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Förord
När jag var liten var Kommunen en farbror. En 

korpulent äldre herre med blå uniform, guldknap-
par och skärmmössa. En viktig person med pondus. 
Kommunen var viktig och bestämde över en massa 
saker. Jag visste att Kommunen bodde i ett stort gult 
hus, som såg väldigt viktigt ut. Det stod kommunen 
på fasaden och det kändes lite högtidligt varje gång 
vi åkte förbi. Byggnaden står fortfarande kvar. Mina 
vuxna ögon ser att det är något slags förråd som an-
vänds för fordon och maskiner, inte särskilt stort.

Idag fascineras jag av alla olika uppfattningar om 
vad kommunen är, ska vara eller borde vara. Jag har 
arbetat med kommunikation och varumärkesfrågor 
de senaste 15–20 åren. Just kommuners varumärken 
tycker jag är särskilt intressant, inte minst för att de 
är så komplexa. Få eller inga andra varumärken är  
ju på en och samma gång en organisation, en arbets-
givare och en plats. Ändå finns det inte särskilt mycket 
skrivet om detta.

Denna bok har vuxit fram i mitt huvud under någ-
ra år och är ett resultat av mina erfarenheter från 
möten med politiker, ledare och tjänstemän inom 
kommunala verksamheter. Jag har förstått att det är 
vanligt med missförstånd och att varumärkesfrågan 
ofta landar på kommunikatörernas bord. Jag har in-
sett vilka utmaningar som finns, men också upptäckt 
en väldig massa möjligheter. Allt detta vill jag samla 
mellan dessa två pärmar.
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Jag vill visa varför varumärkesutveckling inte hand-
lar om att skapa en glättig yta eller en kul slogan. Ett 
starkt varumärke är inte en slump. Det är frukten 
av ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete, 
som behöver förstås av såväl politiker som ledare och 
tjänstemän.

Med denna bok vill jag räta ut ett och annat fråge-
tecken och väcka nyfikenhet. Jag vill visa hur kom-
munen kan stärka sin trovärdighet, attraktionskraft 
och sitt anseende med ett strukturerat arbetssätt.          
Alla kommuner kan inte bli superkommuner, men 
alla kommuner kan utvecklas och stärka sitt varu-
märke. Det vill jag förmedla med denna bok.

Trevlig läsning!

Lena Leigert 
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KAPITEL 1

Den attraktiva 
kommunen och 

kommunens 
uppdrag

Kommunens uppdrag är att serva invånarna med  
allt från omsorg och skola till räddningstjänst och  

vatten. Kommunen planerar nya byggen och ser till  
att det finns bostäder. Men vad har allt detta med  

varumärket att göra? 
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En kommun är skyldig att ha vissa verksamheter 
enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och 
 beslutas av lokalpolitikerna.

Kommunernas obligatoriska uppgifter:

• Social omsorg (äldre- och  handikappsomsorg samt 
individ- och familjeomsorg)

• För-, grund- och gymnasieskola

• Plan och byggfrågor

• Miljö- och hälsoskydd

• Renhållning och  avfallshantering

• Vatten och avlopp

• Räddningstjänst

• Civilt försvar

• Biblioteksverksamhet

• Bostäder

Frivilliga uppgifter:

• Fritid och kultur

• Energi

• Sysselsättning

• Näringslivsutveckling

Ur Kommunernas åtaganden (SKL 2018).
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Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen 
själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur 
mycket. Så kallat kommunalt självstyre gäller förut-
satt att kommunen följer de ramar som riksdag och 
regering bestämt, och att allt utgår från medborga-
ren.

Om och hur en kommun arbetar med sitt varumär-
ke varierar från kommun till kommun. Kommuner 
med färre än femton tusen invånare saknar ofta en 
varumärkesplattform, det vill säga ett styrdokument 
för varumärket. Det kan bero på kommunens syn på 
sitt uppdrag och begreppet varumärke. En annan 
förklaring är att det råder oklar heter kring vem som 
äger frågan (Attraktiv kommun, Kreafon 2018).

