Turismen är en 
viktig näring för kommunen. De unika och identitetsskapande elementen i 
Varbergs kommun är, havet med baden, staden med fästningen, kulturutbu-
det och folklivet, och det vackra inlandet med bokskog och sjöar som lockar. 
Varberg är en attraktiv kommun för såväl friluftsliv och turism. ÖP 2000 talar 
om att det finns ett stort behov av fler camping möjligheter och uthyrning 
av stugor. Översiktsplanen utrycker sig att de visar på vilka möjligheter som 
finns att bevara och utveckla det attraktiva i staden och kommunen. Samt att 
kommunens invånare och besökare har tillgång till områden för rekreation 
och friluftsliv året om.

Näringslivsutvecklingen ska ske i kommunen genom att näringslivspolitiken 
stödjer utvecklingen av befintliga verksamheter men också skapa goda 
förutsättningar för nya etableringar. Detta ska ge genom att erbjuda byg-
gklar mark, och lokaler. Återigen belyses vikten av en väl fungerande in-
frastruktur för att göra kommunen attraktiv för företag. En förutsättning för en 
positiv framtida utveckling i kommunen är att kunna tillhandahålla bostäder. 
Och att utveckla lokalisering av utbildningar. 

En växande arbetsmarknad inom tjänstesektorn förespås och satsningar på 
detaljhandel ska koncentreras till stadskärnan för att göra det lättillgängligt 
och stävan efter ett mer ekologiskt samhälle. Varbergs kommun utrycker 
en handelspolicy där externhandelsetableringar för dagligvaruhandel inte 
ska tillåtas (ÖP 2000). De ekonomiska satsningar som ÖP 2000 utrycker är 
västkustbanan med en tunnel under staden och ett centralt beläget rese-
centrum, vikten av ett livskraftigt stadscentrum, stora satsningar på näring-
slivet, med att ha en positiv inställning till näringslivet och ska goda fysiska 
förutsättningar, samt att fortsätta med satsningar på turismen för att de 
skapar många arbetstillfällen för invånarna. 
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4.4 ÖVERSIKTSPLAN 2010

I översiktsplanen 2010 (ÖP 2010) för Varbergs kommun framhålls den över-
gripande utvecklingsriktningen vara att fler människor ska bo med närhet till 
arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. Översiktsplanen uttrycker 
en vilja att de ska vara attraktivt att etablera företag i Varbergs kommun 
och visar på beroende av många olika faktorer för att attrahera näringslivet 
såsom planlagd mark, lokaler, utbildad arbetskraft och infrastruktur. Kom-
munen säger att de kan erbjuda planlagd mark för verksamheter i olika slag 
i stadsområdet och kringliggande orter. Staden är motorn för hela kommun-
ens utveckling, som även uttrycks i vision 2015. Utvecklingen ska gå mot en 
attraktiv blandstad med fler boende i staden och fler människor med sys-
selsättning. Översiktsplanen 2010 förespråkar en förtätning av bebyggelsen, 
både av bostäder och arbetsplatser, samt att fler människor ska kunna bo 
med närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. Det ska vara 
attraktivt att ta cykeln eller bussen som färdmedel.

Näringsliv, turism, handel
ÖP 2010 utrycker likt föregående ÖP 2000 att det ska vara attraktivt att 
etablera företag. Men väljer att tycka på betydelsen av utbildad arbetskraft. 
Varberg har ett differentierat näringsliv med en stor branschbredd. Näring-
slivet är till stor del koncentrerat till staden och där är också efterfrågan 
på nya lokaler och mark som störst. Både befintliga och nya verksamheter 
ska kunna utvecklas och en förutsättning är de välfungerande person- och 
godstransporterna. I likhet med tidigare ÖP ska nya verksamhetsområden 
lokaliseras till lägen med goda kommunikationsmöjligheter, nära E6:an, 
järnväg eller till sjöss. Mindre störande verksamheter som t ex tjänsteföretag, 
hantverk och service kan med fördel planeras in i blandade bebyggelseom-
råden. Översiktsplanen 2010 ägnar mer utrymme åt att beskriva vikten av 
besöksnäringen för kommunen. Besöksnäringen ökar, mycket koncentrerad 
till sommarmånaderna men det sker en utveckling mot en växande närings-
gren året om. ÖP 2010 är mer beskrivande av vad som gör staden unik och 
kännetecken, de framhåller stadskärnans kustnära läge och levande cen-
trum, kust- och naturområdena, kur- och spaverksamheter och surfingen. 
Turismen utvecklas också mer i inlandet.
 
