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Abstract
The aim of this paper is to investigate whether Vara municipality has a continuous picture of their 

identity, profile and image. Globalization has contributed to the increasingly  growing of place 

marketing. Therefore, the study goes on to using the concepts of identity, profile and image to find 

out if Vara Municipality communicates similar throughout the whole organization and find out their 

all through core values. Globalisation will be an interpretive framework for the work that describes 

why the place marketing is becoming more pressing. The sense of place will be a central part of this 

study as it is the feelings and images of different places that will be described by  the municipality 

together with the identity, profile and image. The method consists of structured- and semi-structured 

interviews and document analysis. The structured interviews were used to find out which image the 

neighboring municipalities had of the Vara Municipality and they were also used to find out the 

identity  of the municipality  by interview its own residents. The semi-structured interviews were 

used to find out the profile by interviewing the quality- and HR-manager of Vara municipality.

The results and analysis concludes that  Vara municipality  has two central values of the municipality 

that is consistently in identity, profile and image, these values are culture and entrepreneurship. The 

identity  and the image had several similarities but the profile was very different comparing to the 

image of the neighboring municipalities and its own residents. This may be because the profile 

represents what the municipality want others to see, and can be a bit of a ”belief in the future”. 

Wara municipality needs to work on the profile if they want a consistent image so it fits better with 

their identity and image.

Keywords: Place marketing, Sense of place, Identity, Profile, Image, Rural municipality
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1. Inledning
I det första inledande kapitlet kommer en bakgrund till ämnet först presenteras följt av syftet och 

frågeställningen för denna studie. Kapitlet kommer presentera bakgrunden till studien och vad som 

kommer att studeras och varför. 

1.1 Vara kommun och platsmarknadsföring

I samband med teknikens utveckling har en förändring skett globalt  och trots det långa fysiska 

geografiska avståndet så känner många sig närmare varandra psykiskt i världen nu på grund av 

datorer, tv, internet och så vidare (Potter m.fl 2008:128). Globaliseringen har på flera håll bidragit 

till allt mer öppna gränser och det ständiga globala ekonomiska flödet (Hall 2008:193; Potter m.fl 

2008:129). I takt med globaliseringen har det  blivit en kamp för platser över hela världen, alla slåss 

om dess ekonomiska överlevnad genom att försöka locka investerare till orten för att ekonomiskt 

kunna överleva (Hall 2008:193). Allt fler företag är rörliga så det gäller att prestera för att  få 

investerare till orten annars kan en annan plats utlova något bättre som gör att de flyttar dit. Det blir 

allt viktigare med platsmarknadsföring i den globala världen då flödet av både människor, kapital 

och företag är allt mer intensivt. Sedan år 2008 bor majoriteten av världens befolkning i städer och 

det är beräknat att år 2050 kommer hela 70 % av mänskligheten bo i storstadsområdena (Niedomysl 

och Amcoff, 2011; Mattsson 2010:12). Enligt Mattsons bok ”Landet utanför” (2011:13) kommer 

Stockholm fortsätta växa de kommande 40 åren även om det inte sker någon mer inflyttning, det 

beror på att de som flyttat dit vart så unga. Ser man på landsbygden så är det tvärt om, allt färre 

unga och hög mortalitet. Avfolkningen är ett faktum i norra Sverige och nu söker den sig allt  mer 

söder ut (Mattsson 2010:14). Detta bidrar till att det blir ännu viktigare för en landsbygdsort att  vara 

och ses som en stark plats internt som externt för att kunna vara med i det globala flödet. 

Kulturgeografen Syssner visar på att kommuner i Sverige idag är med i någon form av 

profileringsstrategi för att  utåt  nå en viss image och platsmarknadsföra sig för att utveckla 

kommunen i en viss riktning (2012:10). Marknadsföring för platser som kommuner kan ske både 

internt, till invånarna för att få en enighet och gemensam identitet, samt externt, för att locka 

investerare, besökare och invånare (Syssner 2012:14). Organisationer som myndigheter, kommuner 

och företag arbetar idag med symboler som objekt, ord eller handling för att locka människor till 

platsen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:211), det är något som även landsbygdskommunen 

Vara gör (Kommunikation 2011:2). Kulturgeografen Syssner (2012:15-16) visar att 

platsmarknadsföring inte innebär att  visa allt som man har utan att visa upp  de centrala värdena i 
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kommunen. Därför ska den här studien testa och se om Vara kommun har några centrala värden 

genom hela organisationen som de kan använda sig av i sin platsmarknadsföring. I följande studie 

kommer Vara kommun att studeras för att se om platskänslan av kommunen är genomgående både 

internt och externt. Det kommer att studeras och jämföras med hjälp av att placera interna och 

externas platskänsla i facken; identitet, profil och image.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att studera och besvara om Vara kommun har några centrala värden genom 

hela organisationen som kan användas i och med platsmarknadsföringen. Det kommer att studeras 

och jämföras med hjälp av att placera interna och externas platskänsla i facken; identitet, profil och 

image. För att besvara syftet kommer följande forskningsfråga och underfrågor att besvaras:

• Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan Vara kommuns identitet, profil och dess 

image?

· Vad är Vara kommuns identitet enligt de egna invånarna?

· Vad profilerar sig Vara kommun med?

· Vilken image har Vara kommun enligt invånarna i dess grannkommuner?

Kunskapsbidraget är att få reda på om Vara kommun har några genomgående centrala värden i dess 

identitet, profil och image. Dessa värden kan vara till hjälp för att kunna konkurrera och överleva i 

den framförallt urbana globalisering som sker. Den förmedlade bilden av platsen är helhetsbilden 

som befolkningen, besökarna och beslutsfattarna har (Syssner 2012:14-15). Vara kommun har 

tidigare bara gjort undersökningar inom den egna kommunen men för att  få reda på helhetsbilden av 

organisationen krävs även kunskap  om de externas syn på kommunen, i detta fall 

grannkommunerna. För att kunna svara på forskningsfrågan och dess underfrågor har 

dokumentanalys, strukturerade- och semistrukturerade intervjuer gjorts.

1.3 Dispositionen av studien

Detta första kapitel förklarar grunden till studien, vad som ska studeras och varför med grund i 

litteratur och tidigare forskning. De teoretiska utgångspunkterna för denna studie består av: 

globalisering och plats, sense of place, platsmarknadsföring samt identitet, profil och image, vilket 

kommer att beskrivas i kapitel två för att  få en djupare översikt vad studien ska handla om innan 

kapitel tre presenteras. I kapitel tre presenteras de olika metoderna som tillämpats för att nå 
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information som behövs för att kunna besvara forskningsfrågan ankrat i teorin. I kapitel fyra 

presenteras Vara kommun ur de teoretiska utgångspunkterna i form av image, profil och identitet 

med hjälp av de kvalitativa och kvantitativa metoderna som beskrevs i kapitel två. I kapitel fem 

kommer resultatet att  analyseras och Vara kommuns identitet, profil och image kommer att jämförs 

för att se om kommunen kommunicerar på samma sätt och har gemensamma centrala värden genom 

hela organisationen. I det sjätte och avslutande kapitlet  presenteras slutsatser och forskningsfrågan 

besvaras.

1.4 Avgränsningar

Inom kulturgeografin är det rumsliga centralt och ställer frågor som undrar hur det ser ut på olika 

platser och vad som skiljer just olika platser åt (Gren & Hallin 2003:14-15). Det handlar om att 

studera de rumsliga mänskliga aktiviteterna och dess relationer till miljöerna (Knox och Marston 

2014:15). Att studera människors subjektiva uppfattning av platser och rum är viktigt inom 

kulturgeografin (Gren & Hallin 2003:146-147) och det är precis vad denna studie fokuserar på. Det 

rumsliga i den här studien är avgränsat till Vara kommun med omnejd och kommer att studeras 

utifrån interna och externa människors platskänsla av kommunen jämfört med kommunens profil, 

den platskänslan som kommunen önskar att alla har. Vara kommun har författaren ringat in på Bild 

1 och studien har avgränsats till de direkt kringliggande kommunerna (se Bild 1) vilka är: 

Lidköping, Grästorp, Essunga, Herrljunga, Falköping och Skara.
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Denna avgränsning beror på att det är viktigt för Vara kommun när de platsmarknadsför sig att 

deras identitet, profil och image bildar en sorts helhet (Kommunikation 2011:2). För att  få reda på 

om Vara kommun har just en genomgående platskänsla så kommer inte bara Vara kommuns ledning 

och egna invånare intervjuas utan även invånarna grannkommunerna. 

1.4.1 Beskrivning av studiens rumsliga, Vara kommun

Vara kommun är en landsbygdskommun, som är lite mer än 700 kvadratkilometer till ytan, och 

ligger i mitten av Västergötland på den platta slätten (Vara kommun 2014b). Kommunen har cirka 

16 000 invånare och ungefär hälften av dem bor i några av de nio tätorterna i kommunen och den 

andra hälften bor på ren landsbygd (ibid). Lantbruket är en stor del av näringslivet men det finns 

även många andra företag, drygt 700 stycken samt många föreningar för olika fritidssysslor (ibid). 

1.4.2 Vara kommun som en organisation

Organisationer kan vara myndigheter, företag eller kommuner (Heide, Johansson & Simonsson  

2012:211). Det är vanligt att teorier som är baserade på empiri från den privata sektorn tillämpas 
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inom den offentliga (Thelander och Rosenqvist 2011:286). Kritik har kommit på detta eftersom de 

inte tar hänsyn till den komplexitet  och de olika förutsättningar som skiljer en privat och en 

offentlig sektor (ibid). Eftersom det är problematiskt så kommer Vara kommun som organisation 

som helhet att operationaliseras. I denna studie kommer Vara kommun att ses som en organisation. 

Det kan vara problematiskt att se en kommun som en organisation då exempelvis 

organisationsmedlemmar inte bara blir de anställda utan hela kommunen, både kommunalt  anställda 

men även invånarna. När identiteten ska tas fram kommer därför enbart invånarna i Vara kommun 

stå som organisationsmedlemmar. Det kommer att vara de som beskriver vad Vara kommun är för 

någon sorts plats. Omvärlden, eller utomstående, kommer istället  för alla som inte arbetar i 

organisationen vara alla som inte bor i Vara kommun, i detta fallet grannkommunernas invånare. 

Det kan vara problematiskt på olika sätt men genom just denna studie kommer hela kommunen att 

ses som en organisation.

1.5 Författarens roll

Författaren bodde de första sexton åren av livet på en gård i Vara kommun, så området är välkänt. 

Intresset för landsbygden och dess framtid har alltid funnits där då vänner och bekanta runt omkring 

alltid arbetat hårt med att bibehålla sin inkomst, gård och lantbruk. Studien kommer att ta fram de 

centrala värdena som Vara kommun har, dessa värden kan sedan användas som hjälp med 

platsmarknadsföringen för att kunna klara sig i den globaliserade världen. Platsen är vald då det är 

ett  bra studieobjekt då bland annat  Mattsson (2010:14) antyder att södra delar av Sverige behöver 

agera innan avfolkningen är ett faktum där också som det är i norra Sverige nu. Eftersom det är en 

landsbygdskommun som ligger strax söder ut än det Mattsson (2010) studerat kommer det bli ett 

bra studieobjekt då Vara kommun kan använda de centrala värdena för att stärka sin 

platsmarknadsföring i framtiden.

1.6 Tidigare forskning: globalisering, platsmarknadsföring och koppling med landsbygd

Urbanisering och utflyttning från landsbygden i Sverige är inget nytt fenomen utan har pågått sedan 

mitten på 1800-talet (Smeds och Mattila 1941). Majoriteten av de som flyttar från landsbygden är 

unga vilket på många håll har bidragit till en åldrande befolkning på landsbygden, detta är ett 

problem som finns på många platser runt jorden, som exempelvis i Mali, Nigeria, Tanzania, 

Vietnam (Tacoli och Mabala 2010), Rumänien (Nancu, Guran-Nica och Persu 2010) och Sverige 

(Niedomysl och Amcoff 2011). Det finns fortfarande platser i världen där flytt mellan olika rurala 

platser dominerar (Carr 2009) och folkgrupper som söker sig primärt till rurala områden (Nelson B. 
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och Nelson 2010) så det urbana dominerar inte överallt. Men stadens starka utbud av underhållning, 

utbildning och arbetstillfällen bidrar ändå till att många unga söker sig dit om ett hopp på en bättre 

och starkare framtid (Niedomysl och Amcoff 2011; Tacoli och Mabala 2010). Leyshon (2011) har 

visat på att unga kan ha det svårt att  ta plats och känna tillhörighet på landsbygden, i detta fallet i 

England. När allt  färre föds på landsbygden samtidigt som den allt mer åldrande befolkningen dör 

leder det till att mortaliteten blir högre än nativiteten på landsbygden och befolkningen tillslut 

försvinner om inga åtgärder görs (Niedomysl och Amcoff 2011). Många landsbygdskommuner 

använder sig idag av platsmarknadsföring för att locka människor och företag till kommunen 

(Rauhut Kompaniets och Rauhut 2013; Niedomysl och Amcoff 2011). 