I större kommuner är det relativt vanligt med en 
varumärkesplattform, även om den inte alltid har   
så stort genomslag. Varumärkesfrågan är långt ifrån 
självklar för alla i organisationen. Så här beskriver 
kommuners kommunikatörer de tre största ut-
maningarna:

• Att få ledare och chefer att ta hänsyn till varumär-
ket i sina beslut.

• Hitta ett sätt att arbeta parallellt med både plats-
varumärke, organisationsvarumärke och arbets-
givarvarumärke.

• Utveckla varumärkesplattformen så att den blir 
användbar i praktiken.

Ur Attraktiv kommun (Kreafon 2018).
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Exempel  
– varumärket och det obligatoriska uppdraget
Varumärkesfrågan berör både den frivilliga och 
den obligatoriska delen av kommunens uppdrag. En 
kommun med ett starkt arbetsgivarvarumärke har 
lättare att rekrytera kompetenta medarbetare. Det 
leder sannolikt till att den kommunen klarar det 
obligatoriska uppdraget ”skola” på ett mer tillfreds-
ställande sätt, jämfört med en kommun med ett svagt 
arbetsgivarvarumärke. En kommun som har stora 
rekryteringsproblem kan rentav få svårt att sköta det 
obligatoriska uppdraget till fullo. 

Exempel  
– varumärket och det frivilliga uppdraget
Många kommuner lägger stor vikt vid att utveckla 
och främja det lokala näringslivet, trots att detta inte 
ingår i det obligatoriska uppdraget. Men ju fler före-
tag som vill verka i kommunen desto större chans 
till fler arbetstillfällen och invånare som betalar 
kommunalskatt. Kommunalskatten är den största 
inkomstkällan för en kommun och står för ungefär 
70 procent av kommunens inkomster (Så styrs en 
kommun, SKL 2018). Därför är det många kommuner 
som ser ett värde i att utveckla ett starkt varumärke, 
för att bli ett attraktivt alternativ för både företag, 
invånare och blivande sådana. 

Att arbeta med sitt platsvarumärke, är  ytterligare ett 
exempel på hur varumärkesfrågan  berör de frivilliga 
delarna av en kommuns uppdrag.
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Fritid, kultur och sådant som rör turism är frivilliga 
uppgifter, men många kommuner ser ett stort värde i 
att öka antalet besökare och turister, eftersom dessa 
i sin tur kan gynna det lokala näringslivet, med allt 
vad det innebär. Fler besökare gynnar också befintliga 
invånare. Bland annat har det visat sig att invånare 
i turistorter har kortare avstånd till närmaste butik, 
och ett större utbud av bibliotek, apotek och banker 
(Ökad turism = tillväxt och sysselsättning, SKL 2016).  
Ett starkt platsvarumärke kan också göra det lättare 
för företagen att rekrytera medarbetarna utifrån.

Den röda tråden och ständiga förbättringar
Det ligger – eller borde ligga – i en kommuns intresse 
att sträva efter ett gott rykte som arbetsgivare, invå-
nare som trivs, ett gynnsamt företagsklimat och att 
vara en populär destination. Det vill säga ett starkt 
varumärke.

Att utveckla ett starkt varumärke handlar om att 
skapa förtroende och goda relationer. Walter Landor 
(1913–1995) var först med att beskriva varumärket 
som ett löfte. Idag, fyrtio år senare, är det mer aktu-
ellt än någonsin. Varumärket är ett löfte till omgiv-
ningen, något man lovar och ska hålla.

När de flesta av oss åker till Ikea har vi förvänt-
ningar på allt från platta paket till bra priser och 
köttbullar. Förväntningarna uppfylls, vi upplever att 
Ikea levererar, och därför har Ikea under årens lopp 
lyckats utveckla ett mycket starkt varumärke.
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KAPITEL 2

Myter & 
missförstånd

Varumärkesbegreppet är långt ifrån självklart i 
 kommunal verksamhet och det uppstår ofta miss
uppfattningar. Det är inte särskilt konstigt när det 
 saknas tydliga facktermer. I detta kapitel tittar vi 

 närmare på några vanliga missförstånd.
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För mig handlar varumärkesarbete i grund och bot-
ten om verksamhetsutveckling, eller kvalitetsutveck-
ling om man så vill. Att vilja göra bättre – för alla de 
som bor på, verkar i och besöker kommunen. Och för 
kommunens alla medarbetare.