Varberg blir en attraktiv stad att bo och verka ibland annat genom inner-
stadens stora utbud av butiker inom detaljhandel och torghandeln. Han-
delsstrukturen i kommunen består av en stark livskraftig stad och service-
orter som backar upp en levande landsbygd. Denna struktur bidrar till ett 
minskat resebehov samtidigt som det stärker stadskärnan och serviceort-
erna. Som tidigare nämnt gör handelspolicyn att försäljning av skrymmande 

Bild 5. Översiktsplan för 
Varbergs kommun
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varor som inte lämpar sig att hanteras i stadskärnan bör koncentreras till 
vissa lättillgängliga lägen vid trafikleder inom stadsområdet, i stället för ex-
ternhandelsetableringar. 

4.5 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
 FÖR STADSOMRÅDET, 2010

Den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet (FÖP 2010) uttrycker 
under övergripande utvecklingsriktningar att Varbergs identitet förvaltas väl 
och de olika områdenas förutsättningar tas i beaktande under utveckling 
av stadsområdet. Planen redovisar tydligt Varbergs starka identitet som är 
starkt förknippat med att vara en fästnings-, kurort och handelsstad. Stat-
ens unika läge vid havet och närhet till både bad och stadskärnan och den 
måttfulla skalan är viktiga kvaliteter att bygga vidare på. De korta avstånden 
och skalan på bebyggelsen är gynnsamt för gående och cyklister. Planen 
belyser att stadskärnans kulturhistoriska miljö är viktigt för staden identitet, 
men att modern arkitektur kan gör att stadens utveckling hänger med i tiden 
(FÖP 2010). 

För besökare och boende är mötet med staden, av betydelse för hur staden 
uppfattas, via entréer och vägar till stadskärnan. Det handlar om att förmed-
la en positiv bild till målgrupperna. Att arbeta med karaktärer, orienterbarhet 
och tydlighet vis entréerna och längs infartsvägarna kan stärka Varbergs 
identitet. Vilket är viktigt att ta i beaktning när staden växer och entréerna till 
staden flyttas. Stadskärnan är en viktig mötesplats för boende, arbetare och 
besökare. För att främja stadslivet är det angeläget att ha centralt belägna 
bostäder och verksamheter. Även ett stort utbud av handel och kultur, fritid-
saktivitet och utbildningsområdet, Campus Varberg, är viktigt för en skapa 
en levande stadskärna. Samt att stadsmiljön ägnas omsorg för att öka män-
niskors trivsel. Den fördjupade översiktsplanen uttrycker likt tidigare planer 
att möjligheter till boende, aktiviteter och ett bevarande av det som lockar 
besökarna till Varberg är viktigt för att Varberg ska fortsätta att en attraktiv 
turiststad. Staden ska vara enkel att besöka, både för korta och längre vis-
telser året om. Som tidigare nämnt är läget vid havet identitetsskapande för 
Varberg och stadskärnans kustnära läge. Den fördjupade översiktsplanen 
tycker på kontakten med havet ska stärkas inom stadsområdet. Järnvä-
gens och färjelägets flyttning ger möjligheter för en förbättrad kontakt mel-
lan havet och staden. FÖP:en lägger ett bestämt fokus på hur staden ska 
upplevas, att den ska vara välkomnande, både före invånare och besökare, 
både fysiskt inbjudande och främjande för social kontakt och dialog (FÖP 
2010). 

Bild 6. Översiktsplan för 
Varbergs kommun, fördjupn-
ing för stadsområdet
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Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för hur välkomnande 
staden upplevs. Oavsett ålder, kön eller fysisk möjlighet ska alla Varbergs-
bor ha möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällslivet och därmed ha tillgång 
till det offentliga rummet, vilket underlättar vardagliga möten. (Översiktsplan 
Varbergs kommun fördjupning för 2010:13)

När det handlar om tillväxtskapande aktiviteter förespråkas en blandad och 
varierade bebyggelse som kan öka förutsättningarna för minskad biltrafik, 
förbättrad service samt ökad trivsel och trygghet.  Den blandade staden 
anser kommunen inte bara vara tillväxtskapande utan också främja toler-
ans och medmänsklighet. De väljer att framhålla att ”ett stort antal boende 
i staden bidrar till en levande stad.” (Översiktsplan Varbergs kommun 
fördjupning för 2010:16) De framhåller både fördelar och nackdelar med 
blandad bebyggelse. En fördel kan vara att bostadsbebyggelse med vari-
erade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer ger förutsättningar för en 
mer blandad befolkning. Och en nackdel som framhålls är verksamheter 
som påverkar omgivningen negativt, som buller och utsläpp ska placeras i 
särskilt utpekade verksamhetsområden (FÖP 2010).

