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Abstract 

Alla kommuner ställs idag inför olika utmaningar vare sig man är en landsortskommun 

eller en förortskommun till en storstad, och då kan varumärke vara ett hjälpmedel som 

kan förstärka eller förändra. En storstadskommun studeras – Danderyds kommun, hur 

deras byggande och kommunikationen av varumärke kopplas till deras utmaningar, 

förhållandena i situationen och processen. Litteraturgenomgång visar att området är 

relativt outforskat och att de traditionella metoderna för att bygga varumärke behöver 

anpassas till bland annat kommuner och deras verksamhetslogik. Centrala begrepp från 

teori och tidigare forskning diskuteras så som varumärke i offentlig sektor, identitet, 

bild, kommunikation, kärnvärden och platser. 

 

Studien är genomförd med semistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda ledande 

personer i kommunens organisation, både på politikernivå och tjänstemanna nivå, och 

motiveras av att de är lämpliga för företeelser och egenskaper som är otillfredsställande 

kända. Intervjudata redovisas under teman. Danderyds kommun har inte något 

definierat varumärke som har skapats i en process för det och sedan aktivt och stort 

kommunicerats. Danderyds kommun har tankar på att aktivt bygga varumärket inom en 

snar framtid. Kommunen har inte tidigare haft behovet men nu ställs man inför 

utmaningar. Kommunen vet inte om de ska förstärka eller förändra varumärket vid en 

utbyggnad av centrala Danderyd. Verksamhetslogikens egenskaper klargörs och sätts i 

relation till byggande och kommunikationen av varumärket. 

 

Kommunen är medveten om att projektet centrala Danderyd är en stor förändring och 

kan innebära en stor förändring av identiteten och varumärket. Kommunen ställs inför 

det klassiska dilemmat att bevara och förnya något som många starka varumärken har 

fått genomgå, vilket är krävande om man ska kunna svara på den grundläggande frågan 

för varumärkesbyggande: Vad gör Danderyds kommun till Danderyds kommun? Kan 

man svara trovärdigt så löser man demokratiproblemet, miljöproblemet, behovet av 

bostäder och tillväxt, samt får en bättre position i kampen om verklighetsbeskrivningen. 

Det är endast kommunens invånare som kan avgöra detta i slutändan. 

 

Nyckelord: varumärke, kärnvärde, kommunikation, kommun, Danderyd 
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1 Inledning 
 

Det har skett urbanisering till storstäderna. Många kommuner på landet har blivit 

avfolkningsbygd och detta skapar en desperation för dessa kommuner (Mattsson 

2011:12). När man söker på varumärke och kommun på internet är det ofta hos dessa 

kommuner man hamnar. Känslan man får är att de söker efter en försvunnen identitet 

eller efter en ny. Behovet tycks vara att visa sitt unika värde. Urbaniseringen sker till 

storstäderna och förorter. Danderyds kommun är en av dem där jag till stor del är 

uppvuxen. Jag har min bild av Danderyd och många innanför och utanför kommunen 

har sina egna bilder. 

 

I september 2015 såg jag en banderoll om någonting som beskrevs som centrala 

Danderyd - se figur bilaga 4 - där det lyfts fram att kommunen vill ha dialog med sina 

invånare. Efter att läst i Danderyds kommuns årsredovisning från 2014 bekräftades att 

nya utmaningar väntar, däribland de två stora exploateringsprojekten omdaning av 

Mörby centrum och tunnelsförläggning av E18. Vad skulle detta betyda för varumärket 

Danderyds kommun?  Var befinner sig kommunen i denna process med att bygga och 

kommunicera varumärke? 

 

Förr köpte man bara produkten men nu köper man varumärket och produkten (Kraft & 

Strandberg 2006:69). Under 80- och 90-talet började man inom den offentliga sektorn 

mer vilja ta in modeller från det privata näringslivet för att stimulera verksamheten och 

varumärket följde med. Man la fokus på slogans, logotyper och grafiska profiler. 

Sökandet efter det unika blev viktigt (Kraft & Strandberg 2006:68). Sedan har detta 

utvecklat till mer avancerade varumärkesprocesser då man insåg att det måste finnas 

leverans av löften i praktiken och inte bara som tomma ord (Kraft & Strandberg 

2006:68). Ledningen inom offentliga organisationer har ibland fortfarande diffus 

uppfattning angående varumärke men man börjar inse att det är ett viktigt styrmedel 

(Dahlqvist & Melin 2010:173). Den offentliga sektorn lever i en medialiserad värld med 

mer information och där den ofta får negativa rubriker, vilket sätter tryck på 

kommunikationens roll (Dahlqvist & Melin 2010:173).  
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2 Syfte, frågeställning, avgränsningar och disposition 

 

2.1 Syfte 

 

Forskning om kommunal förvaltning har till stor del försummat insatserna inom 

byggande av varumärke och hantering av anseende (Bjørnå et.al 2013). De traditionella 

metoderna för att bygga varumärke behöver anpassas till nya specifika sektorer såsom 

bland annat städer och kommuner (Kapferer 2012:94). Den befintliga varumärkes-

litteraturen tar sällan hänsyn till den verksamhetslogik som präglar offentlig sektor 

(Dahlqvist & Melin 2011:9). Jag ser därför att det finns ett behov för att genomföra 

denna uppsats. Valet av Danderyds kommun i nordost om Stockholm motiveras av att 

jag har bott där, och på så sätt kan se kommunen inifrån, men också av skälet att 

Danderyds kommun representerar förortskommuner till storstäderna vilket tillhör en 

annan grupp än de kommuner man vanligtvis brukar förknippa med varumärke. 