Att utveckla och vårda varumärket har på så sätt 
väldigt lite att göra med en glassig yta, en kul slogan 
eller att försöka vara något man inte är. Istället hand-
lar det om en ständigt pågående utvecklingsprocess. 
Om kontinuerliga förbättringar, steg för steg. Att 
stärka sitt varumärke går inte ut på att ”putsa på sitt 
anseende genom att ducka för negativ kritik” eller 
att skapa en överdriven och osann bild utåt. Tvärtom 
handlar professionellt varumärkes arbete om att se 
möjligheter och våga upptäcka vad som inte fungerar 
– för att sedan vilja och kunna göra bättre.

Genom årens lopp har jag mött en hel del skepsis 
kring begreppet varumärke. Det är inte alls kon-
stigt, eftersom det är ett så otydligt område. Till 
exempel saknas tydligt definierade facktermer. Inte 
heller finns det standardiserade arbetsmetoder som 
det finns inom andra områden. Betydelsen av ordet 
 ”varumärke” kan därför variera, beroende på vem 
som använder det. 

På följande sidor tar jag upp några vanliga missupp-
fattningar om kommunen och varumärket.
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”Vi har redan en logotyp, så vårt varumärke är klart.” 
Ett vanligt missförstånd är att varumärket är det-
samma som logotypen. I vissa fall kan det vara så, 
men i de flesta sammanhang är det bara halva san-
ningen.

Självklart är det viktigt att ha en logotyp och en 
grafisk profil, det vill säga en enhetlig användning av 
till exempel logotyp, profilfärger och typsnitt. Det är 
en chans att ge ett proffsigt visuellt intryck. En kon-
sekvent grafisk profil gör det också lättare för omgiv-
ningen att uppfatta kommunens kommunikation.

Logotypen och den grafiska profilen – eller den 
visuella identiteten – är en viktig del av varumärket. 
Men ordet varumärke är inte synonymt med ordet 
logotyp, mer än i vissa juridiska sammanhang. Varu-
märkesbegreppet omfattar mycket mer än bara logo-
typen. Mer om detta längre fram.

”Hittills har det gått bra utan varumärke.”
En annan vanlig missuppfattning är att man inte 
tycker sig ha ett varumärke, och menar att kommu-
nen har klarat sig bra utan varumärkesstrategier 
och liknande. Riktigt så enkelt är det inte.

Ordet varumärke kan ibland översättas till ”rykte”. 
Alltså att ”vårt goda rykte” är detsamma som ”vårt 
starka varumärke”. Något förenklat har alltså alla 
företag och organisationer ett varumärke (ett rykte) – 
oavsett om det finns medvetna varumärkesstrategier 
eller inte.
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För en kommun som inte aktivt har arbetat med sitt 
varumärke kan ryktet kännetecknas av att:

• ”Ingen” känner till kommunen eller vad kom-
munen står för. Till exempel att en utomstående 
person känner till kommunnamnet, men inte nå-
gon an ledning att göra ett besök.

• Bilden av kommunen är splittrad och det finns 
många och väldigt olika uppfattningar. Till 
 exempel att tio olika personer har vitt skilda åsik-
ter om varför eller varför inte man borde flytta till 
en viss kommun. 

• Kommunen har fått ett oförtjänt dåligt rykte. 
Avsaknad av en tydlig kommunikation kan bidra 
till att det uppstår missförstånd, felaktiga ”san-
ningar” och att förutfattade meningar florerar fritt.

En kommun som saknar ett aktivt varumärkesarbete 
riskerar alltså att behöva dras med att vara okänd 
och att ha ett oförtjänt dåligt rykte, med allt vad det 
innebär. Avsaknad av en gemensam och tydlig bild 
av kommunen kan få negativa konsekvenser. För vem 
skulle kunna tänka sig att besöka eller leva på en 
plats man knappt känner till?

”Kommunen är inte Coca-Cola”
”Kommunen är inte Coca-Cola” var det någon som 
sa, och menade att kommunen inte är en produkt som 
ska marknadsföras med glättig yta. Jag instämmer 
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KAPITEL 3 

Vad är ett 
varumärke?