Näringsliv, turism, handel
Näringslivsfrågor behandlas i planen genom att understryka efterfrågan på 
nya verkasamhetsytor i stadsområdet och att diskutera bland annat rese-
centrumet och Västra Centrums möjligheter. Ett nytt centralt resecentrum 
ska stärka den stadsmässiga utvecklingen som kommunen eftersträvar och 
också talar om i Vision 2015, enligt den FÖP:en. Den framtida utvecklin-
gen av Västra Centrum, som ingriper spårområde och järnvägsstation med 
anslutning till stadens centrum och havet. De övergripande planmålen talar 
om att när järnvägen flyttas till tunnel och ett nytt centralt resecentrum kan 
utvecklas och Västra Centrum ska utvecklas med kvarterstruktur mot havet 
med bostäder, tjänsteföretag, handel och restauranger. Ytterligare exploater-
ing av attraktiva markytor kan skapas vid flytt färjeläger till djuphamnen. Den 
fördjupade översiktsplanen säger att attraktiva bostäder och högkvalific-
erade tjänsteföretag kan lockas genom utveckling av områden i närheten till 
det nya resecentrumet, och vara gynnsamt även ur ett regionalt perspektiv. 
Utvecklingen av Västra Centrum ger möjligheter till lokaler för handel, kontor 
och besöksnäring i ett mycket centralt läge. Det finns ett behov av företag 
inom kunskapsintensiva branscher och etableringar av kunskapsföretag ska 
mötas positivt (FÖP 2010).

Varbergs hamn med sitt goda kommunikationsläge med närhet till 
godsstråken längs Hallandskusten är viktigt ur ett regionalt perspektiv. Enligt 
den fördjupade översiktsplanen planerar kommunen för en utveckling av 
hamnen. Handelsfrågorna belyses genom att stadskärnan utgör centrum för 

Bild 7. Utvecklingsområdet, 
Utklipp ur FÖP
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detaljhandel och upplevelsehandel, vilket medför stadens attraktivitet ökar 
samt minskar invånarnas resebehov, enligt FÖP (2010). Vidare ökar behovet 
av nya handelsytor i centrum när fler människor bor, arbetar och besöker 
Varberg och platser för utveckling av handeln är runt nya resecentrumet och 
Västra Centrum. 

4.6 VISION 2015, UTVECKLINGSPROGRAM 
 FÖR  VARBERGS INNERSTAD

Varbergs vision 2015 inleds med att belysa stadens betydelse som motor för 
hela kommunens utveckling och för att inneha attraktions- och konkurrensk-
raft förutsätts ett innehållsrikt, trivsamt och välfungerande centrum. Idealet 
är att forma en attraktiv blandstad. Visionen har arbetats fram i en bred 
process med invånare, intresseorganisationer och nämnder/förvaltningar. 
Utvecklingsprogrammet ska bland annat vara en strategi och gemensam 
inriktning för samverkan med olika intressenter. Visionen behandlar Varbergs 
regionala roll, möjligheterna till ekonomiska, social, kulturell och stadsmässig 
utveckling samt förutsättningarna för ekologisk hållbarhet. 