För att marknadsföra platser och städer och visa på vilka sätt  som de är bra och unika används 

platsmarknadsföring. Det som är viktigt inom marknadsföring är vad och vem som 

marknadsföringen riktar sig till för att kunna marknadsföra med bästa effekt (Niedomysl 2010; 

Johansson och Cornebise 2010; Ilbery, Kneafsey, Söderlund och Dimara 2001). Den rurala 

platsmarknadsföringen finns runt om i världen som exempelvis Andersonville i USA (Johansson 

och Cornebise 2010), Lake Huron i Kanada (Hopkins 1998) och kommuner och städer i norra 

Sverige (Rauhut  Kompaniets och Rauhut 2013). Under 2000-talet har användningen av 

platsmarknadsföring ökat globalt (Rauhut Kompaniets och Rauhut  2013). Länder, städer och större 

platser försöker identifiera sig och bygga upp  unika konkurrenskraftiga säljargument så att de kan 

sälja sig bättre än andra platser (Rauhut Kompaniets och Rauhut 2013). 

Platsmarknadsföring kan användas på flera olika sätt då olika platser lyfter fram olika saker. Kravet 

på platsmarknadsföring dök upp i geografisk litteratur under tidigt 1990-tal och det kan användas 

som ett verktyg för ekonomisk utveckling och planering av en specifik plats som exempelvis en 

turistdestination, stad eller en kommun (Johansson och Cornebise 2010). Johansson och Cornebise 

(2010) antyder att  det finns en trend och det är att  använda sig av just etnicitet som en del av 

marknadsföringen, speciellt i USA där många immigranter från olika kulturer kom för några hundra 

år sedan. Andersonville i USA, till exempel, grundades av svenska immigranter, men trots att det 

praktiskt taget inte bor några svenskar där idag så hålls den svenska identiteten kvar i staden som ett 

marknadsföringssätt (Johansson och Cornebise 2010). De flesta kommuner i norra Sverige 

marknadsför sig med hjälp av ord som frisk luft, fina landskap, skidåkning och andra 

utomhusaktiviteter (Rauhut Kompaniets och Rauhut 2013). Det kan dock vara en nackdel att de 

marknadsför sig så, om många platser marknadsför sig på ungefär samma sätt blir fler konkurrenter 
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och det bidrar till att platserna tillslut blir lidande (Johansson och Cornebise 2010). I Sverige ska 

alla kommuner ha en hemsida med kommuninformation på, dessa hemsidor används ofta till 

platsmarknadsföring för att locka dit människor och företag (Rauhut Kompaniets och Rauhut 2013).  

Ett annat exempel på hur platsmarknadsföring används är i LakeHuron i sydvästra Ontario i Kanada 

där de använder platsmarknadsföring för att locka turister till destinationen (Hopkins 1998). 

Platsmarknadsföringen handlar om i detta fallet att  ge en bild om hur det fina landskapet ser ut  och 

försöka ge den bilden av ett landsbygdslandskap som syns annars i konst, böcker, film och så vidare 

(Hopkins 1998). Genom att göra det och visa upp  detta i den egna marknadsföringen kan det locka 

turister som vill till det symboliska kulturlandskapet (Hopkins 1998). 

Konsumenter är idag mycket skickliga på kritisk bedömning när det kommer till marknadsföring 

och dess material, därför använder exempelvis städer och kommuner mer omfattande strategier 

(Johansson och Cornebise 2010). Det som är viktigt att tänka på när det gäller offentlig planering är 

kommunikationen mellan allmänheten, aktörer och ansvariga för att få det bästa resultatet 

(Raagmaa och Kroon 2005). 

Globaliseringen har bidragit till att världens ekonomier kommer allt närmare varandra (Cohen 

2004). Konkurrens mellan industrier och företag blir mer intensiv och när vissa länder förlorar 

exempelvis arbetstillfällen och en bra miljö, vinner andra i form av exempelvis företag som får det 

enklare att  handla över landgränser (Cohen 2004). Landsbygdens arbete och betydelse håller på att 

ändras i takt med globaliseringen, samtidigt blir mat allt viktigare då befolkningen runt  om i världen 

ständigt ökar (Woods 2007; McDonagh 2012). Globaliseringen har bidragit med mer öppna gränser 

och handel, Brereton, Bullock, Clinch och Scott (2011) antyder att  allt färre som bor på 

landsbygden i Europa arbetar med jordbruk och de som gör det äger allt mer mark. Detta bidrar till 

att  majoriteten som bor på landsbygden arbetar inom andra områden (Brereton Bullock Clinch och 

Scott 2011; Cohen 2004). Landsbygden håller samtidigt på att ändras och exempelvis lyxhotell är 

inte bara är ett storstadsfenomen utan drivs och finns nu även på rurala områden (McCarthy 2008). 

Som kan ses i Paasi (2003) arbetas det mycket med just  platskänslor för att nå exempelvis en viss 

identitet på en plats. Det är som artiklar ovan (se exempel Johansson och Cornebise 2010) visar att 

själva platskänslan är det som försöker nås ut för att visa det unika i platsen.

Inom kulturgeografi har det skett ytterst lite forskning om just identitet, profil och image 

tillsammans. Som Larsson (2008:114) beskriver är det svårt  att studera dessa begrepp i 
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internationella texter då begreppens innebörd skiljer sig såpass från den svenska. Profil betyder på 

svenska den önskade bild organisationen vill ha medan den internationella betydelsen är 

kännetecken för en målgrupp (Larsson 2008:114). Däremot har identitet, profil och image studerats 

separat väldigt mycket i kulturgeografin men begreppen betyder skilda saker för olika författare och 

språk. Detta gör att det blir svårt att få en överblick över vad det finns för tidigare forskning inom 

ämnet. 

1.6.1 Hur studien skapades med hjälp av den tidigare forskningen

Efter att studerat tidigare forskning som finns om globalisering, marknadsföring och dess koppling 

till landsbygden i kulturgeografiska tidskrifter har det kommit fram att det  är viktigt för platser att 

marknadsföra sig. I Sverige marknadsför kommuner sig och det är viktigt att platser gör just detta 

(Rauhut Kompaniets och Rauhut 2013) och framförallt landsbygdskommuner för att  locka 

investerare och invånare till platsen (Niedomysl och Amcoff 2011). 

I böckerna av Larsson (2008) och Heide, Johansson & Simonsson (2012) får vi reda på hur viktigt 

det är att ha en välfungerande kommunikation genom organisationen. Begreppen identitet, profil 

och image kommer upp  där som ett sätt att se om alla delar i organisationen kommunicerar på 

liknande sätt, om alla har samma eller liknande platskänsla. Enligt Knox och Marston (2014:7) så 

betyder just platskänsla att människor skapar känslor till platser med hjälp av de erfarenheter och 

minnen som de förknippar med just den platsen samt symboliken som de fäster vid den. Det som en 

kommun marknadsför är inte allt i hela kommunen utan de centrala värdena (Syssner 2012:15). 

Författaren valde då att fokusera på sin hemkommun, Vara kommun, för att se om de kommunicerar  

platskänslan på liknande sätt  internt och externt och om helhetsbilden av Vara kommun bildar 

gemensamma centrala värden för kommunen. Dessa värden kan sedan användas som en grund till 

platsmarknadsföringen då det är detta som genomsyrar hela bilden och platskänslan av Vara 

kommun. 
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2. Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna att beskrivas. Dessa ligger till grund för 

resultatdelen som kommer i kapitel fyra. Teorin kommer att  börja med globalisering för att få en 

bakgrund varför platsmarknadsföring har uppstått och även begreppet ”sense of place”. Efter det 

kommer identitet, profil och image att tydliggöras för att få en inblick varför det är så viktigt för en 

organisation att tänka på dessa teorier när platsmarknadsföringen är som den är idag.

2.1 Teoriernas användningsområden

Globaliseringen är en tolkningsram i denna studie och visar hur plats har förändrats på vissa platser  

med tekniken, ekonomin och rörligheten. Globaliseringen kan även kopplas samman med 

platsmarknadsföring för att förklara varför det är viktigt att marknadsföra sig som plats i dagens 

värld. Den globala ekonomin och flödet av kapital och människor gör att många platser ser varandra 

som konkurrenter och väljer att platsmarknadsföra sig för att visa omvärlden att de finns. Sense of 

place kommer i arbetet att ha en betydande roll då platskänslan är det som kommer att beskrivas av 

Vara kommuns egna invånare och grannkommunernas invånare. Hur andra uppfattar platsen och 

känslan av Vara kommun, hur kommunen vill att andra ska tycka och känna samt vilken platskänsla 

som invånarna i Vara kommun har av sin kommun. Med hjälp  av begreppen identitet, profil och 

image kommer Vara kommuns interna och externas platskänsla testas att sättas in i dessa tre fack 

för att  få reda på vad och om organisationen har några gemensamma centrala värden genom 

organisationen som, med hjälp av platsmarknadsföringen, kan användas i den globala världen. 

2.2 Globalisering och plats

Globaliseringen är en anledning till att  gränser blir allt  mindre betydelsefulla på vissa håll, detta har 

pågått i århundraden men aldrig så påtagligt och intensivt som de senaste tjugo åren (Potter m.fl 

2008:128). Det finns olika förklaringar till varför världen har globaliserats, ett exempel är tekniken 

då datorer, internet, telefoner, tv och så vidare då det bidragit till att vi känner oss närmare varandra 

psykiskt i världen trots det långa fysiska geografiska avståndet (Potter m.fl 2008:128). 

Globaliseringen har bidragit till de öppna gränserna och det globala ekonomiska flödet (Hall 

2008:193; Potter m.fl 2008:129). De öppna gränserna kopplas ofta ihop med flödet av människor 

och kapital som pågår, men gränser mellan många länder är fysiskt fortfarande stängda. Med 

globaliseringen har det på många håll blivit en kamp  för platser runt om på jorden, alla slåss om 

dess ekonomiska överlevnad genom att försöka locka investerare till orten för att  ekonomiskt kunna 

överleva (Hall 2008:193). Det är mycket som förändras med globaliseringen, ett  exempel är 
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kulturen då det västerländska levnads- och konsumtionssättet spridit sig globalt med företag och 

reklam (Potter m.fl 2008:129). Det är väldigt få i världen som inte påverkas av globaliseringen då 

den finns i många olika delar i samhället som den ekonomiska, teknologiska, politiska, sociala 

kulturella med mera (Knox och Marston 2014:61). Organisationer, produkter och marknader är 

sammanlänkade och har spridit  sig runt jorden med hjälp av teknologiska framgångar inom bland 

annat transporten och olika tekniker för kommunikation (Knox och Marston 2014:61). Enligt Knox 

och Marston (2014) har allt som säljs globalt, från exempel sneakers och bilar till konsertbiljetter 

bidragit till den kulturella globaliseringen, alltså den gemensamma globala bilden (s.61). 

Globaliseringens verklighet är faktiskt att i processen sker något omväxlande, platser blir snarare 

modifierade och rekonstruerade än förstörda och homogeniserade (Knox och Marston 2014:61). 

Globaliseringen kommer i denna studie att användas som en tolkningsram för att  förstå varför en 

kommun behöver marknadsföra sig i dagens samhälle. Det finns alltså många olika sätt och teorier 

om varför världen globaliserats, som ovan nämnt, exempelvis flödet av teknik, kultur och ekonomi. 

2.3 Platsmarknadsföring

Platsmarknadsföring har ökat i takt med globaliseringen. Allt fler investerare är idag mobila så det 

gäller för platser att marknadsföra sig för att  locka och hålla kvar investerare och konsumenter på 

platsen för att ekonomiskt kunna växa (Hall 2008:193). Begreppet  platsmarknadsföring innebär att 

designa en plats för att tillfredsställa sin målgrupp  (Hall 2008:195). Genom att ha flera olika 

investeringar på platsen kan det öka livskvalitén i samhället, investerbarheten och besöksförmågan i 

olika former (Hall 2008:195). Landsbygdskommuner har det generellt svårare att överleva idag 

(Mattsson 2010:12-18) och ett flertal använder sig idag av platsmarknadsföring för att locka 

människor och investerare till kommunen (Rauhut Kompaniets och Rauhut 2013; Niedomysl och 

Amcoff 2011). Platsmarknadsföring var från början något som urbana områden använde sig av men 

allt fler rurala områden använder sig av detta också (Hall 2008:193). Globaliseringen har bidragit 

till att  allt fler behöver marknadsföra sin plats då ekonomin och gränserna är öppna och globala 

(Hall 2008:193). Enligt Hall (2008:193) kommer alla platser i framtiden att bli drabbade av den 

hårda konkurrensen och då måste platser lära sig att  tänka mer som ett företag för att behålla sina 

olika kunder. Även om alla ställen tävlar mer med varandra så binder de även allt starkare band än 

tidigare med hjälp av telekommunikationer, datorer och flygtransporter (Hall 2008:194). Regioner, 

platser och destinationer är likvärdiga företag som tävlar om olika former av kapital och 

marknadsdelar i en allt mer global ekonomi (Hall 2008:198). Ett problem med Halls syn kan vara 

att alla måste pressa priserna och det skulle kunna bli ett så kallat ”race to the bottom”.
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2.4 Sense of place, känslan till en plats

”Sense of place” är ett begrepp  som på svenska kan översättas till ”platskänsla”. Platser är kopplade 

till exempelvis olika känslor, händelser och ageranden vilket bidrar till att  vi människor kan koppla 

liknande platser med varandra och på så sätt förstå hur vi exempelvis ska agera på vissa platser 

(Gren & Hallin 2003:143-145). Enligt  Knox och Marston (2014:7) så betyder sense of place att 

människor skapar känslor till platser med hjälp av de erfarenheter och minnen som de förknippar 

med just den platsen samt symboliken som de fäster vid den. Känslor är något som kopplas till 

platser då en plats kan påminna om bra minnen från förr eller sorgliga händelser i livet (Gren & 

Hallin 2003:144-145). En människa kan få känslor för platser som den inte besökt med hjälp  av 

reklam, historiska händelser, litteratur eller liknande (Gren & Hallin 2003:145). 