Detta kapitel handlar om begrepp som trademark, 
brand, logotyp, varumärke och varumärkeslöfte. Vad 

är egentligen ett varumärke?
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En sak har jag lärt mig under de senaste tjugo åren – 
det går aldrig att vara riktigt säker på vad en person 
menar med ordet ”varumärke”. 

I sammanhang där varumärket inte enbart hand-
lar om produkter och marknadsföring, kan ordet 
”varumärke” vara svårt, därför att ordet i sig ger 
felaktiga associationer. För var är ”varan”? Och var 
är ”märket”? Visst har kommunen ett kommunvapen 
eller en logotyp om man så vill, men det är ju ändå 
inte samma typ av märken som kommersiella varu-
märken som exempelvis Volvo, H&M och Fjällräven. 
På engelska är det lättare. Då finns det två ord – tra-
demark och brand. Det svenska ordet ”varumärke” 
rymmer båda dessa ord.

Med ”trademark” menas den juridiska delen av 
 varumärket. Företag kan till exempel ansöka om 
 registrering av sitt varumärke (trademark) hos 
 Patent- och Registreringsverket (PRV), för att hävda 
ensamrätt och som skydd mot intrång. I dessa sam-
manhang avses i första hand namn och grafisk sym-
bol, och ”varumärke” är så att säga synonymt med 
”logotyp”, det vill säga den grafiska bilden för ett 
företag eller en produkt. Ett kommunvapen kan sägas 
vara ett slags logotyp eller trademark, men det skiljer 
sig från företags trademarks. 

Många kommuner i Europa har kommunvapen 
som föreställer något som har en nära anknytning 
till kommunen. Kommunvapen är ett heraldiskt va-
pen som är fastställt och registrerat som en beskriv-
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ning i ord (blasonering), till skillnad från logotyper/
trademarks som fastställs och registreras som gra-
fiska bilder. Så länge beskrivningen av vapnet följs är 
det alltså möjligt med olika detaljutformningar och 
konstnärliga tolkningar. Därför kan det ibland upp-
stå missförstånd kring ett kommunvapens visuella 
utformning. 

I Sverige är det statsheraldikern som förvaltar 
det heraldiska arvet och det är PRV som adminis-
trerar registreringen av kommunvapen. Hur kom-
munala vapen får och inte får användas styrs av 
Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra 
officiella beteckningar, till exempel statsvapen och 
statsflaggor. Bland annat får de inte användas som 
varumärke utan tillstånd.

Det är vanligt att kommuner använder kommun-
vapnet som logotyp, men det finns också exempel på 
kommuner som i första hand väljer en helt annan 
grafisk symbol tillsammans med kommunnamnet.

Ordet ”brand” kan beskrivas som den marknads-
föringsmässiga aspekten av ordet ”varumärke”. Or-
det brand härstammar från ett fornnordiskt ord för 
”brännmärkning”, det vill säga att sätta sitt märke 
på något för att markera ursprung och tillhörighet – 
men nuförtiden handlar varumärkesarbete inte en-
bart om att ”sätta sin logotyp på sina produkter”. I en 
kommun vore det till exempel opassande att prata om 
”branding” i bemärkelsen ”enbart fixa till ytan”.
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KAPITEL 4

Tre aspekter 
av kommunens 

varumärke
Vad gäller varumärkesfrågor är kommuner unika i sitt 
slag. Det finns få eller inga andra varumärken som på 
en och samma gång kan vara både ett organisations

varumärke, ett arbetsgivarvarumärke och  
ett plats varumärke. 
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Enkelt förklarat finns det tre aspekter av kommu-
nens varumärke:

• Organisationsvarumärket 
Att betrakta hela kommunorganisationen som ett 
varumärke. Kan även kallas kommunvarumärke 
och syftar bland annat till att skapa förtroende och 
få ett gott rykte vad gäller service, skolan, samhälls-
byggnad, stads- och landsbygdsutveckling och så 
vidare. 