Varbergs främsta signum är stadskärnans unikt kustnära läge, det är en del 
av stadens identitet och särskiljer staden från andra städer. Havet är alltid 
närvarande, endast ett stenkast från innerstadens centrala funktioner såsom; 
service, affärer, restauranger, kultur, bostäder och levande torghandel. Även 
kurortskänslan och fästningsmiljön ger staden genuin och historisk identitet 
och position. Staden framhålls ha en mångfacetterad karaktär av att vara en 
fästningsstad, handelsstad, kurortsstad, järnvägsstad, teknikstad och turist/
evenmangsstad (Vision 2015). Alla identitetsdrag och kärnvärden kan vara 
sanna för staden men utifrån ett ”branding” perspektiv är det bra att differen-
tiera, skilja ut och vara unik (Spjuth, 2006). På så sätt behöver inte allt ovan 
nödvändigtvis ingå i stadens varumärke. Texten förmedlar tydligt att stadens 
image av att ligga nära havet är betydande och den känslan bör stärkas. 
Varbergs varumärke som hälsostad, är stadens identitet, profil, kärnvärde 
och positionering. Varumärket ska gynna en samverkan inom näringsliv-
kommun-högskola. Det finns även en målbild att vara ”navet vid havet” och 
en attraktiv etableringsort för människor och verksamheter (Vision 2015). 

Visionen beskriver att positionera sig som Sveriges ledande cykelstad, 
lyfta fram Varbergsskolans konst, utveckla Varbergs gamla hamnområde 
till ett modernt, upplevelserik mötesplats med fokus på kultur, kunskap och 
umgänge ska staden. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som beskrivs 
i visionen vill Varberg växa inom tjänste- och upplevelseekonomin . För att 
nå lokala konkurrensfördelar och tillväxtpotential vill staden verksamma 

Varbergskolans konst är en 
samling konstnärer från Varberg 

 I tjänste- och upplevel-
seekonomin räknas turism, 
handel, IT, media, reklam, hälsa/
omvårdnad, sport, kultur och 
nöjen.

Bild 8. Vision 2015
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i kreativa yrken och stärka sin position som en av Sveriges främsta turis-
torter och en erkänd mötesplats för konferens och mässor. För att nå målet 
framhåller visionen att de ska främja lokalt och regionalt klustertänkande 
kring t.ex. kring friskvård/välbefinnande och hälsoteknik. Varberg satsar på 
handel i innerstaden för att bevarande och utveckling av stadslivet. Kom-
mersiell service och upplevelsehandel är viktigt för attraktiviteten till staden 
och stadskärnan. Och en avvisande hållning gentemot etablering av externa 
stormarknader (Vision 2015). 

Vision 2015 talar om att profilera staden som en plats med mångfald, tol-
erans, rikt kultur-, nöje- och fritidsliv. För att kreativiteten ska väckas och 
stimulera nytänkande krävs ett dynamiskt och öppet samhällsklimat. Staden 
vill ha en koncentration av mångfald. Genom att skapa en ”blandad” stad 
med spontana möten på gator och torg, stadsliv och dynamik ska tolerans 
och medmänsklighet främjas. Enligt vision 2015 är Varbergs styrka att sta-
den lyckas med att utvecklas till en modern, mångsidig stad utan att tappa 
sin rumsliga själ. Det är viktigt att vara en levande stad som ständigt förän-
dras men alltid är igenkännande. Förnyelse sker med utgångspunkt i den 
enskilda platsens identitet och historia.  

4.7 VISION 2025, VARBERG 
 – VÄSTKUSTENS KREAVTIVA MITTPUNKT

Initieringen av projektet beslutades i november 2011 i kommunfullmäktige. 
Sammandraget från kommunfullmäktiges sammanträde (2011) beskriver 
Varbergs unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. Och för att 
utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa 
mittpunkt”. De belyser att det krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och 
mod för att lyckas med visionen. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i 
hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. Varbergs kommun interna verk-
samhetsidé är: ”Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att 
uppnå sina drömmar.” Som internt förhållningssätt för Varbergs kommun ska 
vara: ”Hållbarhet, vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekono-
miskt och ekologiskt. Delaktighet, vi har ett öppet klimat och ett inkluderande 
förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.”

Syftet med visionen är det ska vara en ledstjärna som hjälper kommunen att 
ut samma håll. Samt att visionen ska vara styrande i kommunens utveckling 
som helhet och i kommunens arbete ska visionen vara vägledande i allt från 
målformuleringar till handlingsplaner (http://www.varberg2025.se/page/vi-
sionen, Hämtat: 120430). Dahlqvist och Melin (2010) menar att det är viktigt 
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med gränsöverskridande enhet inom kommunens partier för att få ett lång-
sikt hållbart varumärke, och att varumärket och organisationen får legitim-
itet, vilket också Varbergs kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn 
uppmärksammar, ”en politisk samsyn, ett högt tempo i förarbete och ett stort 
engagemang från Varbergsborna, detta tillsammans har skapat en riktigt 
skön känsla över visionsarbetet.” (http://www.varberg2025.se/page/inter-
vjumedjorgenwarborn, Hämtat: 120425)