Den globala processen kan av vissa upplevas som någonting hotfullt då den kan skada den lokala 

kulturen (McEwan 2008:279). Personer kan på olika sätt  försöka stoppa detta genom att försöka 

stänga ute minoritetsgrupper som de anser inte passar in i deras samhälle, detta för att försöka 

behålla den platskänsla som invånarna vill ha (ibid). Å andra sidan så kan andra kulturer komma att 

påverkas positivt då den globaliserade världen finns i städer likt London, Paris och Berlin som 

tillsammans med olika kulturer kunnat skapa en ny betydelse och känsla till platsen (McEwan 

2008:280). 

2.5 Marknadsföring, att vara i Vara

Här nedanför beskrivs begreppen identitet, profil och image. Det är med dessa teorier som Vara 

kommun kommer att sättas in för att få reda på om de har en generell bild över sin organisation eller 

om något skiljer sig åt. Begreppen identitet, profil och image kommer att operationaliseras så att 

begreppen kan användas på bästa sätt i studien.

2.5.1 Identitet

Profil och image är grunden till hur organisationsmedlemmarna, i detta fallet Vara kommuns 

invånare, uppfattar sin organisation (Heide, Johansson & Simonsson 2012:213). Identiteten är enligt 

Larsson (2008) ”Den helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar om sig själv i relation 

till omvärldens föreställning” (s.117). För att exempelvis beskriva att kommunen satsar mycket på 

kultur så jämförs det med omvärlden för att få en bild över hur mycket andra satsar på det och så 

vidare. Det som beskriver en organisations identitet är hur helhetsbilden av organisationen ser ut i 
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förhållande till omvärlden och medarbetarnas helhetsbild av organisationen (Larsson 2008:116). En 

identitet grundar sig på vad en organisation står för rent historiskt och kan vara svårt att ändra på 

(Larsson 2008:115). Samtidigt som somliga menar att det kan vara svårt att  ändra en 

organisationsidentitet antyder Heide, Johansson & Simonsson (2012) att  identiteten byggs upp av 

organisationsmedlemmarna och är då något som kontinuerligt ändras (s.206). Eftersom alla tolkar 

saker olika så bör identiteten ses som föränderlig även om organisationsledningen helst vill att alla 

ska tolka organisationen exakt lika (Heide, Johansson & Simonsson 2012:203-206). Identitet ersätts 

ofta av profil i internationella sammanhang men det är ett mer djupt och vidare begrepp än så 

(Larsson 2008:115). En viktig konkurrensfördel i samhället idag är identiteten då det är en viktig 

del som beskriver vad organisationen står för (Heide, Johansson & Simonsson 2012:203). Har 

organisationen en tydlig identitet vet kunder, eller i detta fallet  besökare och potentiella invånare, 

vad det står för och det kan bli en trygghet på ett sätt som inte nya organisationer får på samma sätt 

(Heide, Johansson & Simonsson 2012:203). Organisationen har och kommer att  gå igenom olika 

faser och allt sammanlagt blir identiteten, det kan också ses som en person som beskriver sig själv 

genom att se på omvärlden och motsatser (Larsson 2008:115). Det är viktigt att alla som arbetar 

inom en organisation vet  vad organisationen står för så att kommunikationen som sker med 

omvärlden blir konsekvent oberoende på vem utomstående stöter på. Det är svårt att definiera exakt 

vad organisationsidenti tet är för något men en bra förklaring kan vara hur 

organisationsmedlemmarna uppfattar organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:204). 

Är det en stor organisation som exempelvis en kommun så ser de olika organisationsmedlemmarna 

identiteten på olika sätt inom organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:206-207). 

Identiteten i denna studie har operationaliserats, omformats, på så sätt att  enbart 

organisationsmedlemmarna kommer att stå för identiteten. Organisationsmedlemmarna kommer 

bestå av femton slumpmässigt utvalda invånare som bor i Vara kommun och deras platskänsla och 

beskrivningar av kommunen kommer sammanställas och visa vad Vara kommun har för identitet.

2.5.2 Profil

Profil är det en organisationen eller ett företaget vill uppfattas som externt av andra men även 

internt bland de anställda (Larsson 2008:113). Förr var image och profil samma sak då det ansågs 

att  bilden som sänds ut tas emot på precis samma sätt (Larsson 2008:114). Begreppet profil står för 

den önskade bilden av organisationen som ledningen har (Larsson 2008:114; Heide, Johansson & 

Simonsson 2012:208), den önskade platskänslan. Har en person lite information om organisationen 

är det enklare att få personen att se organisationens profil och image på samma sätt  (Heide, 
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Johansson & Simonsson 2012:209). Profilen står för det som ledningen önskar att förmedla vilket 

innebär att målet är att omgivningens image ska vara samma som ledningens profil (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012:213). Det som kommunen i detta fallet visar upp som utåt  är en del 

av det som omgivningen sedan får som bild, alltså dess image (Heide, Johansson & Simonsson 

2012:208). Marknadsföringen, eller profileringen, som sker utåt är det som organisationen vill att 

andra ska se och ha som image (Larsson 2008:117). Profilen kommer i den här studien att 

operationaliserats så begreppets betydelse handlar om hur Vara kommun profilerar sig, det blir en 

konkret fråga som kvalitets- och HR-chefen har svarat på.

2.5.3 Image 

Image definieras som samspelet mellan alla människors intryck, uppfattningar, erfarenheter och 

kunskaper av organisationen (Larsson 2008:114). Det är alltså den bild som andra utanför har av 

organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:208). Begreppet image började användas i 

Sverige på 1960-talet och står för den allmänna uppfattningen, eller bilden av någonting, som 

exempelvis i detta fallet en kommun (Nationalencyklopedin, 2014). För att veta vad en organisation 

har för image är det viktigt att  veta hur andra i omgivningen upplever den (Larsson 2008:114). Det 

som uppfattas av omgivningen är allt från hur de anställda beter sig i olika sammanhang till hur 

organisationens arkitektur, logotyp, information och marknadsföring och så vidare ser ut (ibid). Allt 

som omgivningen kommer i kontakt med som har med organisationen att göra bidrar till en bild, 

image, av organisationen (ibid). Människor har idag en större relation till företag än vad de har till 

själva produkten (Larsson 2008:115). Detta är något som kan vara positivt för en organisation eller 

företag då om exempelvis de skulle råka ut för något negativt så kan ändå dess positiva image lyfta 

dem så de inte skadas så hårt under den perioden (Larsson 2008:115). Image är till för att andra ska 

ha en bra bild av organisationen och på så sätt ska organisationen positivt kunna urskiljas från 

konkurrenterna (Heide, Johansson & Simonsson 2012:208). Den image som omgivningen får är 

resultatet av bilder, kommunikation och agerande som organisationen givit utåt och för att  ha en 

bild av exempelvis en kommun betyder det inte att man behöver ha vart där utan kan vara ett 

tolkande av ytterst lite information som en reklamfilm (Heide, Johansson & Simonsson 

2012:208-209). Eftersom image handlar om den bilden som omvärlden har på kommunen så har 

grannkommunerna till Vara fått svara på hur de känner och ser på dem, alltså vilken platskänsla de 

får. Detta för att kunna få en förståelse om Vara kommun kommunicerar på samma sätt utanför som 

innanför kommungränsen. 
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2.6 Relationen mellan identitet, profil och image 

Image och profil är något som är mer temporärt och flytande tillskillnad mot identiteten som är mer 

grundläggande i en organisation (Heide, Johansson & Simonsson 2012:208). Image är bilden som 

omgivningen har på organisationen och profilen är vad organisationen vill att omgivningen ska ha 

för bild (Heide, Johansson & Simonsson 2012:203-219). För att få medlemmar i en organisation att 

öka sin motivation och identifikation med organisationen behöver bilden av organisationen se 

någorlunda lika ut oavsett  vilken tidning, medlem eller liknande den kommer ifrån (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012:213-14). Relationen mellan begreppen förklarar Larsson (2008) med 

hjälp av figur 1 (s.117):

Identiteten hänger ihop med image och profil då den bild som anställda skickar ut till omgivningen 

kommer tillbaka och används för att bekräfta identiteten (Heide, Johansson & Simonsson 

2012:213). Organisationens interna kommunikation och sätt att arbeta är viktig för att kunna skapa 

en bild för omvärlden (Thelander och Rosenqvist 2011:287). Den förmedlade bilden av platsen är 

helhetsbilden som befolkningen, besökarna och beslutsfattarna har (Syssner 2012:14-15). Precis 

som det är med människor så påverkas identiteten av hur andra uppfattar oss (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012:213). Det betyder att det inte går att låtsas att vara något som man inte är, 

åtminstone inte under en längre tid. Dessa bilder som identitet, profil och image handlar om 

kommer i denna studie att stå som platskänsla då det mer eller mindre kan likställas, alltså hur en 

plats uppfattas och hur man ser på den platsen. 
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3. Metod
För att kunna besvara frågeställningen kommer strukturerade intervjuer och en semistrukturerad 

intervju och dokumentanalys tillämpas. De kvalitativa och kvantitativa metoderna är anpassade till 

arbetet för att ge studien den mest lämpliga utgångspunkten för det främsta resultatet. Nedanstående 

metoder kommer att utgöra grunden till resultatet. 

3.1 Metodöverväganden 

Metoderna till denna studie är valda för att på bästa sätt kunna få svar på forskningsfrågan: Vilka 

likheter respektive skillnader finns det mellan Vara kommuns identitet, profil och dess image? För 

att  ta reda på vilken identitet Vara kommun har så behöver organisationsmedlemmarna förklara hur 

och vad deras kommun är. Organisationsmedlemmarna består av Vara kommuns invånare. 

Invånarna kommer att väljas ut slumpmässigt i Vara och kommer att få beskriva sin hemkommun i 

en strukturerad intervju, en och samma fråga med öppna svar. Ledningen i form av kvalitetschefen 

och HR-chefen kommer att få beskriva Vara kommuns profil, med vilka ledord de använder sig av i 

profileringen och vilken platskänsla som de vill att alla runt omkring ska ha. För att ta reda på 

imagen måste personer utanför kommunen, i denna studien grannkommunerna, berätta hur de ser 

och och får för platskänsla när de tänker på Vara kommun. Dessa intervjuer kommer att ske på 

samma sätt som invånarna i Vara kommun intervjuades förutom att  grannkommunernas invånare 

istället får tre frågor för att få veta vad de symboliserar, känner och tycker om Vara kommun. 

Svaren som ges i dessa intervjuer kommer utgöra vilken identitet, profil och image som Vara 

kommun har. Dessa svar kan sedan jämföras med varandra för att  se om kommunen har några 

centrala värden som kan användas i och med platsmarknadsföring.

3.2 Strukturerade intervjuer, en kvantitativ metod

En strukturerad intervju, eller en standardiserad intervju som det även kan heta, innebär att en 

intervjuare frågar respondenterna samma fastställda frågor i samma ordning (Kitchin och Tate 

2000:215-216; Bryman 2011:203). Den strukturerade intervjun med öppna frågor är en sorts 

survey-undersökning då det är fasta frågor men respondenten får svara vad den vill (Kitchin och 

Tate 2000:213). Målet med den här metoden är att kunna ha likadana intervjuer för att svaren ska 

kunna sammanställas på ett mätbart sätt (Bryman 2011:203). I samband med strukturerade 

intervjuer är det vanligast att  använda sig av slutna frågor, för-kodade frågor eller fasta 

svarsalternativ (Bryman 2011:205). Men i denna studie har öppna frågor används då det bättre 

speglar en persons eget tänkande (Kitchin och Tate 2000:213). Intervjuerna kommer att  ske med 
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slumpvis utvalda människor i blandade åldrar i de sex grannkommunerna till Vara. Samma frågor 

har ställts till alla: ”Vad tänker du på när du hör Vara kommun?”, ”Vad får du för känsla när du 

tänker på Vara kommun?” och ”Vad kopplar du till den känslan?”. Frågorna är skapade så att de inte 

kan säga bara ”ja” eller ”nej” vilket bidrar till att de obligatoriskt måste finna sitt egna svar och 

framförallt  svara exakt det som de tänker på. De är även skapade på ett sådant sätt som bidrar till att 

respondenten kan svara väldigt kort, med bara ett ord, eller längre om personen vill det. Genom att 

få svar på de tre frågorna kommer Vara kommun att få en förståelse över vilken image 

grannkommunerna har av kommunen. För att ta reda på Vara kommuns identitet  kommer det ske på 

samma sätt. De slumpvis utvalda personerna kommer att tillfrågas om de bor i Vara kommun och 

sedan får de istället frågan ”Hur skulle du beskriva Vara kommun?”. Denna kvantitativa metod 

kommer att  ge ett  mätbart resultat som behövs för att kunna jämföra hur grannkommunernas 

invånare i helhet ser på Vara kommun. I båda fallen så kommer platskänslan att  beskrivas av 

invånarna, vad de har hört och uppfattat av Vara kommun.