• Arbetsgivarvarumärket 
Att stärka sitt varumärke i egenskap av arbetsgi-
vare. Kallas även employer branding och handlar 
om kompetensförsörjning, rekryteringskommuni-
kation och att arbeta för att erbjuda arbetsplatser 
att trivas på. Syftar till att stärka kommunens 
anseende som arbetsgivare, behålla befintliga med-
arbetare och rekrytera nya.

• Platsvarumärket 
Med platsvarumärket avses kommunen som geo-
grafisk plats, som boplats, näringslivscentrum och 
besöksdestination. Handlar om att öka attraktions-
kraften gentemot invånare, inflyttare, besökare, 
turister och företag.
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En tredelad strategi
De tre aspekterna orga-
nisation, plats och ar-
betsgivare hänger ihop. 
Till exempel behövs en 
bra kommunal service 
(organisationsvarumär-
ke) för att folk ska vilja bo 
på ett visst ställe (platsvaru-
märke). En attraktiv boplats, till-
sammans med ett attraktivt arbetsgivarerbjudande, 
gör det sannolikt lättare för kommunen att rekrytera 
nya medarbetare (arbetsgivarvarumärke).

Detta innebär att en kommun behöver en strategi 
för att hantera dessa tre aspekter – eller medvetet 
välja bort någon aspekt, beroende på hur man ser på 
sitt uppdrag. 

Vissa kommuner väljer att separera de tre delarna 
och har en varumärkesplattform för organisations-
varumärket, en för arbetsgivarvarumärket och ytter-
ligare en för platsvarumärket. Andra kommuner har 
samma varumärkesplattform för alla tre delar.

Att det finns många varianter och stora skillnader 
mellan kommuner beror bland annat på hur kommu-
nen är organiserad, vilka behov som finns men också 
på att uppdraget från kommunpolitikerna varierar. 

En eller flera varumärkesplattformar? Det finns 
inget rätt eller fel – så länge det inte uppstår motsätt-
ningar på grund av att olika varumärkesplattformar 
motarbetar varandra.

VA

RUMÄRKET KOMMUNEN • VARU
M

Ä
RKET KOMMUNEN • VARUMÄRKET
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O
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Arbetsgivare
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KAPITEL 5

Varumärke 
– varför och 

hur?
Att öka stoltheten internt, få fler besökare, attrahera 

nya medarbetare och erbjuda invånarna en bättre  
service – det finns många goda skäl att sträva efter   

ett starkare varumärke. 



72

Hur allt hänger ihop

Varumärkesplattform
En kommuns varumärkesplattform är en länk mellan uppdrag 
och vision – ett styrdokument för varumärket och en ledstång 
i det dagliga arbetet.
Vanliga beståndsdelar i en varumärkesplattform är värde
grund, ledord, positionering och varumärkeslöfte. Dessa delar 
bidrar på olika sätt till att guida medarbetare och verksamhet 
med visionen som ledstjärna.
En naturlig följd av varumärkesplattformen är styrdokument 
som ”översätter” varumärkesbegreppen till kommunika
tion och agerande i praktiken, till exempel i form av medar
betarhandbok, introduktion för nyanställda, vägled   
ning för chefer, kommunikationsstrategier,  
bemötandeguide och budskapsplattform.

Uppdrag
Kommunens uppdrag styrs bland annat av  
kommunallagen. Obligatoriska uppgifter är  
till exempel social omsorg, skola, plan  
och byggfrågor och räddningstjänst.  
Frivilliga uppgifter är exempelvis  
näringslivsutveckling, syssel  
sättning och fritid.
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Vision
Ett önskat framtida tillstånd. En 
målbild som berättar hur kommu
nen ska utvecklas på lång sikt. En 
övergripande ledstjärna.
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KAPITEL 6

Förberedelser
Ju bättre förarbete desto mer givande blir fort

sättningen. Att utveckla ett varumärke har många 
 likheter med att odla – planera, vårda och ansa.