Dessutom används begreppet Danderyd ofta idag i den samhällspolitiska debatten. Det 

är därför intressant och se i vilken grad det påverkar varumärket. Då det planeras stora 

exploateringsprojekt i centrala Danderyd är det intressant att se hur dessa stora 

förändringar påverkar varumärket, hur nuvarande varumärke kan inkludera dessa eller 

om en omprofilering bör ske. Uppsatsens syfte är att studera byggande och 

kommunikation av kommunalt varumärke i Danderyds kommun, situationen och 

processen. 

 

2.2 Frågeställning 

 

Tre övergripande frågeställningar formuleras för att nå syftet. Den nuvarande 

situationen fångas i följande övergripande frågeställningar: 

1. Vilket varumärke kommunicerar Danderyds kommun idag? 

2. Vilken kommunaktion kopplat till varumärket använder Danderyds kommun 

externt? 

Processen fångas i följande övergripande frågeställning: 

3. Hur ser kommunledningen på de planerade exploateringsprojekten och hur dessa 

kan påverka kommunens varumärke i framtiden? 
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Frågeställningarna har sedan via vald metod brutits ner i ett antal underliggande 

intervjufrågor som finns i intervjuguiden i bilaga 1. 

 

2.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen avgränsas till själva kommunens byggande och kommunikation av 

varumärke och inte andra aktörers, personers och invånares byggande av identitet, 

livsstil och eventuella egna varumärken. Det empiriska materialet inhämtas inifrån 

själva kommunen via intervjuer och sekundärt material, och avser nuläge och framtid. 

Uppsatsen är inte en sociologisk studie av platsen Danderyd. 

 

Det finns olika saker man skulle kunna se på men uppsatsen avgränsas till och fokuseras 

på den planerade förändringen av det som kommunen kallar centrala Danderyd. Skälet 

är att det är en mycket stor förändring som ställer kommunen inför nya utmaningar även 

ifråga om varumärke. 

 

2.4 Disposition 

 

I avsnitt tre presenteras data om Danderyds kommun med ett urval som är relevant för 

syfte och frågeställningar – exempelvis nuvarande varumärke, och i avsnitt fyra det som 

konstituerar en kommun och vad dess uppgifter är. Avsnitt fem behandlar teori om 

varumärke allmänt och för offentlig sektor, och tillhörande kommunikation. Tidigare 

forskning kring byggande av varumärke i kommuner genomgås. Metod i avsnitt sex 

avser öppna semistrukturerade intervjuer som huvudmetod och sedan används kvalitativ 

analys av sekundärdata. Resultatredovisning och analys bygger på de transkriberade 

intervjuerna och sekundärdata och som delats in i teman efter teorin. Diskussionen i 

avsnitt åtta knyter samman syfte, övergripande frågor, teori och redovisade data och 

slutsatser dras.  
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3 Danderyds kommun - fakta och bakgrund 

 

Danderyds kommun ligger en mil nordost om Stockholm och har ca 32 500 invånare, 

och består av fyra kommundelar - Danderyd (ca 10 700), Djursholm (ca 9 100), 

Enebyberg (ca 5 400) och Stocksund (ca 6 800), alla med egna små centrum. Danderyds 

kommun kategoriseras som en förortskommun till storstad där mer än 50 % av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i en storstad (SKL 2011). Inpendling på ca 14 000 

personer är dock större. Kategorin omfattar 38 kommuner i Sverige och 22 av dem finns 

i Stockholmsregionen. Utmärkande för kommunen är att 40 % av alla arbetstillfällen om 

ca 32 300 finns inom näringsgrenen vård och omsorg (SCB 2014). Danderyd Sjukhus är 

största arbetsgivare. Danderyd har goda allmänna kommunikationer med tunnelbana till 

Mörby centrum. Europaväg18 – Norrtäljevägen - delar kommunen i två delar och 

Roslagsbanan går även igenom. Djursholm och Stocksund slogs tidigt ihop och 1971 

blev alla kommundelar en gemensam kommun. Danderyds har en av de lägsta 

kommunalskatterna i landet. Se bilaga 2. 

 

Länge präglades livet i Danderyd av Djursholmsgodset, som formellt kom till 1433. 

Godset omfattade hela Danderyd, Lidingö och delar av Täby. År 1889 bildade 

bankdirektören Henrik Palme tomt- och villabolaget Djursholms AB, som köpte upp det 

som då var kvar av Djursholmsgodset. Idén var att efter anglosachsiska förebilder bygga 

en villastad med syfte att bo hälsosamt, lantligt och med närhet till storstaden. Stockby 

AB hade bildats något år tidigare för att bebygga Stocksund. Enebyberg och Danderyd 

(Klingsta och Nora) blev villastäder i början av 1900-talet. Under 50-, 60- och 70-talet 

växte modernismen upp med punkthus, höga och låga lamellhus samt köpcentrum i den 

centrala delen av Danderyd – Mörbyområdet. Mörby byggdes ut i samband med 

tunnelbanans öppning. 

 

Kommunen har sina kontor i Djursholms Slott och Mörby centrum och är organiserad i 

nio nämnder med kommundirektör och tillhörande ledningskontor. Se organisationsplan 

nedan. Kommunikationsavdelningen ingår i ledningskontoret. I Danderyd sitter 45 

ledamöter i kommunfullmäktige från sju partier. Kommunstyrelsens ordförande och 
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kommunalråd på heltid är från Moderata samlingspartiet. De har sedan 

sammanslagningen 1971 varit det största paritet. Se vidare bilaga 3. 