Fördelarna, som nämnts ovan, med öppna frågor är bland annat att respondenterna svarar med sina 

egna ord, oförutsedda svar kan komma fram samt att frågorna inte leder tankarna i en viss riktning 

(Bryman 2011:244; Kitchin och Tate 2000:51). Nackdelarna med öppna frågor är bland annat 

tidskrävande, då svaren oftast blir längre än med slutna frågor, det tar tid att koda svaren och att det 

krävs mer av respondenterna (Bryman 2011:244-245: Kitchin och Tate 2000:51). De tre 

underfrågorna, som nämndes ovan, är utformade för att nackdelarna med denna metod ska 

reduceras så mycket som möjligt. Med hjälp  av de korta och fåtalet frågor kommer intervjun inte 

vara så tidskrävande för varken intervjuaren eller respondenten då respondenten själv kan 

bestämma hur många ord som frågan ska besvaras med, ett eller fler. En till kritik i samband med de 

strukturerade intervjuerna kan vara att intervjuaren stod på en viss plats när intervjuerna ägde rum 

och det kan hända att respondenterna som svarade kommer från samma grupp i samhället. 

Författaren tror själv att respondenterna inte kommer från samma grupp i samhället då svaren ändå 

var såpass utspridda.

3.3 Semistrukturerad intervju, en kvalitativ metod

En semistrukturerad intervju innebär att det är en flexibel intervju vilket ger möjlighet till senare 

kompletterande frågor (Bryman 2011:415). I den semistrukturerade intervjun har Vara kommuns 

kvalitetschef och HR-chef intervjuats. Intervjuerna handlar om Vara kommuns profil, vad de lägger 

mest fokus på när de platsmarknadsför sig och vilken platskänsla som de vill att interna och externa 
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ska ha av kommunen. Den första intervjun skedde på plats i Vara kommunhus med kvalitetschefen 

och den andra skedde över telefon med HR-chefen, intervjuerna ägde rum för att få reda på hur 

kommunen profilerar sig. Det finns nackdelar med att föra en intervju över telefon då intervjuaren 

inte ser kroppsspråket. Denna intervju handlade inte om något personligt eller känslosamt så 

författaren upplevde inte att nackdelarna var något hinder eller det fanns någon saknad av 

kroppsspråk. 

Via mail med kvalitetschefen frågades det om hon ville komplettera eller ändra någon del av 

profilen samt ordningen på vad som är viktigast i profileringen enligt henne. Kvalitetschefen läste 

igenom det författaren uppfattat som deras profil utifrån den första intervjun. Hon hade då chans att 

komplettera med extra kommentarer då intervjuaren frågade om det var på det sättet de beskriver 

och uppfattar sin profil. Kommunens ledning i detta arbete kommer att bestå av kvalitets- och HR-

chefen då det var dessa som arbetade mycket med frågorna som berörde studien.

3.4 Att utse urval och material

Ett sannolikhetsurval har skett i den kvantitativa metoden, det innebär att urvalet gjorts på en 

slumpmässig grund som enligt Bryman (2011:179) innebär att respektive enhet i populationen ska 

väljas ut. Studien grundar sig på ett stratifierat slumpmässigt urval som innebär att urvalet kommer 

att  göras slumpmässigt men populationen kommer att stratifieras utifrån ett visst  kriterium (Bryman 

2011:185), i detta fallet  ålderskriterium. Urvalet av de semistrukturerade intervjuernas 

representanter gjordes av flertalet arbetande i Vara kommunhus där de själva utsåg vilka som 

passade bäst till att intervjuas om deras profil. För mer information gav Vara kommun ut  alla 

samlade styrdokument som fanns i kommunen.

3.4.1 Val av urval och material

I denna studien har urvalet skett i form av ett ålderskriterium när de strukturerade intervjuerna ägde 

rum. Det innebär för denna studie att urvalet är i blandad ålder, från ungefär tjugo år och uppåt för 

att  få med olika perspektiv och livserfarenheter som är en viktig del att ha när man är ute efter olika 

människors platskänslor. Åldern är vald för att urvalspersonen ska kunna ha en bild om vad Vara 

kommun är och har för något. I samband med den semistrukturerade intervjun är Malin Andersson 

och Berit Hallersbo väl utvalda då de är kvalitetschef respektive HR-chef i Vara kommun. 
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För att få mer information om kommunen som kunde behövas till studien använde författaren Vara 

kommuns alla samlade aktuella styrdokument 2012-2015 (Vara kommun u.å), som gavs ut av 

kommunen, samt deras hemsida. Styrdokumentet innehåller följande: åtta stycken lednings- och 

styrdokument, sektorsprogram innehållande fem huvudfrågor, fyra verksamhetsplaner och fyra 

arbetsplaner. Dokumenten har används för att få mer information om kommunen som helhet. Det 

gäller dock att vara kritisk när det är kommunens egen framtagna information då det kan vara 

vinklat för att kommunen ska se bättre ut. I den här studien kommer inga slutsatser vara grundande i 

de offentliga dokumenten, utan används för att få en helhetsbild av deras olika arbete och mål.

3.5 Hur har intervjuerna gått till?

De strukturerade intervjuerna pågick två separata fredagar samt en lördag, eftersom flest människor 

från olika bakgrunder och åldrar är ute då. Två av tillfällena intervjuades Varas grannkommuners 

invånare för att få reda på imagen och det  tredje tillfället intervjuades Vara kommuns egna invånare 

för att ta reda på kommunens identitet. Tre korta öppna frågor ställdes till grannkommunernas 

invånare så den som blir intervjuad kunde själv bestämma hur utförliga svaren ska vara, och en 

öppen fråga ställdes till Vara kommuns egna invånare. Med endast tre korta frågor kommer det inte 

att  bli särskilt tidskrävande för intervjuaren eller de tillfrågade. Det är viktigt att tänka på just tiden 

då detta är en av de nackdelar som finns inom de strukturerade intervjuerna (Bryman 2011:244). I 

Vara ställdes en större fråga för att ta reda på platskänslan där många av svaren blev längre, det 

hade författaren räknat med och valde att intervjua femton i Vara kommun, jämfört med nittio i 

grannkommunerna. 

Tillvägagångssättet  till den första semistrukturerade intervjun gick till på så sätt att intervjuaren 

kom till kvalitetschefens kontor i Varas kommunhus. Mötet skedde där dels på grund av att 

kvalitetschefen skulle vara i en trygg miljö så hon inte på några sätt skulle känna sig obekväm eller 

liknande och för att hon inte ska behöva åka eller ta sig någonstans. Den andra intervjun med HR-

chefen i Vara kommun skedde över telefon. Frågorna, som ovan med kvalitetschefen, handlade om 

Vara kommuns profil, hur de profilerar sig och vad de lägger mest fokus på när det kommer till 

platsmarknadsföringen. 

3.6 Analysering av materialet

För att kunna analysera innehållet som de strukturerade intervjuerna har inbringat har de kodats. 

Kodningen av materialet har gjorts för att enklare kunna redogöra helheten av grannkommunernas 
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åsikter. Kodning är ett hjälpmedel för att kunna arbeta med öppna frågor på ett kvantitativt sätt 

(Bryman 2011:242-243, se även Parfitt 2005:106-109). Det går att koda material innan och efter 

insamlingen (Parfitt  2005:106; Bryman 2011:242). I den här studien har kodningen ägt rum efter de 

strukturerade intervjuerna utfördes för att intervjuaren inte visste vilka sorts svar som skulle 

komma. Kodningen är en balans mellan att summera datan kortfattat men utan att för mycket 

information försvinner (Parfitt 2005:106). Kommentarer kan kodas olika, ett exempel är att  koda 

om kommentarerna är positiva, negativa eller neutrala (Bryman 2011:290). Kodningen i denna 

studie har utvecklat  schemat efter de tre frågorna som nämndes innan under 2.2. Ett exempel på 

koder som används i den här studien är 1 som är lika med ”Kultur” och dit  räknas exempelvis 

konserthuset, det blå stationshuset och musik. Kod 3 står för ”Miljölandskapet” och innehåller 

bland annat svar som lugnt, mysigt, slätten och blåsigt. Med 90 svar i de sex grannkommunerna till 

Vara ser koderna till svaren ut på följande sätt:

Siffrorna som fördelats till de olika svaren kommer till användning när informationen läggs in i 

datorn och det blir då enklare att  bearbeta (Bryman 2011:243). Genom att koda svaren till de tre 

frågorna blev det enklare att få en helhetssyn om vad generellt  grannkommunernas invånare fick för 

platskänsla när de tänkte på Vara kommun. När någon exempelvis sade både ”kultur” och ”badhus” 

på fråga ett, som hände ett fåtal gånger, registreras detta som två svar eftersom det är fallet. För att 

ytterligare få en tydligare bild över svaren så har en kvantitativ dataanalys gjorts i form av diagram. 

Detta gör det tydligare även för läsaren att  se vad och hur mycket som skiljer de olika kategorierna 

åt. 

Identiteten som också togs fram med bland annat hjälp av strukturerade intervjuer kommer inte att 

analyseras på samma sätt som grannkommunernas svar ovan. Detta beror på att det är mer text och 
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färre intervjuer. Svaren kommer att läsas igenom och jämföras med varandra för att se om det finns 

någon tydlig grund som utgör deras gemensamma förklaring och identitet av kommunen. De saker 

som nämns mest  i allas svar markeras och räknas för att få en ordning på vad som identifierar 

kommunen mest och så vidare.

Styrdokumentet, 2012-2015, från Vara kommun som har används i denna studie är ett officiellt 

dokument. Dokumentet och Vara kommuns hemsida behövdes för att få en ännu mer tydlig grund 

vad de arbetar med och så vidare innan och efter intervjuerna för att få ”mer kött på benen”. 

3.7 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet handlar om pålitligheten och följdriktigheten av mätningarna som görs (Bryman 

2011:161). För att resultatet  ska räknas som stabilt ska det  inte skilja sig så mycket om mätningen 

skulle göras om (Bryman 2011:160). Urvalet i denna studie är begränsat och syftet är inte på något 

sätt att generalisera. Om mätningen görs om kan det komma att skilja då exempelvis årstiden kan 

bidra till att inte så många tänker på Jordgubbens dag på vintern, då denna studie gjordes. I den här 

studien är syftet att studera och besvara om Vara kommun har några centrala värden genom hela 

organisationen som kan användas i och med platsmarknadsföringen. Dessa centrala värden kommer 

troligtvis att ständigt ändras då även exempelvis en organisations identitet ständigt ändras. Studien 

visar därför på vilka centrala värden som Vara kommun har vid denna tidpunkten. Eftersom det är 

en studie som rör människor och det sociala brukar inte resultaten vara lika konsekventa som när 

något fysiskt studeras (Kitchin och Tate 2000:35). Det som kan skilja sig mycket är de svar som inte 

var dominerande och exempelvis att färre kanske nämner badhuset i Vara då det  var invigning den 

helgen som de strukturerade intervjuerna ägde rum. De centrala värdena som återkom kan komma 

att vara relativt stabila då flera fanns med i alla delar av organisationen, internt och externt. 

Interbedömarreliabiliteten handlar om subjektiva bedömningar (Bryman 2011:160). Om det finns 

flera personer som exempelvis ska översätta data till kategorier kan de tolka olika och resultatet blir 

inte desamma som om bara en utav dem hade kategoriserat svaren (ibid). I den här studien är det 

endast en person som tolkar och kodar svaren vilket eliminerar de problemen som kan uppstå med 

olika tolkningar. Det kan ses som något svårt att  göra subjektiva uppfattningar som just denna 

studie handlar om till att beskriva det som något kollektivt. Men med hjälp av bland annat kodning 

så tycker ändå författaren att de subjektiva uppfattningarna kan mätas och flera av svaren kan ses 

som en mer kollektiv platskänsla. Vara kommun har några saker som sticker ut mer än andra, 

exempelvis kultur och företagande. Validiteten kan menas att  det som mäts är det som mäts och 
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inget annat (Bryman 2011:162-164) och det är viktigt  att man kommer fram till något konkret 

(Kitchin och Tate 2000:34). I följande studie om Vara kommuns identitet, profil och image anses 

validiteten vara hög då det som ska mätas också är det som har mätts för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Frågorna och mätningarna har används vid rätt tillfälle för att  undersöka precis 

det som ska undersökas.   

3.8 Etiska överväganden

Det är viktigt att överlägga de etiska aspekterna i en forskning, speciellt när människor är med i den 

vill man att forskningen ska ske på bästa etiska sätt  (Kitchin och Tate 2000:35; Bryman 2011:127). 