Två viktiga ledord som har blivit vägledande i arbete med visionen är 
samsyn och samarbete. Dahlqvist och Melin (2010) talar också om att ett 
varumärke byggs inifrån och ut, men också utifrån och in, vilket betyder 
att kommunikationen med omvärlden, Varbergs invånare är högst väsent-
lig. Detta är något som också Ashworth och Kavaratzis (2005) talar om att 
varumärket består av en tvåvägsprocess mellan den ”äger” varumärket och 
konsumenten. I arbetet med visionen och epitetet ”Västkustens kreativa 
mittpunkt” har Varbergs kommun valt att förankra processen i olika uttry-
cker detta i sin process att ta fram visionen genom fokusgrupper, webb- 
och medborgarenkäter. Samt att samtalet med medborgarna är ständigt 
pågående genom diskussionsformulär på hemsida för visionen. 

4.7.1 Varför ”västkustens kreativa mittpunkt”, 
 för vem och hur?

Det är för kommunens invånare, menar Jörgen Warborn, ordförande i kom-
munstyrelsen och Annbritt Ulfgren, kommundirektör på Varbergs kommun, 
och kommunen som organisation ska bli mer kundfokuserad, för att förbättra 
servicen. Dahlqvist och Melin (2010), talar om att kommunverksamheten ser 
sitt uppdrag som att utföra planstyrd medborgarservice. Visionen ska vara 
betydande för framtida beslut om att skaffa ett större utbud av det som gör 
Varberg attraktivt att bo i, och genom visionen får kommunen möjlighet att 
tillgodose många olika intressen. Ambitionen med visionen är att locka till 
sig kreativa människor, och få kreativa människor att stanna, på det sättet 
kommer kommunen att utvecklas väl. (http://www.varberg2025.se/page/
fragorochsvar, Hämtat: 120425) Resonemanget ligger i linje med vad som 
Richard Florida (2006) påpekar är den främsta resursen för att uppnå ekono-
misk utveckling i dagens samhälle, det gäller att locka till sig de kreativa 
människorna. Visionen flaggar om att Varbergs kommun vad vill vara, ett 
önskvärt framtidsposition och inger ett löfte detta. Kommunen positionerar 
sig genom att välja målgrupp som varumärket/visionen riktar sig till, kreativa 
människor, i kreativa näringar. 
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Avslutningsvis, nu har vi nått till slutfasen av denna uppsats som har handlar 
om kommunen som varumärke. Uppsatsen har fokuserat på att behandla 
fenomenet ‘branding’ och med utgångspunkt att behandla denna samtida 
marknadsföringsstrategi, med anknytning till fysisk planering och fokus på 
den översiktliga planering och visioner. För att möjligen undersöka om det 
också blivit en “planeringsstrategi” för landet kommuner. I dagsläget kan det 
tyckas vara mer ovanligt att inte arbeta med att platsmarknadsföra kommu-
nen eller staden. Liksom alla gör det, kommuner, städer, regioner och länder, 
så som stora. Så också Varbergs kommun. 

Nedan följer de slutsatser som jag har kunnat dra utav de frågeställningar 
som har styrt uppsatsen. Frågeställning 1, har behandlats i kapitel, forskn-
ingsöversikten och teoretiska utgånspunkter, som ligger till grund för vidare 
förståelse och kunskaper för att genomföra fallstudien. Frågeställning, 2, 3 
behandlas nedan. Därefter slutsatser avslutas kapitlet och uppsatsen med 
ett diskussions avsnitt.

5.1 SLUTSATSER

På vilket sätt arbetar Varbergs kommun med varumärkesarbete och   
platsmarknadsföring?