 

 

 

 
Figur 1: Organisationsplan för Danderyds kommun 

 

 

Kommundelen Djursholm har det senaste året uppmärksammats akademiskt och medialt 

på grund av boken ”Djursholm Sveriges ledarsamhälle” (Holmqvist 2015). Studien är 

sociologisk. I den menas att Djursholm är sedan grundandet en miljö där Sveriges 

ledande elit skapas och lockas samt att individer får inflytande mer genom det sociala 

och kommunikativa istället för via meriter och analytiska förmågor. Detta är något som 

sprider sig från själva platsen Djursholm och får individer i hela samhället att agera som 

om de vore ”Djursholmare” (Holmqvist 2015). Djursholm var tidigare befolkat av 

många arkitekter, konstnärer, intellektuella, vetenskapsmän och det var de som gav 

lyskraften åt Djursholm, samt att det snarare var Djursholmsliberalismens unika 

ställning som gjorde det möjligt för en liberal frizon i det då Socialdemokratiska 

Sverige (Sällström Matthews 2016:63). 
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4 Vad en kommun är 

 

En kommun förklaras som en geografiskt avgränsad administrativ enhet inom ett land 

som har egen styrelse och beskattningsrätt (Nordstedts 1999). Det finns 290 kommuner 

i Sverige. En kommun har enligt lag ansvaret för en stor del av den samhällsservice som 

finns där medborgarna bor och bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, 

socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ansvarar för planeringen av mark och vatten 

och har ett planmonopol. Det är ett kommunalt ansvar att upprätta översikts- och 

detaljplaner och behandla ansökningar om lov enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). Alla gemensamma behov ska i översiktsplanen samordnas till ett väl 

fungerande samhälle och visar kommunens politiska vilja i markanvändningsfrågor. 

Andra uppgifter är frivilliga och beslutas även av lokalpolitikerna. Exempel är att bygga 

egna bostäder, energi, sysselsättning, näringslivsutveckling och kultur. Kommuner har 

rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Skatteintäkter och avgifter finansierar i 

genomsnitt 80 % av verksamheterna. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten 

(SKL 2015). 

 

En kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna vart fjärde år och som 

därmed har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina 

uppdrag (SKL 2015). Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala 

demokratin (Regeringen 2016). Den reglerar kommunens befogenheter, villkoren för 

arbetet i fullmäktige, i nämnderna och i den ekonomiska samt hur förvaltning skall 

bedrivas. Kommuner får enligt lagen ta hand vissa saker av allmänt intresse. Det ger 

kommuner rätt att ha vissa egna regler inom vissa områden. Den kommunala 

självstyrelsen är inskriven i grundlagen. Andra lagar som påverkar kommunen är 

speciallagar som exempelvis skollagen och socialtjänstlagen (Regeringen 2015). 

 

Kommunfullmäktige har olika nämnder och utskott som ansvarar för specifika ämnen. 

De flesta politiker inom kommunen är fritidspolitiker och har då ett jobb vid sidan av. 

Själva genomförandet av det som skall ske inom kommunen sköts av kommunens egna 

tjänstemän. Se organisationsplanen ovan som exempel. Dock har alltid politikerna det 

yttersta ansvaret (SKL 2015).  
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5 Teori och tidigare forskning 

 

5.1 Varumärke  

 

Ett varumärke är ett namn, en beteckning, ett tecken, en symbol eller form eller en 

kombination av dessa med syftet att identifiera en leverantörs produkt eller tjänster samt 

att särskilja sig från andra leverantörer (Kotler 2003:443). Varumärket är väsentligen 

leverantörens löfte att konsekvent kunna tillhandahålla en specifik uppsättning av 

egenskaper, fördelar och nytta till köparen. Ett varumärke är dock något mer komplext 

och kan förmedla upp till sex nivåer av innebörder (Kotler 2003:443): 

1. Egenskaper – ett varumärke för först tankarna till vissa egenskaper. 

2. Fördelar – egenskaper behöver översättas till funktionella och emotionella 

fördelar eftersom kunden inte köper egenskaper utan fördelar. 

3. Värderingar - säger också något om producentens värderingar. 

4. Kultur – representerar en viss kultur. 

5. Personlighet -	projicera en viss personlighet 

6. Brukare – antyder typen av kund, de som respekterar produktens eller tjänstens 

värden, kultur och personlighet 

 

En organisation kan samla sina varumärken på olika sätt (Dahlqvist & Melin 2010:93). 

Grundprinciperna är 1/ individuella varumärken, 2/ modermärke och 3/ dotter- och 

modermärke. Det finns för och nackdelar med principerna (Dahlqvist & Melin 2010:94-

97). Det finns även varumärkesallianser mellan självständiga organisationer, till 

exempel mellan beställare och utförare (Dahlqvist & Melin 2010:98). 

 

5.2 Identitet, image och kommunikation 

 

Det finns tre viktiga begrepp som är relaterade till varumärket (Kapferer 2012:174): 

identitet, image och kommunikation. Identitet för varumärket definieras av avsändaren 

själv, medan image är den verkliga bilden som utvecklats i mottagarens sinne. Identitet 

avser hur ägaren av varumärket vill att det ska upplevas. Image refererar till hur 

varumärket upplevs i verkligheten. Det budskap som kommuniceras är utvecklat från 
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valda faktorer i identitet och som ska vara attraktiva faktorer hos målgruppen. Branding 

är den uppsättning av aktiviteter som avsiktligt kommunicerar varumärket till olika 

målgrupper. 