Dold observation och falska förespelningar är något som brukar diskuteras som svåra metoder att 

genomföra rent etiskt (Bryman 2011:127-130; Kitchin och Tate 2000:36) eftersom de inte är helt 

ärliga med människorna de studerar. Detta är något som författaren tänkt på och det har vart  viktigt 

att  den som exempelvis intervjuas vet exakt vad den är med om och att så få uppgifter om de som 

deltar behöver samlas in. Informationskravet är en fråga som vart viktig för studien, det innebär att 

forskaren ska informera de berörda parter som finns vad undersökningens syfte är (Bryman 

2011:131). Det är viktigt då de tillfrågade har möjlighet att exempelvis hoppa av om de inte känner 

att  de vill besvara frågorna till det syftet (Bryman 2011:131). I samband med de strukturerade 

intervjuerna meddelade intervjuaren innan att det var en kandidatuppsats och vilket syfte studien 

hade samt att  det var tre korta frågor som skulle besvaras med respondentens hjälp för att  kunna 

besvara forskningsfrågan. Samtyckeskravet innebär att  respondenterna i en undersökning själva 

bestämmer om de vill vara med eller inte och är det  en minderårig måste vårdnadshavare godkänna 

(Bryman 2011:132). För att bland annat göra det etiskt enklare valdes inte minderåriga ut till 

intervju utan endast personer författaren ansåg var i tjugoårsåldern och uppåt. Samtliga som 

intervjuades godkände att vara med i undersökningen. Godkännandet kan ha varit  enklare att få då 

inga personuppgifter, som exempelvis namn, samlades in då det inte var relevant för denna studie. 

Med det sistnämnda behöver inte heller nyttjande- eller konfidentialitetskravet ifrågasättas då det 

inte finns några personuppgifter som kan komma ut. 

Kvalitetschefen och HR-chefen i Vara kommun sade när de semistrukturerade intervjuerna ägde 

rum att det  är godkänt att deras namn och befattning används i samband med studien. För att inte 

någon skulle bli provocerad på något sätt valde intervjuaren hela, rena och mörkare kläder inför 

både de strukturerade och semistrukturerade intervjuerna. 
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4. Resultat
I följande kapitel kommer en presentation av Vara kommun att ske. Presentationen kommer att vara 

utformad efter de tre teoretiska begreppen som tidigare har beskrivits; identitet, profil och image. 

4.1 Vara kommuns identitet

Som nämnt ovan i kapitel tre så handlar identitet om vad organisationen faktiskt är och har. Mycket 

av identiteten kommer historiskt och kan vara svårt att  ändra på (Larsson 2008:115) men samtidigt  

är identiteten byggd av organisationsmedlemmarna och är något som kontinuerligt ändras (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012:206). Identiteten handlar om helheten och utgörs även av 

medarbetarna (Larsson 2008:115) som i detta fallet är kommunens egna invånare. Identiteten i 

denna studie kommer att beskrivas utifrån organisationsmedlemmar i form av femton slumpmässiga 

invånare (Bilaga 2) som bor i Vara kommun.

Det som drygt hälften av de intervjuade invånarna beskrev som en del av Vara kommun är 

landsbygden. Landsbygden beskrivs på olika sätt av invånarna, ett par av dem tycker att kommunen 

borde satsa mer på landsbygden. Det beskrivs som en landsbygdskommun som är typiskt lantlig, 

där det alltid är nära till landet och en plats som har många lantbrukare. Just ordet ”slätten” 

identifierar landskapet i Vara kommun tydligt då området är väldigt öppet  och platt (Vara kommun 

2014b). Företag och utveckling i olika former kommer på delad andra plats om vad invånarna 

talade mest om. Företagare i olika former är något som framkommer och många av de 

egenföretagare som finns i kommunen är lantbrukare då landsbygd är en av de centrala värdena i 

kommunen. Företagande är något som är stort i Vara kommun enligt invånarna. Större industrier 

och företag som Swegon, Benders, Vedums kök & bad och Kvänums kök tillsammans med många 

egenföretagare finns i kommunen (Vara kommun 2015c). Vara kommuns platskänsla beskrivs som 

att det är många som trivs och har hittat lyckan med sina företag och där många entreprenörer finns. 

Författaren har valt ordet utveckling som ett samlingsnamn till alla åsikter som invånarna hade om 

kommunen när det kommer till olika typer av satsningar och utveckling. Mer än hälften av de 

tillfrågade invånarna tycker på olika sätt  att kommunen är under utveckling. Som en person 

beskriver det så försöker kommunen men att  det aldrig blir riktigt bra. Det är åsikter om att  de satsar 

på fel saker som kultur istället för att satsa på exempelvis skola, ungdomar och landsbygd. 

Landskapet i Vara kommun kommer på fjärde plats av mest nämnda saker. Det är fina småorter, 

vacker natur, trivsam centralort och en fin landsbygd. Landskapet är något positivt som nämns med 

bland annat de stora öppna landskapen.
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Invånarna i kommunen ser kulturen och satsningarna som pågår som en identitet. Detta är med på 

många sätt när de har beskrivit sin hemkommun. Som ovan nämnt så ses inte de här satsningarna 

som något positivt för kommunen.. Kulturen är ett sätt  att  försöka sticka ut i mängden men 

pengarna kan även gå till bättre saker som tillexempel lockar fler invånare så som mer satsningar på 

skola och landsbygd. En av invånarna är besviken och tycker att konserthuset borde användas mer 

av eleverna i skolorna och ha fler kända shower och artister. Kulturen i Vara kommun beskrivs som 

”udda” konstverk, försöker sticka ut  i mängden, fint konserthus med mycket satsning och fel 

satsning enligt någon.

Kommunen behöver enligt invånarna fortsätta att utvecklas och omprioriteras med mer satsning på 

skola och samhället utanför centralorten Vara. Men samtidigt  så verkar invånarna trivas då de bland 

annat sade att de trivs med landsbygden, naturen och med företagsamheten i kommunen.  

Vara kommuns identitet beskrivs kortfattat i följande ordning: 

· Landsbygd 

· Företagande 

· Utveckling 

· Landskapet 

· Kultur 

4.2 Vara kommuns profil

Profil är det en organisation vill uppfattas som externt och internt (Larsson 2008:113). Begreppet 

profil står för den önskade bilden av organisationen som ledningen vill att de utomstående ska 

använda (Larsson 2008:114; Heide, Johansson & Simonsson 2012:208). Den önskade bilden som 

Vara kommuns ledning har arbetat mot under de senaste åren har vart till 2015. Därför bör deras 

mål om en specifik image dels vara uppnådd. Denna profil beskriver hur Vara kommuns ledning 

profilerar sig och vill att andra ska uppfatta dem. De som har intervjuats för att få fram profilen är 

kommunens kvalitetschef och HR-chef. HR-chefen sade tre saker som Vara kommun profilerar sig 

mest med: Vara vågar, Kulturen och internationalisering. Kvalitetschefen trycker däremot på åtta 

saker som hon anser de profilerar sig mest med, vilka är: Vara Vågar, Kulturen/Kulturetableringar, 

Kompetensutveckling, Internationalisering, Förtagande, ”Fiber till alla”, Närproducerad mat, och 

Jordgubbens dag.
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Enligt HR-chefen beskrivs kommunen som en mellanstor landsbygdskommun som slåss om 

invånare för att ekonomiskt kunna överleva. Det allra viktigaste för Vara kommun är som innan 

nämnt enligt dem ”vi vågar”. Detta menas att de vågar satsa på storslagna saker även om det inte är 

en stor kommun. För att vara en liten kommun är de ändå viktigt att  visa att de satsar på storslagna 

saker och de hoppas att det är något som även omgivningen ser, de vill sätta Vara kommun på 

kartan. Det är det som kommunen verkligen vill att alla ska ha som platskänsla, visa att de vågar 

och att andra ser det också. 

Kulturen i Vara som konserthus och design, som det blå stationshuset, är något som sticker ut  och är 

något som kvalitetschefen menar på att det verkligen bör vara deras image. Med satsningar på 

kulturen som konserthus och ett unikt stationshus försöker kommunen att sticka ut. HR-chefen 

anser också att kulturen är näst viktigast i profileringsarbetet och det hänger mycket ihop med det 

ovanstående, Vara vågar. Ledningen kunde inte tänka sig något annat än att  minst några stycken 

nämnt något  om deras kultur när intervjuerna om dess image ägde rum. Kvalitets och HR-chefen 

ansåg även att de personer som har blivit tillfrågade angående Vara kommuns image borde nämna 

någon del av deras kompetensutbildning när de förklarar sin bild av kommunen. Detta för att de 

satsar så mycket på den att det är sannolikt att många vet  om kompetensutbildningen. Vara kommun 

anser själva att de verkligen satsar på kompetensutveckling. Resorna där kompetensutvecklingen 

skett har tidigare år ägt rum på destinationer som bland annat Island och Mallorca. Alla 

kommunanställda har möjlighet att  åka på den resan så kvalitetschefen anar att just det är något som 

invånarna i grannkommunerna kan komma att ta upp då det är lite unikt. Kommunen arbetar även 

hårt med internationaliseringen då de har ett aktivt utbyte med andra länder som t ex Kina. 

Internationaliseringen och kompetensutvecklingen hänger endel ihop då det handlar om att se något 

utanför den egna kommunen. HR-chefen berättar att internationaliseringen har pågått i många år 

och är något  som uppmärksammas utifrån. I Kina har deras arbete med vänorten nyss fått 

erkännande i form av ett pris. Det är inte bara de anställda inom kommunen som reser berättar HR-

chefen, utan även elever har möjligheter att åka iväg då de har ett flertal vänorter i olika länder. 

Företagande är viktigt för Vara kommun beskriver kvalitetschefen, det syns även i hur de arbetar 

och vad de arbetar åt (se exempelvis Strategisk plan 2011:3). Det är av stor vikt i mål för nutid och 

framtid att satsa på just företagande. Entreprenörer i kommunen är allt från matproducenter, 

fabriker, bilhandlare, köks- och badtillverkare med mera. Kommunen satsar på fiber i hela 
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kommunen för att internet ska gå snabbare för invånarna och för att kunna behålla en levande 

landsbygd, satsning på näringslivet, kunna ge möjligheten att arbeta hemifrån samt att  göra det mer 

attraktivt för personer och olika investerare att flytta till kommunen (Vara kommun 2014a). Som 

tidigare nämnt är Vara en landsbygdskommun men det är inget som de fokuserar på i sin 

profilering. Båda cheferna beskriver kommunen som en landsbygdskommun men de nämner inte 

landsbygden som en av de saker de profilerar sig mest med. Det som kvalitetschefen tycker är den 

sjätte, av åtta, viktigaste sakerna i deras profilarbete är ”fiber till alla”. Kommunen satsar på fiber i 

hela kommunen för att internet ska gå snabbare för invånarna och för att kunna behålla en levande 

landsbygd, satsning på näringslivet, kunna ge möjligheten att arbeta hemifrån samt att  göra det mer 

attraktivt för personer och olika investerare att flytta till kommunen (Vara kommun 2014a).

Visionen för 2030 är att Vara kommun ska vara ett  givet kulinariskt besöksmål (styrdokument). De 

lägger mycket vikt på att vara en del av Matlandet. Maten som bland annat är det av profileringen är 

jordgubbar, öl och ost från en hovleverantör. Maten är viktig för en landsbygdskommun och extra 

viktigt är det när det skapar både företagare och arbetsplatser. Evenemang som Jordgubbens dag är 

något som kommunen vill bli förknippat med. Jordgubbens dag har firats ungefär i trettio år, där 

kröns årets Miss Jordgubbe, det finns tivoli, marknadsstånd, musik med mera (Vara kommun  

2015a). Jordgubben, och speciellt jordgubbens dag vill kommunen att andra ska koppla till Vara i 

form av dess image. Jordgubbens dag har att göra med odling vilket är något som sker flitigt i Vara 

kommun då det är en landsbygdskommun. Kvalitetschefen berättar även att i Vara kommuns vision, 

som är fram till 2030, står om att Vara är mångkulturellt. Mångkulturellt kan vara inom många 

saker men hon antyder att det inte är något som Vara är i dagsläget.

Vara kommun profilerar sig kortfattat i följande ordning med:

· Vara Vågar

· Kulturen/Kulturetableringar

· Kompetensutveckling

· Internationalisering

· Förtagande

· ”Fiber till alla” (bredbandsutbyggnad till alla hushåll)

· Närproducerad mat

· Jordgubbens dag (det största återkommande evenemanget i dagsläget)
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4.3 Vara kommuns image

Image definieras som samspelet mellan alla människors intryck, uppfattningar, erfarenheter och 

kunskaper av en organisation (Larsson 2008:114). Det är alltså den bild som andra utanför har av 

organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:208), i detta fall den bilden som befolkningen 

i Vara kommuns sex grannkommuner, Lidköping, Skara, Falköping, Herrljunga, Essunga och 

Grästorp, har av Vara kommun (se Bilaga 1). Det ställdes tre frågor till samtliga 90 personer som 

intervjuades och de frågorna var: Vad tänker du på när du hör ”Vara kommun”?, Vad får du för 

känsla när du tänker på Vara kommun? och Vad kopplar du till den känslan?. Dessa frågor ligger till 

grund för resultatet av Vara kommuns image (för alla svar se Bifogad fil). 