Tålamod, omsorg och ständiga förbättringar ökar 
 möjligheterna till en ännu bättre skörd.
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Inget varumärkesarbete bör vara det andra likt, efter-
som varje kommun är unik. Därför finns det inte 
någon universallösning, även om det finns en uppsjö 
av metoder och modeller. Problemet är bara att verk-
ligheten sällan låter sig överföras till en linjär pro-
cess eller en prydlig fyrfältare. Omständigheter gör 
att man ofta behöver arbeta med flera parallella spår, 
att det inte går att få fram ett visst underlag, att steg 
två måste göras före steg ett, eller att man helt enkelt 
stöter på patrull av en eller annan anledning. Frågar 
du mig är det mer regel än undantag att varumärkes-
arbeten inte blir ”by the book”. Varumärkesteorier 
är bra, men de behöver alltid anpassas till rådande 
omständigheter för att vara användbara i praktiken.

Själv använder jag mig av en metod som är utveck-
lad på Kreafon under de senaste femton åren och 
anpassad för att möta och hantera många olika situa-
tioner. Den är inspirerad av teorier inom marknads-
föring och kommunikation, men också av sådant som 
rör HR och beteendevetenskap. Den bygger på arbete 
i workshops och är resultatet av många års samlade 
erfarenheter. Som jag ser det räcker det inte längre 
med de traditionella marknadsföringsteorierna, 
särskilt inte vad gäller varumärken i offentliga verk-
samheter. 

Kommuners varumärkesarbete är alltför komplext 
för att låta sig reduceras i en standardmall. Däremot 
vill jag på följande sidor visa fem väsentliga förbere-
delser.
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Om Kreafon
Kreafon är ett specialistföretag 
med fokus på strategier för varu
märket, sociala medier och digital 
kommunikation. Vi stöttar företag 
och offentliga verksamheter vad 
gäller Varumärke, Digital kommu
nikation, Employer branding och 
Kundservice.

Vill du lära dig mer?
Kreafon utbildar yrkesverksamma 
ledare, kommunikatörer med 
flera inom varumärkesutveckling, 
marknadsföring och digital kom
munikation. 
Läs mer om öppna utbildningar 
och företagsinterna kurser på 
www.kreafon.se.

Boken som har lotsat 
hundratals, kanske 

tusentals, företag och 
organisationer ut i 

sociala medier.

Fakta och statistik om 
Sveriges kommuner på 
på Facebook, Twitter 

och Instagram.
 

Första hjälpen för alla 
som arbetar med sociala 
medier och kundtjänst i 

digitala kanaler.
 

Konkreta metoder, goda 
råd och smart planering 
för ett effektivt innehåll 

i sociala medier.

Sveriges största rapport 
om varumärkesfrågor 

och sociala medier i 
landets kommuner.

För chefer som berörs 
av sociala medier, för 
egen del eller för att 
kunna leda andra.

Mer att läsa

Kreafons böcker och publikationer finns på kreafonbutiken.se,  
Adlibris, Bokus och i välsorterade bokhandlar.



Att stärka varumärket handlar inte om att skapa en glättig   
yta. Varumärkesutveckling i en kommun är ett kontinuerligt 
förändrings- och utvecklingsarbete, med ständiga förbättrin-
gar i sikte. Allt för att ge invånarna bästa tänkbara service.

Ett gott rykte och en stark attraktionskraft – det vill säga ett 
starkt varumärke – är i många fall en nödvändig investering 
för framtiden. Till exempel är kommunen beroende av kompe-
tenta medarbetare för att kunna utföra det kommunala up-
pdraget. Ett starkt arbetsgivarvaru märke gör det lättare att 
rekrytera rätt kompetens. 

Det har också visat sig att invånare på välbesökta orter har 
kortare avstånd till butiker och annan service. Att kom-
munen stärker platsvarumärket kommer alltså både turister, 
företag och invånare till godo.

”Kommunen & varumärket” är en introduktion till 
varumärkes utveckling utifrån kommunens tredelade var-
umärke – organisationsvarumärket, arbetsgivarvarumärket 
och platsvaru märket. Boken rekommenderas för alla som är 
intresserade av utvecklingsfrågor i kommunen – som servi-
ceorganisation, arbetsgivare och plats.

Lena Leigert är författare, föreläsare och strateg 
med fokus på varumärkesutveckling, strategisk kom-
munikation och digitala kanaler. Hon har tjugo års 
erfaren het från privat och offentlig sektor.