 

Inom varumärkesbyggande är inte varumärke eller varumärkesassociationer 

nyckelbegreppet utan varumärkesidentitet. Identitet är ett svar på en enkel men 

grundläggande fråga: Vad gör dig till dig? Vad gör en BMW till en BMW? (Kapferer, 

2012:69). 

 

Organisationer har en varumärkesidentitet inifrån som de vill kommunicera ut. Om de 

lyckas med detta så överensstämmer den med varumärkesbilden, dvs bilden utifrån. Att 

få bilden till en spegelbild av varumärkesidentiteten är dock inte så enkelt. Det finns en 

mängd olika yttre faktorer som kan påverka och störa denna process (Bengtsson & 

Östberg 2011:35 och Kapfere 2012:197). Konsumenterna lägger till egna historier som 

blandas med omvärlden och ackumulerar en kulturell mening. I omgivningen finns 

också media som både kan skapa mening kulturellt kring ett märke men också kritiskt 

granska ett märke (Bengtsson & Östberg 2011:36). Se vidare figur i bilaga 6. 

 

Att få ett starkt varumärke är inte något som kommer gratis. Rak visuell identitet eller 

ren kommunikation är vägar men är sällan tillräcklig (Dahlqvist & Melin 2010:23). Man 

berör varumärket endast på ytan. För att göra det djupare måste man etablera eller 

förändra bilder i människors medvetande genom en etablerad strategi (Dahlqvist & 

Melin 2010: 23). 

 

Varje kommun är förknippad med olika associationer. Det finns alltid en bild av en 

kommun vare sig man vill eller inte. Den finns där och är i förändring. Kommunerna 

ställs inför hur mycket de skall vara med och själva kunna påverka denna process. Att 

inom en kommun ge sig in i detta är komplext. (Dahlqvist & Melin 2010:26). 
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5.3 Kärnvärden 

 

Det som gör ett varumärke varaktigt är innebörderna värderingar, kultur och 

personlighet i avsnitt 5.1 (Kotler 2003:444). Dessa tre definierar själva kärnan i 

varumärket, och utgör vad som även benämns kärnvärden. Betydelsen av kärnvärden 

illustreras av Steve Jobs (Brokop.com 2013) som gick tillbaka till de kärnvärden som 

Apple stod för i början. Han kopplade kärnvärden till varumärket och kommunikationen. 

Kärnvärdena ska fungera som ledstjärnor i det vardagliga varumärkesarbetet (Dahlqvist 

& Melin 2010:112).  

 

Offentliga sektorn har en särprägel då den i sig har vissa inneboende värden från början. 

Dels finns de ”demokratiska grundvärdena” och de ”demokratiska processvärdena”. 

Demokratiskt grundvärde är det politiska organisationer skall lyfta fram, exempelvis 

frihet, rättvisa och jämlikhet. Demokratiska processvärden är om hur organisationen 

skall fungera mot medborgare och samhälle med exempelvis dialog, deltagande och 

öppenhet. På grund av detta har man inte lika stora ramar som i den privata sektorn när 

det gäller kärnvärden. Men däremot kan man göra varierade tolkningar och vilket 

varumärkesprocessen är ett gott redskap för att kunna skapa dem (Kraft & Strandberg 

2006:72). Innehållet är då ofta givet från början och det finns starka kärnvärden i sig 

genom att man tillhör det offentliga (Kraft & Strandberg 2006:73). Den offentliga 

sektorns ramar givna genom lagen, plus det politiska styret, sätter vilka kärnvärden som 

skall ingå. Visionen styrs av de politiker som vunnit valet och i dessa skall inte 

tjänstemännen vara involverade. Att definiera kärnvärden har tjänstemannen som 

kommunikatör inte så stort utrymme för och fokus blir på implementeringen (Kraft & 

Strandberg 2006:77). Tjänstemännen måste visa saklighet och objektivitet (Kraft & 

Strandberg, 2006:74). 

 

Starka varumärken kan liknas vid en pyramid med vision och tillhörande kärnvärden i 

toppen (Kapferer 2012:55), och i botten finns förverkligade produkter/service, 

kommunikations, etc. Byggandet av varumärket sker från toppen och neråt. 
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5.4 Varumärkesorientering   

 

Varumärkesorientering kan ses som att internt och extern arbeta medvetet med 

varumärken. Varumärket skall vara spindeln i nätet där en organisations strategier 

kretsar kring (Dahlqvist & Melin 2010:26). Ibland sker bara detta i teori och inte i 

praktiken. Detta kan då bero på att man inte får med hela sin organisation i varumärkes-

orienteringen. Vissa i organisationen kan vara osäkra och tvivla på nyttan men mer 

forskning har visat att de som lyckats maximera varumärkesorienteringen är de som 

lyckats bäst (Dahlqvist & Melin 2010:27). Varumärkesorienteringen skiljer sig dock en 

del från hur man arbetar inom privat sektor på grund av att det offentliga har en annan 

verksamhetslogik (Dahlqvist & Melin 2010:13) och att inte följa den blir ofta fel 

(Dahlqvist & Melin 2010:21). 