Det som flest tänkte på när de hörde ”Vara kommun” så var det någon form av kultur. Kulturen var 

genomgående svar i alla tre frågor på olika sätt. Det som tillhör temat kultur i denna benämning är 

bland annat konserthuset, stationshuset och musik. Svar som berörde landsbygden kom att även det 

bli ett vanligt svar. Bönder, landsbygd, åkrar och silo var några av de svar som kom in som sedan 

kodades till landsbygd. Landsbygden kom från och till att bli ett relativt vanligt svar i alla frågor på 

olika sätt. Miljölandskapet, i diagram 1, är påståenden som ”mysigt” eller ”litet”. Det var 11 av de 

90 tillfrågade som nämnde att de aldrig eller sällan har vart i Vara kommun och majoriteten av de 

11 visste nästan ingenting alls om kommunen. Var tredje respondent, trettio personer, fick en positiv 

känsla när de tänkte på Vara vilket kan jämföras med de sju som fick en negativ känsla. Dock var 

det hela tjugotvå personer som inte fick någon känsla alls, varken negativ eller positiv när de tänkte 

på Vara kommun. De flesta kopplade sin känsla till själva landskapet som finns i kommunen. 

Affärsliv och företagande var även det ett genomgående tema som fanns hos respondenterna. Flera 

menade på att butiksutbudet var bra i Vara och andra syftade på helheten av kommunen, att  det är 

en stark företagsort. Grangården, bilhandlare och småföretag var något som förknippades med 

kommunen. Det var flera som förknippade Vara kommun med det nya badhuset som hade 

invigning. Färre kopplade en känsla till badhuset så de svaren står med under kategorin aktiviteter 

och företagande dit kodades även Jordgubbens dag. Det var en person som nämnde Jordgubbens 

dag då hon kopplade det och ett fik, Nordpolen, till en bra känsla som hon kände när hon tänkte på 

kommunen. 
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Figur 2.1, 2.2 och 2.3 är visar de tre frågorna som ställdes och svaren. Detta är inte ment som en 

generaliserbar mätning, men ger ändå en bild på hur grannkommunernas invånare ser på Vara 

kommun, alltså vilken image Vara kommun egentligen har. Siffrorna på diagrammet visar antal svar 

som varje kategori har haft. Om en respondent svarat att den tänker på konserthuset och badhuset 

när den hör ”Vara kommun” så kommer två svar att registreras, ett  under ”badhus” och ett under 

”kultur”. De flesta nämnde en sak på varje fråga, med fåtal undantag att  vissa inte svarade på 

frågorna som berörde känsla då de exempelvis visste för lite om kommunen.  

Figur 2.1 symboliserar svaren som de tillfrågade gav på frågan: Vad tänker du på när du hör ”Vara 

kommun”?. Svaren är tolkade och kodade, som nämnt ovan i 2.6, i rubrikerna som syns nedanför 

diagrammet. Där kan vi tydligt se att saker som berörde kultur var det som allra flesta 

symboliserade kommunen med och efter det  var det landsbygd. Här syns det även tydligt  att det är 

endel som inte vart, eller sällan besökt Vara kommun. 

Figur 2.2 visar svaren till frågan: Vad får du för känsla när du tänker på Vara kommun?. Där syns 

det att det som de allra flesta kände var en positiv känsla, efter det var ingen känsla alls. Det var 7 

av 90 tillfrågade som svarade att  de fick en negativ känsla när de tänkte på kommunen och även om 

frågan handlar om känsla så svarade endel även landskapet och affärer och företag. 

Figur 2.3 visar svaren på: Vad kopplar du till den känslan?. Detta var en följdfråga för att få reda på 

vad respondenterna konkret kände och kopplade till Vara kommuns image. Här var svar som 

berörde landskapet mest populärt. Saker som respondenterna kopplade till sina känslor var som 

genomgående bland annat mest kultur, landskap och endel företagande. 
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Bilderna tillsammans visar en tydlig bild över Vara kommun. Det som dominerar genomgående är 

kulturen, landskapet, landsbygden samt affärer och företagande. Det finns självklart svar som är 

mer udda och har då kodats tillsammans som ”övrigt”. Kodningen har gjorts för att kunna se 

helheten om vad Vara kommun har för image.

Vara kommuns image innehåller kortfattat:

· Kultur

· Landskapet

· Landsbygd

· Företagande 

4.3.1 Images geografi

Det fanns en geografisk skillnad mellan de olika grannkommunerna. Vissa kommuner tyckte mer 

negativt än andra. Sju från Grästorps kommun och fem stycken Essunga kommun fick ingen direkt 

känsla alls när de tänkte på Vara kommun. Eftersom det var femton tillfrågade i varje kommun var 

det nästan hälften av de tillfrågade i Grästorps kommun och en tredjedel från Essunga kommun 

vilket är ganska mycket om man jämför med de andra grannkommunernas svar. Orsaken till varför 

de inte får någon känsla kan vara att de ligger relativt nära Trollhättan som är en större stad och 

möjligtvis åker dit istället. Dessa kommuner ligger väster om Vara kommun, som visas på Bild 1.
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5. Analys
Här kommer resultatet att analyseras för att kunna göra en bedömning om några centrala värden kan 

upptäckas i Vara kommuns identitet, profil och image. 

5.1 Vara kommun centrala värden utifrån dess identitet, profil och image

För att kunna veta om hela organisationen har samma platskänsla internt  och externt så kommer nu 

Vara kommuns identitet, profil och image att jämföras. Detta kommer att ske för att tydligt kunna 

besvara om Vara kommun har några centrala värden genom hela organisationen som kan användas i 

och med platsmarknadsföringen. Det kommer att kunna jämföras med hjälp  av att  interna och 

externas platskänsla har placerats i facken identitet, profil samt image och det blir då enklare att se 

vilka likheter och skillnader som finns inom organisationens platskänsla. Även om det framförallt 

är intressant att studera om bilden som kommunen vill att andra ska ha, profil, och vad faktiskt 

andra har, image, så går det inte att ta bort  identiteten (Larsson 2008:117). Identiteten står för vad 

kommunen faktiskt är och har nu vilket är viktigt  då det oftast är det som andras bild är grundad i 

och profilen är hur de vill att andra ska se på kommunen, både i framtiden och nu.

För att enkelt få en översikt över Vara kommuns identitet, profil och image visas följande lista:

Ovan här går det enkelt att avläsa vad som faktiskt är de mest centrala delarna i Vara kommun. 

Identitet, profil och image visar tillsammans vilka delar inom de separata områdena som det ligger 

mest fokus på. De delar som det ligger mest fokus på blir centrala. Delarna som framkommit inom 

identitet, profil och image kommer att  nedanför att analyseras. För att kunna komma fram till om 

kommunen har några centrala värden som kan vara till hjälp vid platsmarknadsföring har dessa 
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olika bilder av Vara kommun jämförts med varandra. De centrala värdena som går att utlysa i hela 

organisationen är kultur och företagande. Dessa två ord är de enda som är genomgående 

prioriterade genom Vara kommuns interna och externa bild.

Vara kommun kvalitets- och HR-chef nämnde landsbygd när kommunen skulle beskrivas men som 

profil finns inte landsbygden konkret med. I identiteten och imagen syns det att landsbygden är en 

viktig del när det kommer till bilden och platskänslan av kommunen. Profilen och imagen är det 

som helst  ska vara lika då det handlar om vilken bild organisationen vill att andra ska ha och vilken 

bild som utomstående faktiskt har av dem (Larsson 2008:117). Det är sällan som profilen och 

imagen stämmer och det  gäller då att stärka profilen så att imagen kan påverkas eller om den är 

orealistisk så gäller det att  omarbeta profilen (Larsson 2008:117). Vara kommun lägger mycket 

fokus i sin profilering som inte verkar nå ut. Det är bara tre av åtta saker som andra, interna och 

externa, nämner. ”Vara vågar” kan på många sätt kopplas ihop med kulturen och är omtalat på det 

viset. 

Det syns tydligt att kulturen är en viktig del för Vara kommun. Den är, som visas ovan, 

genomgående i hela kommunen både internt och externt inom dess identitet, profil och image. 

Satsningar på exempelvis konserthus och stationshus är något som har fört uppmärksamhet till sig 

då både organisationsmedlemmar och grannkommunernas invånare har nämnt detta. Kulturen som 

Vara kommun har satsat på är bland annat olika typer av konst, ett konserthus med blandade artister 

och uppträdanden samt stationshuset då det är målat  helt blått på utsidan med konstverk på taket. 

Alla ser dock inte kommunens satsningar på kulturen som något positivt. Internt är det flera som 

kopplar endel av satsningen på kulturen som något negativt då de anser att de behöver ta hand om 

invånarna med de pengarna istället för att satsa det på kultur. Ett  par har nämnt att de måste satsa på 

skolan mer och ett par har även påpekat att de inte ska lägga ner skolor utan satsa för att  få fler 

invånare. Även externt kom kulturen på tal då det ansågs att kommunen lägger pengar på fel saker 

och att de försöker vara märkvärdiga. Men det var trots det negativa mycket positivt som kom från 

det externa hållet då de ansåg att bland annat konserthuset och konserterna var väldigt  bra. De som 

har varit där verkade nöjda och ett par nämnde att de gärna ville åka dit, så allmänheten lockas av 

det. I profilen tryckte kommunen mycket på att de vågar satsa även om de är en liten kommun och 

det är viktigt för dem att både interna och externa får den platskänslan när de tänker på Vara 

kommun. Det syns att flera även internt och externt ser att de satsar och det tolkas som både 

negativt, då de kan satsa på andra saker, och positivt, då det ses som hoppfullhet och något bra för 
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kommunen. Att kommunen är under utveckling kom fram i identiteten då flera av invånarna ansåg 

att det fanns endel saker kvar att  göra inom kommunen. Invånarna tycker att det är viktigt att  de 

satsar mer på det som invånarna själva behöver bland annat som skolor istället  för att lägga ner 

dem, och landsbygden istället för att satsa allt på kultur och centralorten Vara.

Landskapet och landsbygden hade mycket kommentarer från alla håll. Dock är det inget som Vara 

kommun främst använder sig av när det kommer till platsmarknadsföringen. Det är få negativa 

beskrivningar av landskap och landsbygden från invånarna innanför och utanför kommunen. Många 

förklaringar är grundade i att det är öppet och platt, slätten. Det är svårt att tolka 

landskapsbeskrivningar som något negativt eller positivt då det bara är konkret fakta att  det är så det 

ser ut. Många kopplar ihop  kommunen med just  landskapet och då är det samtidigt många som 

tänker på landsbygd och bönder eftersom den större ytan i kommunen består just av öppna fält och 

åkrar. Det var en respondent i Skara som nämnde att  den kunde tänka sig att  bo där om det inte varit 

så blåsigt. Den beskrivningen av landskapet  kan då ses som något negativt då det kan hända att på 

grund av landskapet så kan de förlora invånare, men samtidigt är det många av Vara kommuns 

invånare som beskriver det som vackert och det kan istället betyda att det är attraktivt. Det är 

väldigt individuellt med var och ens bild och platskänsla. Bönder och jordbruk och så vidare är ord 

som dyker upp  men som är mer en symbol för kommunen  utåt än något som går att  diskutera om 

det är positivt eller negativt. Ett arbete som att vara bonde kan för någon vara drömyrke och för 

någon annan bara vara tråkigt. Åsikter om just  bönder och lantbruk var inget som direkt spelar 

någon väsentlig del i arbetet men bönder är oavsett vad man tycker något som är centralt och hänger 

ihop med Vara kommun som landsbygdskommun. Kommunen själva pratar om bland annat 

närproducerat vilket direkt  kopplas till just jordbruk men samtidigt är landsbygden i sig inget de 

väljer att fokusera på i sin profil.  

Det som ofta hänger samman med bönder är bland annat företagande. Det är något som är en 

central del och det finns med i alla delar av kommunen, identitet, profil och image. 

Företagsamheten sätts i förbindelse med saker som köptrohet, många egenföretagare och industrier. 

En av Vara kommuns invånare är själv egenföretagare och beskriver att samarbete med alla runt om 

gör att det är en bra och trivsam i kommun som både privatperson och som företagare. Det beskrivs 

mer internt  om att det är mycket företagande och många olika typer av företag. Egenföretagare 

finns det gott  om och sedan finns det även större företag och tillverkare i kommunen som bidrar till 

arbetstillfällen till invånare innanför och utanför kommunen. Företagande är något som även syns 

 35



externt då några påpekade att det fanns ett bra utbud av butiker i Vara när de jämförde med sina 

egna hemkommuner. Ordet ”mysigt” kopplade respondenterna i grannkommunerna tillsammans 

med Vara som centralort med butiker, caféer med mera. Det var några som inte visste om det fanns 

klädbutiker i Vara eller att det var för få, men det  kan bero på att de kom från Falköping (se Bild 1) 

vilket är en större stad med generellt mer utbud och åker de in till Vara kommun kan det hända att 

deras primära mål då inte är shopping. 