Varbergs kommun genom Marknad Varberg arbetar aktivt för att marknads-
föra staden som Sveriges kurort. Deras uppdrag är att i första hand 
marknadsföra staden externt som turistdestination, företagsetableringar, 
men också för inflyttning av nya invånare. Staden har inte haft en negativ 
bild som den behöver ersätta med någonting nytt och positivt, som ofta kan 
vara en anledning till att stärka staden varumärke. Varumärket har en stark 
positiv förankring till stadens historia, då orten har varit en kurort sedan 200 
år tillbaka i tiden. Varumärke har funnits länge men det är mer det senaste 
decenniet som varumärket får symbolisera mer än bara kurorten. Det visar 
på trenden att även små och mellanstora kommuner ser med att ha ett starkt 
varumärke. Varbergs varumärke – Sveriges kurort syftar till att i första hand 
locka till sig turister till orten, enligt Petersson (enkät: 120515). 

5 Avslutning
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Hur hanterar Varbergs kommun ämnen kring näringsliv, turism och   
handel i översiktlig planering och visioner?

Översiktsplanerna visar på stadens vilja att locka till sig näringsliv, besökare 
och invånare. Dels genom att framhäva kommunens vilja att ha ett diversi-
fierat näringsliv, med etableringar där kommunikations möjligheter är gy-
nnsamma. Antingen i staden centrum med närhet till tågförbindelser eller i 
anslutning till stora kommunikationsleder, som E6:an. Men också att beskriva 
kommunen som en attraktiv turistkommun. Alla delar skapar en helhet att för 
att locka till sig befolkning och företag, det måste finnas arbete, bostäder, 
möjligheter till olika typer av fritidsaktiviteter och erbjuda bra kommunika-
tioner till närliggande kommer och regioner. ÖP 2010 ägnar mer utrymme åt 
att beskriva vikten av besöksnäringen för kommunen än vad tidigare över-
siktsplan. Den fördjupade översiktsplanen ger mer utrymme att alla i termer 
av identitet och vad som skapar Varbergs identitet till skillnad från över-
siktsplanen. Däremot är det genomgående att identiteten skapas genom 
stadens fästning, bad, kurort och kultur och stadsliv. Men planerna uttrycker 
sig inte i termer vad den unika identiteten skapar och ger förutsättningar för 
att positionera sig och skilja ut sig från andra städer och kommuner. Över-
siktsplanen ligger mer på en övergripande i nivå och uttalar sig mer med 
riktningar och strategier för exempelvis näringslivet. Översiktsplanen och 
Marknad Varberg strävar efter samma mål att göra kommunen attraktiv för 
företagare, besökare och invånare.

En skillnad mellan ÖP 2000 och 2010 är att den senare uttrycker sig mer om 
framtiden, på det sättet att den väljer ordval som gör att det finns en stark 
vilja att locka till sig nya företagsetableringar. Medan föregående översik-
tsplan väljer att också förmedla vikten av de etableringar som redan finns, 
det går att ana en förskjutning från organisationens förvaltande roll till mer 
av resultat strävande, försäljande roll (Dahlqvist & Melin, 2010). Även om 
ÖP 2010 också vill att de befintliga verksamheterna i kommunen utvecklas. 
Det visar sig också hur de olika planerna inleds, när den tidigare belyser 
att utgångspunkten är att ”bibehålla och förbättra Varberg som en bra 
fungerande kommun med goda levnadsvillkor”, ordval som bibehålla, förbät-
tra, en bra fungerande, är lågmälda och spelar men en organisation med en 
förvaltande roll. 

Går det att identifiera tematiska kopplingar i översiktsplaner och    
visioner från varumärkesarbete?
Det finns inget entydigt svar på frågan. Det går inte att se några tydliga kop-
plingar att ÖP och FÖP utrycker sig med begreppen kärnvärden position-
ering. Planerna behandlar stadens identitet, som någonting man vill värna 
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och utveckling ska ske i linje med identiteten. För att inte förvanska det som 
gör staden unik och attraktiv för olika målgrupper. På så sätt går det att dra 
slutsatsen att uttrycka stadens identitet i dessa dokument är av betydelse för 
att förmedla stadens unika element. Det går dock inte att dra slutsatsen att 
ÖP och FÖP implementerar praktiken av att bygga varumärke i syfte att sälja 
kommunen. Samt går det inte heller att säga att identitetsbegreppet använ-
ds i dokumenten på grund av övriga satsningar på city branding området i 
staden. 

Det är inte en självklarhet att man talar om stadens identitet i planerna för att 
ha som syfte att marknadsföra staden utan mer troligt att skapa en översikt-
lig inblick i vad som kommunen anser är viktiga faktorer att ta i beaktning vid 
senare beslut om planläggning och med en bevarandesyn av faktorer som 
skapar stadens särprägel. 