 

5.5 Process och byggande 

 

Varumärkesprocessen syftar till att ta fram varumärket (Kraft & Strandberg 2006:68). I 

processen bör man börja i sig själv, födas ur organisationen, från kommunikatören till 

en mer öppen diskussion, sedan låta en PR-byrå ta ut essensen ur det hela, och sedan 

tillbaka till organisationen med ett resultat som implementeras ut (Kraft & Strandberg 

2006:80). Det kan vara lätt att hamna fel i byggandet och bara låta en extern byrå göra 

jobbet. Resultatet kan bli nya loggor och slogans utan förankring i den verkliga 

verksamheten. Viktigt är därför att veta vad man vill uppnå med varumärkesarbetet 

teoretisk innan man sätter igång (Kraft & Strandberg 2006:71).  

 

Offentliga organisationer är en blandning av två logiker. På första nivån finns de 

politiska ideologierna som ger förutsättningarna för verksamheten. På andra nivån finns 

tjänstemännen som skall sköta själva driften det vill säga det man ålagts att förvalta 

(Berg & Jonsson1991:179). De arbetar i en planeringsideologi av timglasmodell, där de 

två legitimeringsbaserna ger olika och ibland helt motstridiga förutsättningar för ledning. 

Den politiska ledningen spelar ut program på policynivå samtidigt som ledningen på 

tjänstemannanivån är fångade i en administrationsideologi. Trögheten i det offentliga 

sker då i timglasets flaskhals på den strategiska nivån. Konstruktionen skapar oklarhet 
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vem i timglaset som skall arbeta och tänka strategiskt (Berg & Jonsson1991:179). Är 

det politikerna som styr detta på bekostnad av effektiviteten eller är det så att det reella 

inflytandet flyttas över till förvaltningen? (Berg& Jonsson1991:180). 

 

Ett återkommande dilemma kan vara vem som skall syssla med varumärkesarbete, på 

vilket bord det skall ligga. I ett privat företag kan den kampen vara mellan 

ledningsavdelningen och marknadsavdelningen. Vissa kan tycka att om man exempelvis 

lägger varumärket bara på marknadsavdelningen då kränger man bara (Larsson 

2005:146 ). Varumärkesarbete bör få en hög status ända upp i ledningen så att det 

verkligen kan bli någon styrning (Kraft & Strandberg 2006:77). 

 

Varumärkesbyggandet i en kommun kan beskrivas i tre dimensioner och kombinationer 

av dem, dimensioner baserat på vad en kommun är (Wæraas et al. 2015:4): en plats, en 

organisation och en politisk institution. Jämför med avsnitt 4. Se bilaga 4 för 

underliggande dimensioner. Branding av den politiska institutionen benämns demokrati 

branding, och är inte lika utvecklad som branding av plats och organisation (Wæraas et 

al. 2015:7). I demokrati branding ingår öppenhet, transparens, mekanismer för 

deltagande, etc och sker även på emotioner med målet att medborgarna kan lita på 

kommunal demokrati (Wæraas et al. 2015:7). 

 

Den politiska maktkampen är skadligt för byggandet av ett sammanhängande 

kommunalt varumärke, eftersom lokala politiker och partier kan frestas att skaffa sig 

politiska poänger på det sittande partiet och den kommunala förvaltningen i syfte att 

marknadsföra sig själva och sin politik i stället (Wæraas et al. 2015:8). 

 

5.6 Positionering 

 

Positionering innebär att man måste bestämma var i omgivningen man vill vara, vilka 

grupper och arenor man vill åt (Kraft & Strandberg 2006:75). Positioneringen inom 

offentlig sektor kan vara svår. Därför bör man inte tänka att man ska konkurrera ut 

andra utan istället se vilken arena och vilka aktörer man vill förknippas med (Kraft & 

Strandberg 2006, 82). 
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5.7 Platser 

 

Platser kan använda sig av strategisk marknadsföring (Kotler et al.1993, 80) men det är 

svårare att tillämpa och lyckas jämfört med företag som har en tydlig beslutshierarki 

och att de enkelt kan mäta resultat. Platser har olika intressegrupper som vill få sin vilja 

igenom och beslutsfattarna kan bytas vid jämna mellanrum vid allmänna val. 

 

Alla kommuner och städer kommer att ovillkorligen behöva vända sig till varumärkes 

koncept för att vara mer effektiva och bidra till tillväxt (Kapferer 2012:125). De 

behöver växa och måste därför locka nya resurser - invånare, sysselsatta, företag, 

ekonomi och så vidare. Liksom alla varumärken, måste de också kunna definiera var 

deras unika attraktionskraft ligger (Kapferer 2012:125). En kommun eller stad är å 

andra sidan först och främst en mänsklig, lokal och ”fast verkligheten”, förankrad i 

historia, kultur och dess ekosystem. Kommuner kan och bör ändras för att anpassa sig 

till utvecklingen, till de ekonomiska och sociala behoven. Ett varumärke kan inte 

byggas utan detta och det bör omfatta en enighet bland kommunens centrala aktörer 

(Kapferer 2012:125). 

 

Kommuner kan bygga varumärke genom metoden att gräva djupt i sin egen DNA, sin 

identitet (Kapferer 2012:126). En kommun är en levande och komplex social 

gemenskap, som har sina egna gener. Det finns allt att vinna, inte genom att återskapa 

det förflutna, men genom att återuppfinna kommunen på grundval av de värderingar, 

kompetens och ideal som har förflyttat kommunen under dess historia. Därför är 

nödvändigt att gräva i kommunens jord, identifiera gener, bortom växlingar i 

nutidshistoria, för att fastställa sin identitets kärna. Därefter kan man välja en placering 

som projicerar varumärket i framtid (Kapferer 2012:126). 