Det var bara kommunen själva som talade om att de är en del av Matlandet  och att  de profilerar sig 

med närproducerad mat. Olika typer av företag och bönder nämndes från olika interna och externa 

håll men inget specifikt som exempelvis öl och ost, förutom om jordgubbar då Jordgubbens dag 

nämndes externt, men bara en gång. Jordgubbens dag är en årlig folkfest som anordnas och det är 

en viktig dag som syns utåt för kommunen. Jordgubbens dag var inget som invånarna i Vara 

kommun nämnde så det kan tolkas som att det inte är den främsta identiteten enligt dem men det 

behöver inte betyda att dagen inte är viktig. Jordgubbens dag nämndes av en person i en 

grannkommun men även om det inte beskrivs som en identitet eller image så betyder inte det att den 

inte är viktig eller bör tas bort då det kan finnas ett värde utöver platsmarknadsföring.

Kvalitets- och HR-chefen förklarade även att deras kompetensutveckling är något utöver de vanliga 

då de varje år anordnar detta på en annan ort som exempelvis Island eller Mallorca. Det är något 

som de trodde skulle kunna komma upp när imagen undersöktes, men så blev inte fallet. De 

anställda kan fortfarande tycka att detta är något  viktigt som förenar och utvecklar dem men det är 

inget som idag tillhör de centrala värdena i kommunen. För kommunens ledning är det viktigt med 

internationalisering. Det som sker kan kopplas ihop med globaliseringen då Vara kommun har valt 

att samarbeta internationellt bland annat för att:

”Omvärldens allt snabbare förändring påverkar mer och mer Vara kommuns invånare och 

näringsliv, liksom den kommunala organisationen. Det som sker bortom Sveriges gränser påverkar 

i hög grad vår egen vardag.” (Vara kommun 2015b)

Globaliseringen har bidragit till att vi känner oss närmare varandra psykiskt i världen trots det långa 

fysiska geografiska avståndet (Potter m.fl 2008:128). Det är något som kan ses i Vara kommuns 

arbete då de arbetar med flera olika vänorter och har olika projekt med mera tillsammans. 

Kommunen arbetar mot ett aktivt utbyte med andra länder som t ex Kina. Som kommun är det 
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viktigt att arbeta utanför sina egna gränser, men detta behöver inte innebära att kommunen måste 

visa detta utåt och få internationaliseringen till någon image. Vara kommun har dock valt att se 

internationaliseringen som en av de absolut viktigaste delarna i sin profilering. Vänorter, resor och 

kontakter är inget som någon mer än cheferna i kommunen själva verkar tycka symbolisera Vara 

kommun. Globaliseringen kan ses som en av faktorerna till varför det ökande behovet av 

platsmarknadsföring har skett och Vara kommun trycker själva på att det är viktigt att synas. 

Däremot behöver inte deras internationalisering vara en sådan stor del utåt, och om de verkligen vill 

det så måste de arbeta mycket mer med detta eftersom det för tillfället inte syns på varken  

kommunens identitet eller image. 

Kvalitetschefen berättar om Vara kommuns vision som är fram till 2030 där det står om 

mångkulturella Vara. Mångkulturellt kan vara inom många saker men hon antyder att  det inte är 

något som Vara är i dagsläget. Mångkulturellt rent befolkningsmässigt är det  många samhällen som 

är idag då invånare från grunden härstammar från olika platser på jorden. När intervjuerna ägde rum 

med grannkommunerna intervjuades två respondenter som sade att  de kopplade rasism till Vara 

kommun men visste inte riktigt varför. En invånare i Vara kommun sade att vissa i kommunen 

kunde vara inskränkta och att det  kunde etablera könsroller och rasism. Det var väldigt  få som i den 

här undersökningen nämnde rasism så det är inget som behöver ses som centralt i kommunen men 

för en kommun är det  negativt och arbete krävs för att dessa bilder av rasism i kommunen inte 

sprider sig och blir en central bild av dem. 

 5.2 Geografiska läget och de geografiska skillnaderna 

Som kommun är Vara generellt sett en bra kommun enligt sina egna invånare. En bra kommun på 

det sättet att  invånarna verkar trivas med kommunen, landskapet, företagsamheten, geografiska 

läget med mera. Det geografiska läget betydde för ett par av invånarna något positivt då det är bra 

pendlingsavstånd till andra platser och större städer. Även ett par externa nämnde geografin och då 

att  Vara kommun är en genomfartskommun, kör igenom där om man ska till Göteborg eller på väg 

till semestern. Några fåtal av de externa respondenterna verkar ha endel negativa åsikter som går 

ihop med Vara kommuns egna invånares åsikter, då främst om kulturen och vad man som kommun 

egentligen ska lägga pengar på. En respondent från Nossebro i Essunga kommun menar på att Vara 

kommun är deras konkurrent och en annan också från Essunga kommun sade att den fick en positiv 

känsla när respondenten tänkte på Vara kommun men det var bara för att det låg nära Nossebro. 
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De geografiska skillnaderna som framkom i intervjuerna med Vara kommuns grannkommuner, som 

även nämnt i 4.3.1, visade på att de kommuner som ligger väster om Vara kommun hade fler 

negativa eller inga åsikter om Vara kommun. Jämfört med de övriga grannkommunerna där svaren 

var lite mer positiva och visste mer om Vara kommun så kändes Essunga och Grästorp lite mer 

udda. Dessa kommuner, Essunga och Grästorp, hade fler negativa åsikter eller svar som tydde på att 

de inte alls eller sällan vart där. Det är oklart  varför det blev så och det kan finnas många orsaker till 

det som exempelvis olika marknadsföring, vägar, avstånd med mera. Det kan vara en kritik på 

intervjumetoden då det är svårt att veta hur länge någon bott i kommunen, och det kan vara skillnad 

på hur mycket kunskap någon då har om Vara kommun.
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6. Slutsats och diskussion
I detta sista kapitel kommer det en klar slutsats att presenteras och forskningsfrågan kommer att 

besvaras.

6.1 Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan Vara kommuns identitet, profil och 

dess image?

Syftet med studien är inte att generalisera eller att ta reda på precis allt som finns i kommunen utan 

att  intervjua tillräckligt många så att generell översikt över ämnet kan ges, och kartlägga de centrala 

delarna är inom identitet, profil och image för att se om de hänger ihop med varandra. Med hjälp av 

de valda metoderna, teorierna och underfrågorna i denna studie kan forskningsfrågan besvaras. 

Underfrågorna till studien var:

· Vad är Vara kommuns identitet enligt kommunledning och invånare?

· Vad profilerar sig Vara kommun med?

· Hur uppfattas Vara kommun av invånarna i dess grannkommuner?

Vara kommuns identitet  är kortfattat landsbygd, företagande, utveckling, landskap och kultur. Det 

som Vara kommun kortfattat profilerar sig med är Vara vågar, kulturen, kompetensutveckling, 

internationalisering, förtagande, ”fiber till alla”, närproducerad mat och Jordgubbens dag. Genom 

grannkommunernas invånare kom det fram att Vara kommuns image är kultur, landskapet, 

landsbygd och företagande. Det som skiljer sig mellan image och identitet är utveckling. Detta 

framkom i identiteten och kan vara något som de som bor i kommunen främst tänker på. Att 

kommunen är under utveckling i form av bland annat felsatsningar kan också vara något som ät 

svårt att  upptäcka externt. Det var ett fåtal externa som nämnde att de borde lägga pengar på andra 

saker än vad de gör nu. Utöver utvecklingen så är identiteten och imagen näst  intill lika på de stora 

centrala värdena, förutom ordningen. 

Profilen sticker ut mest men det kan tolkas som att det  är hur de vill bli sedda och det kan även vara 

ett  mål till framtiden. Vara kommun beskriver själva att det är viktigt att vara stark i exempelvis 

image och identitet för att  på ett effektivt sätt kunna profilera kommunen (Kommunikation 2011:2). 

Det är något som Vara kommun verkar ha men de profilerar ändå inte kommunen som de övriga 

uppfattar den. Jordgubbens dag, kompetensutveckling, internationalisering, ”fiber till alla” och 
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närproducerad mat finns med som de viktiga delarna i kommunens profilering. Dessa saker nämns 

inte i identiteten eller imagen och är något som inte har kommit att bli så känt utanför Vara 

kommuns anställda. Det kan fortfarande vara något som är viktigt för kommunen som helhet men  

som inte andra, internt och externt, tänker på när de hör Vara kommun. Jordgubbens dag kan vara 

viktig för samhället att det händer och anordnas något men det betyder inte på att det är det centrala 

i kommunen. Kompetensutveckling, internationalisering och närproducerad mat är inte lätt  att få 

andra att  uppfatta då det är svårt att se fysiskt. Närproducerad mat kan vara en del som många ändå 

tänker på, men då inte som något annat än att det finns många olika företag, odlare och bönder i 

kommunen. Det som syns fysiskt är det  som folk runt om får som uppfattning för kommunen och 

resor och internationalisering kan då vara svårt att ha som en central del i profilen. Ska det  vara som 

mål att  tillslut ha det så krävs mer arbete så att Vara kommun visar invånare och personer utanför 

rent fysiskt  att det  är just  det de håller på med. För en kommun är det viktigt att profilera sig rätt till 

de personer som de vill ha i sin kommun. Företagare är något som alla är ute efter i den allt  mer 

globaliserade världen och just företag är något som Vara kommun valt att satsa på olika sätt 

exempelvis fiber (Vara kommun 2014a). Företagande är även något som kan ses i hela kommunens 

bild.

Kulturen är genomgående i alla delar av kommunen men det är inte bara positiva känslor som 

kopplas med det. Kritik om exempelvis för lite satsning på skola och landsbygd kan vara något som 

kommunen måste tänka på. Det är viktigt att synas utåt men samtidigt måste de som bor i 

kommunen känna att kommunen även satsar på dem. 

De centrala värdena som framgår i identitet, profil och image är:

· Kultur

· Företagande

Dessa två ord är centrala i alla delar och är Vara kommuns mest centrala värden och dessa ord kan 

användas för att bidra till en bättre platsmarknadsföring. Dessa ord är vad människor innanför och 

utanför kommunen uppfattar och känner att det är Vara kommun, deras platskänsla. Kopplat till 

globaliseringen och platsmarknadsföringen är orden ovan det som kan hjälpa Vara kommun att 

locka just invånare, besökare och investerare till platsen. Författaren anser att Vara kommuns två 

centrala värden inte är tillräckligt för att se som något starkt  i den globaliserade världen. Det som 

kan ses är att profilen inte stämmer överens med resterande. Om kommunen vill att 
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platsmarknadsföringen ska höra ihop med identiteten och imagen (som de beskriver i 

Kommunikation 2011:2) behöver de på något sätt omarbeta profilen för att få fler interna och 

externa att kommunicera likadant som kommunen gör. Än så länge så har Vara kommun två ord 

som kan vara till hjälp när de marknadsför sig i den allt mer urbaniserade och globala värld som vi 

lever i, men frågan är om det verkligen räcker? 

6.2 Förslag till vidare forskning

Grästorp- och Essunga kommun hade fler negativa eller likgiltiga svar än de övriga kommunerna. 

De geografiska skillnaderna som fanns när imagen undersöktes är orsaken är oklar och kan även 

vara en slump men här kan det finnas en grund till fortsatt forskning då Vara kommun kanske inte 

marknadsför sig lika bra väster ut eller liknande. Kan finnas flera orsaker.

Det hade även vart intressant att se vilken image som Vara kommun har, inte bara i 

grannkommunerna, utan generellt i Sverige eller Västra götaland. En större kvantitativ forskning 

över Vara kommun hade vart intressant för bland annat kommunens framtid.

 
Det borde studeras mer om identitet, profil och image inom kulturgeografin. Det rumsliga är med på 

så många sätt och identitet, profil och image gör det  väldigt intressant att studera just platskänsla 

och rum på. Dessa tre begrepp kan användas på städer, organisationer, företag, regioner med mera 

för att studera vilka olika typer av känslor och bilder som är kopplade till just de platserna.
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7. Studiens sammanfattning
Studiens syfte har varit att studera och besvara om Vara kommun har några centrala värden genom 

hela organisationen som kan användas i och med platsmarknadsföringen. Det har studeras och 

jämförts med hjälp  av att placera interna och externas platskänsla i facken; identitet, profil och 

image. För att ta reda på detta har en forskningsfråga samt tre underfrågor besvarats, dessa var: 

Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan Vara kommuns identitet, profil och dess 

image?, Vad är Vara kommuns identitet enligt kommunledning och invånare?, Vad profilerar sig 

Vara kommun med? och Vilken image har Vara kommun enligt invånarna i dess grannkommuner?

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie har varit globalisering, platsmarknadsföring, sense of 

place, identitet, profil och image. Globaliseringen är en tolkningsram i denna studie och kopplas 

samman med platsmarknadsföring för att förklara vikten av marknadsföring i dagens värld. Sense 

of place hade en betydande roll då platskänslan till Vara kommun var det som beskrevs av olika 

människor internt och externt i kommunen. Med hjälp av att placera de internas och externas 

platskänsla för Vara kommun i begreppen identitet, profil och image gick det att  få reda på om Vara 

kommun hade några gemensamma centrala värden inom organisationen. De centrala värdena kan 

användas som hjälp  tillsammans med platsmarknadsföringen. Identiteten i denna studie handlar om 

hur Vara kommuns egna invånare beskriver kommunen. Profilen är beskriven av Vara kommuns 

kvalitets- och HR-chef och imagen är invånarna i Vara grannkommuners bild och känsla av dem.