Även om både stadens varumärke och översiktsplanen på olika sätt arbetar 
för att göra kommunen attraktiv och till viss utsträckning fungerar som att 
sälja in kommunen hos investerare, är det inte ett givet svar att använda sig 
termer av marknadsföring. 

Slutsatsen kan dras att visionsdokumenten har tydligare drag av varumär-
kets byggstenar än vad översiktsplaner har. Vision 2015 tycker med tydligt 
termer av varumärkes byggstenar. Där staden identitet, kärnvärden och 
position utmärker sig mer tydligt. Detta skulle kunna bero på att visioner i 
allmänhet riktar sig till hela den kommunala organisationen och kan ligga till 
grund för även planeringen. Även om visioner mer formen av ett policy do-
kument. Vision 2025 är enligt enkät inte ett uttalat varumärke för kommunen, 
men utifrån sett går ett att uppfatta visionen som just ett varumärke. Den in-
nehåller delar som göra att det går att läsa ett varumärke som växer i dialog 
med ortens befolkning och värden som förankras både i organisationen 
och utanför. Möjligen med ett mål att skapa legitimitet hos befolkningen. Det 
går tydligt att utläsa att målgruppen är de kreativa, även om det inte enbart 
handlar om den kreativa klassen som Florida (2006) talar om så går det att 
utläsa vissa paralleller till just denna tanke om ekonomisk tillväxt genom att 
attrahera den kreativa klassen, med högutbildade och kunskapsintensiva 
företag. 

Sammanfattningsvis kan undersökningen visa på att det inte finns några 
självklara spår av varumärketsbyggande i översiktsplansplaneringsdo-
kumenten. Men när det handlar att vara en attraktiv kommun för boende, 
besökare och företag så lyfter översiktsplaner och visioner fram samma 
unika egenskaper som varumärket Varberg - Sveriges kurort innehåller. 
Bortsett från att varumärket med kuren i fokus och handlar om att skapa 
sig livskvalitet, vilket inte får vidare utrymme i ÖP och FÖP. Det går inte att 
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utläsa av ÖP och FÖP att kommunen profilerar sig med varumärket, Sver-
iges kurort, men dokumenten belyser att verksamheter kopplat till ortens spa 
och kur-verksamhet är viktigt för dels stadens identitet och attraktivitet. Det 
är svårt att dra några generella slutsatser utifrån den studie som har genom-
förts. 

5.2 DISKUSSION

Uppsatsen syftade till att undersöka fenomenet marknadsföring av städer 
utgångspunkt i begreppen city branding och place marketing. Genom att ha 
undersökt det aktuella forskningsläget, på en grundläggande nivå behandlat 
begreppen city branding och place marketing, generellt tittat på varumärke-
sarbetes förutsättningar i den kommunala verksamheten samt belyst fenom-
enet i min fallstudie, har jag försökt skapa mig en uppfattning om fenomenet. 
Branding och marketing av städer och platser är ett brett fält som har varit 
svårt att riktigt kunna skapa sig en djupgående kunskap för vad området 
under denna begränsade tid. Det har varit problematiskt att kunna skilja på 
vad olika begrepp avser och på vilket sätt området kan riktas mot planer-
ingsfältet. Planeringen tenderar att bli mer marknadsorienterad, med planer-
ing som postmodernism eller som libertarianism, enligt Strömgren (2007) 
Planeringstänkande utvecklas över tid, möjligen långsamt men utvecklas 
och påverkas omvärldens förändringar. Därför fanns det en undran om 
marknadsföringen, och termer av varumärkesarbete, som blivit en sådan 
populär aktivitet, hos kommuner, städer, regioner och länder också har fått 
genomslag även i översiktsplaner och visioner, som i resten av kommunen. 