 

Förhållandet mellan platsen, kommunens organisation och varumärket kan illustreras 

med cirklar enligt figur 2. 
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Figur 2: Förhållanden mellan platsen och varumärke (Källa:	Dahlqvist & Melin 2010)	
 

 

Längst in i kärnan finns organisationens erbjudande och utanför den mentala bilden av 

platsens erbjudande. Detta ligger sedan inom den fysiska geografiska gränsen som är 

platsen. Detta kallas platsens erbjudande och den mentala bilden av platsens erbjudande 

som grundar sig på värderingar och erfarenheter som ger upphov emotionella och 

symboliska värden.  Vad som ingår i platsen kan exempelvis vara närhet till vatten, 

natur, fastigheter, bostäder och föreningsliv och låg brottslighet (Dahlqvist & Melin 

2010:51). Enligt författarna står kommuner inför ett avgörande vägval om man skall 

skapa attraktion för platsen eller organisationen. De anser de ska slås samman och skapa 

attraktion för platsen genom stark kommunalt varumärke. Ett skäl till detta är dels 

ekonomiskt och att ofta platsen redan är känd från början i och utanför kommunen. Då 

kan man dra nytta av dess värden och bygga in dem direkt (Dahlqvist & Melin 2010:52). 

 

5.8 Varumärke i offentlig sektor 

 

Vi lever i ett kommunicerande samhälle där man måste vara synlig och tydlig. För att 

kunna vara det har den offentliga sektorn intresserat sig mer och mer för att stärka sina 

varumärken (Dahlqvist & Melin 2010:9). Starka varumärken har visat sig medverka till 

organisationers utveckling samt att styra effektivare både externt och internt. Men att 

skapa varumärke inom offentlig sektor är inte exakt det samma som att skapa det inom 

det privata näringslivet. Att använda sig av varumärke skall dock ses som ett av flera 
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verktyg (Dahlqvist Melin 2010: 13). I offentliga organisationer tidigare 

omvärldsanpassning tog man till olika åtgärder och en var imagekampanjer (Berg & 

Jonsson1991:22). 

 

Några skillnader i byggandet mellan offentligt och privata är synen på: 

• transparens 

• styrelsearbete 

• resultat 

• intäkter 

• kommunikation (Dahlqvist & Melin 2010:43). 

 

Dessutom verkar offentliga informatörer i en förvaltningsmiljö och politisk miljö som 

är riktad mot samhället på flera plan där de även måste följa vad som skrivs i 

journalistiken. Man måste resonera för politiken och för medborgarna. Den politiska 

bedömningen ställs här mot tjänstemannens. Öppenheten är här viktig (Larsson 

2005:147 ). 

 

En kommun slåss med både det offentliga och det privata på stora arenor. Därför krävs 

det att man har något som sticker ut från mängden för att både nå ut och kunna skapa 

förtroende (Kraft & Strandberg 2006:70). 

 

Att få ett starkt varumärke är inte något som kommer gratis utan det krävs mycket 

arbete för att nå sitt mål. Vissa organisationer lägger vikten på en sak medan vissa 

lägger mer fokus på själva kommunikationen. Man bör börja i sina kärnvärden inom sin 

organisation. Man försöker med en genomtänkt strategi etablera eller förändra bilder i 

människors medvetande (Dahlqvist & Melin 2010:23).  

 

De flesta av Sveriges kommuner har en slogan för att marknadsföra sig. På senare tid 

har en hel del kommuner gett upp sina slogans och nu är de istället inriktande på 

branding och arbete med visioner (Kouthoofd et.al 2010). 
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Kommuner fokuserar inte ensidigt på branding av platsen. Kommuner prioriterar 

branding av själva organisationen (identitet, arbetsplats, anställda och service) framför 

branding av platsen, och än mer framför branding av den demokratiska/politiska 

dimensionen. Detta har inte beaktats tillräckligt vid studier om branding av kommuner 

(Wæraas et.al 2015). Kommuner söker överenskommelser med en rad intressenter och 

förlitar sig på kärnvärdena i varumärket vid byggande av varumärket och anseendet 

(Wæraas et.al 2015). 

 

En kommuns största verksamhet levererar service. Branding inom tjänstesektorn 

innebär två saker (Kapferer 2012:104). Inom företaget, måste anställda känna igen 

varumärkets värderingar som sina egna. Det innebär att kunna förklara och motivera 

dessa värderingar till varje del inom företaget. På kundnivå innebär det också att 

kunderna måste känna igen dessa som de attraheras av. 

 

5.9 Kommunikation i en kommun 

 

Kommunikation och information är starka verktyg som bör hanteras med respekt. Det är 

extra viktigt inom just offentlig sektor. Det demokratiska uppdraget innebär att det finns 

förväntningar, krav och öppenhet. Detta kan försvåras mer om man inte respekterar eller 

förstår gränsen mellan det politiska och förvaltningen (Hillman Pinhero & Åhlström 

2010:45). 

 

Politiker får tycka då det ingår som en del i deras uppdrag. De kan informera vad de 

tycker i olika frågor där inte beslut är fattade. Förvaltningen skall sedan ha ansvar för de 

beslut som fattats. Att delta politiskt är dock inte förbjudet om det är utanför den egna 

förvaltningen (Hillman Pinhero & Åhlström, 2010:46). 