Metoderna till denna studie är valda för att på bästa sätt kunna få svar på forskningsfrågan. Det 

tillämpades samma metod för att ta reda på Vara kommuns identitet och image, strukturerade 

intervjuer. Med hjälp  av dem fick författaren reda på vad invånarna i Vara kommun identifierade 

med kommunen samt vad invånarna i grannkommunerna till Vara hade för bild av den. Profilen 

kunde beskrivas tack vare semistrukturerade intervjuer med kvalitetschefen och HR-chefen på Vara 

kommun. Även dokumentanalys utfördes för att få mer information om Vara kommun som helhet. 

Resultatet och analysen kom fram till att Vara kommun har två centrala värden i kommunen som är 

genomgående i identitet, profil och image, dessa värden är kultur och företagande. Identiteten och 

imagen hade flera likheter men profilen skilde sig mycket från vad övriga hade för bild av 

kommunen. Detta kan bero på att profilen står för hur kommunen vill att andra ska se på dem och 

kan vara lite av en framtidstro. Däremot beskriver Vara kommun själva att  de vill att profilen ska 
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hänga ihop med identiteten och imagen (se Kommunikation 2011:2). Om det ska hända så behöver 

profilen omarbetas och större undersökningar krävs för att de ska kunna platsmarknadsföra på det 

sättet som de tänkt sig. 
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Bilagor

Bilaga 1

Lidköping
Antal svarande: 15 st i åldrarna ca 20 och uppåt

Vad tänker du på...?     Känsla...?   Koppling till känslan...?
Konserthuset och det blå stationshuset  Liten Kommun  Kultur
Liten kommun      Kultur   Stationshus och Konserthus
Konserthuset      Ingen direkt...  -
Lugnt       Lugnt   Lugnet/Depression
Jordbruk       Ingen    -
Jordbruket       Jordbruk   Jordbruk
Bjertorp Slott, nya badhuset och konserthuset Liten kommun  Fördommar, man åker sällan 
            dit för att  det är litet men de 
            har egentligen mycket roligt.
Konserthuset      Litet    Företagsbyggd
Konserthuset      Man åker igenom Inget man besöker
Har aldrig vart där     -    - 
Något man åker förbi     Inget    Inget
Konserthuset och silo     Mot Göteborg  Jordbruk
Silo och jordbruk      Företagande  Jordbruk
Framåtskridande      Hoppfullhet  Satsar mycket trots sin 
            storlek. Har hänt mycket där 
            på så få år. 
Nytt bad       Hemmatrakter  Uppväxten

Skara
Antal svarande: 15 st i åldrarna ca 20 och uppåt 

Vad tänker du på...?   Vad får du för känsla...?  Koppling till känslan...?
Mysigt     Trevligt    Litet
En kommun bara   Ingen speciell    Vet ej så mycket om Vara
Affärsliv    Tråkigt     Vara-slätten
Lantbruk    Ingen     -
Tråkigt      Långt bort    Avstånd, inget roligt i byn
Konserthuset    Positiv känsla    Bättre än Skara 
Några affärer som inte finns här Mer positivt    Utbudet till djur
Blåsiga slätten    Bra     Kan tänka mig att bo där 
          om det inte var så blåsigt.
Bra veterinär    Mysigt     Samhället i sig
Blå stationshuset   Slätten     Platt
Emanuel Karlsson   Teaterkänsla    Teater
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Åkrar     Ingen     -
Konserthus, vet ej mycket om Vara Vill åka på konsert någon gång Kan inte för handikapp
Konserthus    Ingen     Har aldrig vart där
Konserthuset    Musik     Trevligt

Falköping
Antal svarande: 15 st i åldrarna ca 20 och uppåt 

Vad tänker du på...?   Vad får du för känsla...?  Koppling till känslan...?
Konserthus    Bra känsla    Konserthuset
Konserthus    Bra & dåligt med småstad  Småstaden Vara
Konserthuset, kulturen och så Positiv känsla    Blir nog bra med allt 
          tillslut.
Musik     En bra känsla    Området ”Sveriges 
          vagga” 
Konserthuset    Den är inte negativ i alla fall  Vart på bra föreställningar
Tror inte jag vart där   En vanlig kommun   För det heter ”kommun”
Det nya badhuset   Växande    Växer med konserhus osv.
Har aldrig vart där   Ingen känsla direkt   För jag har aldrig vart där.

Rikaste kommunen här  Bästa kommunen   För jag har hört att de har 
          den bästa hemtjänsten. Att 
          de som bor i Vara mår så 
          gott, det hade jag också 
          velat.
En bra kommun   Bra känslor    De presenterar sig bra i 
          reklam och liknande.
Liten trevlig ort   Tänker på barndomen   Jordgubbens-dag och 
          Nordpolen.
Konserthuset    Bra känsla    Känns bra när man 
          kommer till Vara.
2 x Litet samhälle   Negativ känsla   För få affärer, inget att ha 
          direkt. Hon och hennes 
          väninna höll med 
          varandra om att de även 
          tänkte på rasism men 
          visste inte direkt varför.
Bönder     Känns väl inte så roligt  Litet butiksutbud, eller 
          finns det ens klädbutiker i 
          Vara?  
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Herrljunga
Antal svarande: 15 st i åldrarna ca 20 och uppåt 

Vad tänker du på...?   Vad får du för känsla...?  Koppling till känslan...?
Hanssons Kiosk   Blåsigt     Lantligt och mysigt
Brukar handla där   Mysigt     Butikerna
Konserthuset    Positiv känsla    Musiken
Landet     Stort     Åkrar
Konserthuset    Litet samhälle    Litet samhälle
Butiker    En bra känsla    Mer utbud än i Herrljunga
Bönder     Köptrogna    Småbutiker
Landet     Får en dålig känsla   De lägger pengar på fel 
          saker.
Slätten     Känns skönt    Åker igenom när jag ska 
          iväg på semester eller 
          liknande, så känner mig 
          alltid lugn när jag närmar 
          mig Vara.
Elände för vår kommun att de  Det är en bra kommun  Bra konserthus och så
är så bra.
Bönder     Slätten     Öppet
Blått stationshus   Mysigt     Vara samhälle
Många bilhandlare   Bra utbud    Bilar
Nordpolen    Mysigt     Gott fika
Konserthuset    Bra konserthus   Konserterna

Nossebro/Essunga
Antal svarande: 15 st i åldrarna ca 20 och uppåt 

Vad tänker du på...?   Vad får du för känsla...?  Koppling till känslan...?
De försöker vara märkvärdiga Småstad    Tror de är något
med sin kultur och det
Bönder     Vet inte    Jordbruket
En vanlig kommun   Positiv känsla    Ligger ju nära Nossebro
Badhus    Det känns väl bra   Bra med ett fräscht bad
Granngården    Positivt    Gillar Granngården
Konserthuset    Ingen direkt    Konkurrent till Nossebro 
          och Essunga kommun.
Badhus    Positivt är det i alla fall  Tror det är ett bra bad
2 x Mysigt    Varken dålig eller bra känsla  Inget
De har ett konserthus   -     -
Lite avlägset    Bondvischan     Bönder
Konserthuset    Bra känsla    Bra konserter
Bönder     Svårt att ta sig dit   Dålig kollektivtrafik
Känns som att vi tillhört dem länge Kommunen är väl bra   Nytt badhus
Hundtävlingar    En bra känsla    Hundtävlingar
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Grästorp
Antal svarande: 15 st i åldrarna ca 20 och uppåt 

Vad tänker du på...?   Vad får du för känsla...?  Koppling till känslan...?
Inget speciellt    Ingen     -
Konserthuset    Vet inte    -
Konserthuset    Bra konserthus   Konserterna 
Inget alls    Ingen känsla    -
Lantort     Bondesamhälle   Jordbruk och bönder
Knappt vart där   Känns likgiltigt   Inget direkt
Bönder     Affärer     Bönder
2 x Arbetsplats   Jobbkänsla kanske   Arbetet
Landet     Bönder som arbetar   Bönder
Konserthuset    Känner inte till det direkt  -
Hela kommunen har mer att erbjuda Känns stort    Hela kommunen
Är aldrig där    Vet inte vad jag ska känna  Är aldrig där
Konserthuset och badet  Positiv känsla måste jag säga  Känns nytt
Känns som en kommun  Får inga känslor för det  -

Totalt svarande:  90 st
Antal kommuner:  6 st   
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Bilaga 2

15 vuxna tillfrågade som är bosatta i Vara kommun.

"Hur skulle du beskriva Vara kommun?"

1. Landsbygd, företag, trivsam centralort, finns aktiviteter för alla 
åldrar och många idrottsförieningar. 

2. Små aktiva orter, och de försöker sticka ut i mängden med udda 
konstverk. Fina landskap och vacker natur.

3. Ganska liten och lite bakom, känns som de försöker men det blir 
aldrig riktigt bra. Dock trivs jag bra i kommunen och det är en 
typisk lantlig kommun, vilket jag gillar!

4. Jag tycker Vara kommun är en bra kommun för oss 
Egenföretagre som jag själv är. Bra samarbete med alla som 
privatperson och egenföretagre, trivs jättebra här. Tycker dock 
man borde satsa ännu mer på vård/skola och omsorg.

5. Det är en mysig kommun med fina småorter, dock kan det göras 
mycket för att utveckla Vara kommun. Ta tillvara på 
landsbygden mer och försöka locka hit mer folk. Finns mycket 
att utveckla här lite varstans!

6. Vara kommun är inte en barn och-och ungdoms kommun. De vill 
för det mesta bara satsa på att vara en "konst-kommun". De 
investerar pengar i fel saker, istället för att locka till invånare 
med bra gymnasier och skolor så lägger kommunen ner allt 
istället.

7. En liten kommun med idéer om hur de vill ha det blandat med en 
småstad med många egna företagare. (Tänker man skolmässigt 
så behövs det mer personal men det behövs säkert  på flera 
ställen) badhusets gamla lokaler vill många ha så tror det finns 
idéer för Vara tätort. 

8. Vara är en kommun med ganska lite invånare. Man är ganska 
anonym och alla känner verkligen inte alla. Det är även ett ställe 
där många har hittat lycka med egna företag och i sina liv då det 
är ett väldigt trevligt ställe att bo på. Kommunen fungerar 
väldigt bra och det är få saker som faktiskt  kräver drastiska 
ändringar. Skolorna i vara kommun är även väldigt bra då de 
bryr sig om eleverna och ger varje person en chans att klara 
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skolan. Överlag så är Vara kommun en väldigt  fin plats att  bo på 
då det är nära ut till landet om man vill komma iväg från allt och 
så finns det väldigt bra förbindelser med både tåg och bil om 
man vill åka till lite större städer för att uppleva storstadslivet för 
en dag.

9. Jag skulle beskriva Vara kommun som en kommun mitt i 
Västergötland med en sjunkande befolkningsmängd sett till 1970 
talet och som är beläget väldigt slätt i terrängen. Om vi sedan 
ska se till kommunens politiker och beslut gällande Varas 
framtid tycker jag att kommunen satsar för mycket på kultur i 
form av konserthus och blå stations för att locka hit personer 
utifrån på våra egna kommuninvånares skattepengar. Istället 
borde Vara satsa på ungdomarna och försöka stärka det 
gymnasiet som finns och de småskolor som ligger på 
landsbygden. Jobben i Vara finns på fabrikerna, omsorgen och 
försäljning. Vara är en kommun som lockar arbetskraft från 
närliggande kommuner. 

10.En liten landsbygdskommun. En kommun med flera företagare. 
Trots en minskning av befolkning så satsas det mycket med 
konserthus och nytt bad. Det ligger strategiskt bra, och då tänker 
jag på pendlingsmöjligheter.

11.Skulle nog säga att Vara kommun har lite storhetsvansinne och 
glömmer bort den vackra landsbygden utanför Vara.

12.En liten kommun mitt på västgöta-slätten. Känns som invånarna 
som lever här också är födda och uppvuxna där. Här är väldigt 
många lantbrukare och bosatta ute på slätten. De som inte ägnar 
sig åt lantbruk bor inne i Vara eller någon av de andra tätorterna i 
kommunen, sysselsättningen är framför allt industri och omsorg 
där. Det är ont om akademiska arbetsplatser. Jag tänker även på 
att  vissa i kommunen kan vara ganska inskränkta när det gäller 
könsroller och rasism. Naturen här är väldigt vacker med sina 
öppna landskap.

13.Kommunen satsar pengar på fel saker och jag önskade att 
Kvänum (som denna representanten kom ifrån) hellre tillhörde 
Lidköping som är en växande kommun än Vara som går bakåt. I 
gymnasiet har de ju satsat helt fel, med det  stora och fina 
konserthus borde de kunna ha mycket mer evenemang och 
samarbete med skolan och fler kända shower och artister.   
Stationshuset vet jag inte vad de har gjort med (negativ röst)...

14.Det är en företagsam kommun under utveckling där industri-
jobben dominerar. I korthet är det en kommun med mycket 
egenföretagande och företag. 
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15.En relativt stor jordbrukskommun med entreprenörskap i form 
av små industrier som Kvänum kök, Vedum kök och Benders. 
Vara är även för mig synonym med Conditori Nordpolen och är 
en kommun som präglas av en "alla känner alla”-mentalitet.
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