Jag har fått en grundläggande förståelse för hur Varbergs kommun arbetar 
med att marknadsföra staden och fått information som till skaffats via hem-
sidor men också bekräftats via enkät till Evalotta Petersson som arbetar med 
näringslivsutveckling. Men för att få en djupare förståelse av hur kommuner 
arbetar med varumärken och dess betydelse både internt för verksamheten 
och extern mot omvärlden hade en bredare fallstudie och mer djupgående 
undersökning genomförts, bland annat med intervjuer av olika aktörer på 
kommunen och utanför i näringslivet. Mina slutsatser är styra Om jag hade 
valt en annan kommun eller gjort en jämförande studie kan resultatet och 
slutsatserna blivit annorlunda. Möjligen kan det vara svårt att särskilja 
Varbergs planförslag, riktlinjer eller satsningar som tas upp i både översik-
tsplanering och visionsarbete från andra kommuner, som tillexempel i tal om 
attraktiv stadskärna, eller att bygga i havsnära läge, och låta en blandad 
stad ta form. För att få en större förståelse för branding fenomenet i sig hade 
också en bredare studie behövts. 
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Det som man kan fråga sig i slutskedet av arbetet är om det finns något 
värde i att även översiktsplaner och anammar termer av varumärkesbyg-
gande. Å ena sidan skulle det kunna hjälpa till att skapa en mer enhetlig bild 
av staden för externa aktörer som inte arbetar på kommunen. Å andra sidan 
finns det olika typer av källor som tillsammans samverkar för att ge helhets-
bilden av staden. Om översiktsplanen ska gå mot att vara mer kortfattad 
men ändå omfatta det mest västliga dragen för framtida planering så skulle 
det finnas en möjlighet att identitet, kärnvärden och positionering skulle vara 
användbara termer att tala om kommunens framtid. Beroende på vilket mål-
grupp som översiktsplanen främst riktar sig till, medborgarna, investerarna 
eller politikerna så formas möjligen också innehållet för att fylla det syfte do-
kumentet avser. De dokument som jag har valt att undersöka upprättas med 
olika syften och krav på sig, alltså kan detta i sig vara en begräsning hos 
empirin. Hur kommunen utformar översiktsplanen kan skilja sig från fall till 
fall. Bortsett på kraven som ställs från Plan och Bygglagen och Miljöbalken. 
Om jag hade valt att titta på fler kommuner, andra typer av dokument, eller 
valt att genomföra intervjuer skulle det möjligen givit ett annorlunda resultat, 
men också inneburit förändrade frågeställningar. Om jag hade fått informan-
ter från planeringsektorn skulle det givit ytterligare en dimension till resultatet 
och svarat på hur planerare anser om varumärkets inverkan på planeringen. 
Samtidigt är det så att kunskapen om city branding och varumärkesbyg-
gande inte behöver vara någonting som planerare lägger stor vikt vid och 
ändå inte påverkat de slutsatser som jag fått. 

City branding och place marketing och kommunens arbete med var-
umärken har för mig varit ett outforskat område. I slutskedet av uppsatsen 
har nya frågor växts. Förslag på vidare forskning skulle det vara intressant 
att undersöka stadspoltikens koppling till marknadsföringsstrategier även 
i mindre kommuner. Eller att på specifika stadsbyggnadsområden som är 
en del i stadens säljkoncept och utveckling. Även att undersöka mer dju-
pgående effekterna, problematiken med kommunens kommersialisering och 
marknadsinriktning. I undersökningen av empirin är den blandade staden 
ett återkommande begrepp. Det vore intressant att undersöka om den 
blandade staden faktiskt får de effekter som gör det som kommunen tror sig 
förespå. Ett problem kan vara att ÖP och FÖP talar om den blandade staden 
och på vilket sätt den är bra, som tillexempel att blandade upplåtelseformer 
kan ge förutsättningar för en blandad befolkning, mer tolerans och medmän-
sklighet. Men att skriva i dokument är någonting annat än att göra ord till 
handling. Vad som sker i praktiken när nya attraktiva områden ska skapas, 
som ska vara ekonomiskt lönsamma. 
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BILAGA 1

Enkät- E-post

1. Vad är innehåller de olika varumärkena? Dvs. Vad vill de förmedla. (Identitet,  

 kärnvärden och position)

2. Vilka målgrupper vänder sig de olika varumärkena till? Varför? 

3. På vilket sätt kommunicerar varumärket? I vilka kanaler? Varför just dessa  

 kanaler?

4. Vilka är motiven till att kommunen arbetar med varumärken? Varför har   

 Varbergs kommun två varumärken? Vilken nytta ska de tillföra.

 

5. Vilken eller vilka aktörer arbetar med varumärket och beslutar om det?

6. Vad ser du för fördelar kontra konsekvenser av att arbeta med varumärken?

7. Finns det några problem med att etablera varumärken i kommunen?
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