 

Inom det kommunala är det uppdelat i två delar, politiskt beslutsfattande och 

verksamhetsutförd av tjänstemän. Gränsdragningen mellan politik och förvaltning kan 

ibland vara en oklar gräns (Hillman Pinhero & Åhlström 2010:8).  
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Den offentliga sektorn dras ofta med ett skamfilat rykte. Mycket av grunden till detta 

beror inte på dess kvalitet i praktiken utan om kampen verklighetsbeskrivningen av den 

genom det mediala (Kraft & Strandberg 2006:13). Man bör undvika att beslut skall gå 

baklänges genom att medborgare ofta får reda på beslut först när de fattats. Istället från 

början visa tydlighet var man står innan beslut fattas och öppna för delaktighet (Hillman 

Pinhero & Åhlström, 2010:16). 

 

Politikerna bör hålla sig till helheten och inte fastna i detaljer som förvaltningen skall 

sköta. Viktigt är därför att man håller rollerna så konkreta som möjligt så att de både 

kan vara styrande men också ge utrymme för tjänstemannen. Detta gäller även kommun 

med stabil politisk majoritet är det viktigt att tjänstemannens integritet inte kan 

ifrågasättas (Hillman Pinhero, Åhlström 2010:18). 

	
För att den offentliga sektorn skall fungera är det nästan en självklarhet att de bör 

använda sig av informationens makt. Men ibland kan det vara svårt att dra gränsen vad 

som bara är ren information och vad som är ren politik. Det är just detta gränsland som 

kan vara extra komplext hos en kommun (Kraft & Strandberg 2006:105). 

	
För att kunna agera väl är det viktigt att ha förtroende vilket mycket sker just genom hur 

man kommunicerar (Kraft & Strandberg 2006:34). Detta är viktigt för offentlig sektor 

att då kunna använda så kallad ”Soft Power” då man kan påverka utan direkta lagar och 

regler. En tredje väg som alternativ till morot och piska (Kraft & Strandberg 2006:35). 

Soft power kan exempelvis vara ett varumärke. Fler menar att man bör lägga fokus på 

mjuka värden och se medborgarens individuella intressen istället för att styra mer 

ekonomiskt, legalt och hierarkiskt (Dahlqvist & Melin 2010:13). 

 

Journalistiken kan ibland kritisera organisationers informationsaktörer samtidigt som de 

tar in mycket färdigskrivet materiel från dessa direkt i tidningen vilket till stor del beror 

på den pressade tidningsekonomin (Larsson 2005:169 ). Det gäller att ha goda kontakter 

med media och att matcha ihop organisationens budskap med vad tidningarna vill skriva 

om och vad som ligger i debatten just nu (Larsson 2005:154 ). Goda relationer med 

omvärldens olika intressegrupper har en avgörande betydelse för image (Larsson 
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2005:156 ). Kampen om verklighetsbeskrivningen underlättas och ett starkt varumärke 

kan bidra. 
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6 Metod och material 

 

6.1 Metod  

 

Två metoder har använts för datainsamling. Den första är huvudmetod och är en 

kvalitativ datainsamling via semistrukturerade intervjuer och här används en för 

ändamålet konstruerad intervjuguide med specifika teman (Bryman 2011:415). Teman 

berör situationen och processen vid byggande av kommunalt varumärke och de är 

designade utifrån syfte, frågeställningar, teori och tidigare forskning. I bilaga 1 finns 

intervjuguiden. Semistrukturerade intervjuer innebär att de till formen är delvis styrda 

och delvis öppna. Syftet är att få de utvalda personerna syn på situationen och processen 

och därför används teman och breda frågor istället för omfattande formaliserade och 

detaljerade frågor. Semistrukturerade intervjuer ger både intervjupersonen större frihet 

att fritt prata och intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 2011:415). 

 

I designen har en nedbrytning och omformulering av vissa teoretiska varumärkes- och 

kommunikationsbegrepp (avsnitt 5) till mera vardagliga lättbegripliga ord gjorts 

(Bryman 2011). Exempelvis har begreppet kärnvärde behållits medan ordet bild 

används istället för image i frågor om varumärket. 

 

Kvalitativa intervjuer är ett lämpligt medel för att finna ännu ej kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder (Bryman 2011:344). 

 

Utvalda intervjupersoner är från tre skilda delar av kommunen för att få en bred och 

skiftande datainsamling och som förväntas ha mycket information inom området. 

Urvalet är målinriktat och utgångspunkten är en önskan att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman 2011:434). 

 

Totalt tre personer från kommunen på ledande politikernivå och tjänstemannanivå (se 

Figur 1) har intervjuats om mellan 50 till 80 minuter via personligt möten: 

1. Kommunstyrelsens ordförande, heltidspolitiker för Moderata samlingspartiet, 

2. Kommundirektör, 
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3. Kommunikations- och näringslivschef. 

 

Urvalet ska ge en spegling av kommunen som organisation och där 

varumärkesbyggandet och kommunikationen sker och ta hänsyn till att en kommun har 

en specifik arbetsordning enligt lag (se avsnitt 4). Intervjupersonernas svar ska kunna 

ses i ett sammanhang (Bryman 2011:363).  

 

Urvalet skulle kunna omfatta fler nyckelpersoner från t.ex. de andra politiska partierna 

men har exkluderats då de inte innehar någon exekutiv styrande makt under nuvarande 

mandatperiod. 

 

För att ge en ökad transparens av arbetet beskrivs tillvägagångssättet även konkret i 

följande steg. För att förstå valt område ville jag först veta vad ett varumärke hos 

Danderyds kommun stod för idag. Sedan förstå hur detta kommuniceras. I ett sista steg 

knyta in det i framtidens utmaningar för kommunen. Jag valde medvetet strategiskt att 

först intervjua en politiker det vill säga det Moderata kommunalrådet som är 

kommunstyrelsens ordförande. Efter det ville jag intervjua på tjänstemannanivå, först 

gjordes med kommundirektören och därefter med kommunikations- och 

näringslivschefen. Med dessa tre olika vinklar ville jag få en bredare ingång genom att 

ställa samma frågor men till olika perspektiv eftersom alla tre har olika roller. Jag vill 

fånga upp komplexiteten i varumärket för en kommun. 

 

Efter intervjuerna gjordes transkribering baserad på de inspelade intervjuerna. 

Transkribering var tidskrävande och något som Bryman diskuterar, att man måste 

avsätta gott om tid (Bryman 2011:428). 

 

Den andra metoden för datainsamling är kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2011:505) 

av de viktigaste kommunikationskanalerna. Det är tidningen Danderyds aktuellt och 

Danderyds kommuns hemsida – www.danderyd.se. En analys gjordes innan 

intervjuerna för att kunna få bakgrund, hjälpmedel och bakomliggande teman - 

exempelvis varumärke, kommunikation, kärnvärden, utmaningar, centrala Danderyd -
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till att skapa frågorna, och för att sedan kunna ställa respondenternas svar i relation till 

dessa data. 

 

6.2 Etiska överväganden  

 

Övervägandena grundas på råd från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002) och 

Bryman (2011:131). Intervjupersonerna har fått information om uppsatsens syfte, hur 

den genomförs och vad den kan bidra till. Intervjupersonerna gav tillåtelse till att 

inspelning gjordes via Iphone. Intervjupersonerna har själva bestämt om deltagandet. 

Redovisning av materialet görs så att inte fokus läggs på personerna utan på deras 

funktion och roll i organisationen. Intervjupersonerna har samtyckt till denna 

redovisning. Utvalda personer är inte att betrakta som rena privatpersoner då de 

företräder det allmänna. Redovisade data har redigerats till att inte innehålla data av 

känslig karaktär, för att skydda deltagarna som privatpersoner. 

 

6.3 Material 

 

Intervjumaterialet: 

Materiell består av transkriberade data från inspelade intervjuer om 50 – 80 minuter 

med tre nyckelpersoner från Danderyds Kommun. 

 

Övrigt insamlat material: 

Dessa är i huvudsak dokument från Danderyds kommun: hemsidorna 

www.danderyd.se , www.centraladanderyd.se , 

https://www.facebook.com/danderydskommun/ , Tidningen Danderyds Aktuellt och 

Danderyds Kommuns Årsredovisning 2014. Se vidare källförteckningen. 

	
6.4 Validitet	och	reliabilitet	
 

Många forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet är svåra att tillämpa vid 

kvalitativ forskning eftersom mätning inte är det främsta intresset som vid kvantitativa 

studier (Bryman 2011:351). Det finns flera uppfattningar om hur kvalitén istället ska 
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bedömas (Bryman 2011: 352). Nedan diskuteras arbete dock från de generella 

begreppen reliabilitet och validitet. 

 

Reliabilitet används för att kontrollera tillförlitligheten i en forskning (Bryman 2011: 

49). En undersökning har hög reliabilitet om den kan göras om flera gånger och ge 

samma resultat. För att underlätta en replikering av uppsatsen har tillvägagångssättet 

utförligt beskrivits och fått en transparens. 

 

Eftersom jag har bott i kommunen och känner väl till miljön har det varit lätt att ta till 

mig begrepp och koder och därmed har det varit möjligt att ställa ytterligare frågor 

utifrån det som uppfattas vara viktiga svar från respondenterna, en teknik som ingår i 

semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011:654). Om en person från en annan kommun 

skulle göra samma undersökning skulle individen kanske inte kunna förstå dessa 

begrepp och koder. Men samtidigt kan det vara så att jag kan vara färgad av att jag vuxit 

upp inom kommunen. 

 

Reliabiliteten är hög då jag har spelat in intervjuerna via Iphone och har dem sparade på 

datafil. Jag har respondenternas tillåtande till detta. Genom transkriberingen på papper 

kunde tematiseringen lättare genomföras liksom att återge citat. Vid transkribering är 

det viktigt att återge så exakt som möjligt vad som sas (Bryman 2011:428). Personernas 

organisationstitlar har använts vid transkriberingen och inte deras namn, och endast 

meningsbärande tal skrevs ut. 

 

Utvalda intervjupersoner har i sina yrkespositioner i kommunens organisation 

kunskaper om det område jag valt att studera. Validiteten stärks. 

 

Den externa validiteten avgör i vilken grad undersökningen är generaliserbar utöver den 

specifika kontexten (Bryman 2011:51). Trots det begränsade urvalet kan urvalet 

betraktas som bra i förhållande till kontexten dess redovisning. Därmed finns en 

generaliserbarhet till andra kommuner och speciellt till förortskommuner till en storstad. 
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7 Resultatredovisning och analys 

 

I avsnittet görs en resultatredovisning och analys av dels intervjumaterialet och dels 

övrigt insamlat material. De tre intervjupersonerna redovisas här med respektive 

organisatoriska titlar i kommunen: kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och 

kommunikations- och näringslivschef. 1 

 

7.1 Vad vill Danderyds kommun kommunicera idag? 

 

7.1.1 Varumärke  

 

Alla tre är eniga om att kommunen inte har definierat varumärket och svarar därför mer 

fritt på det utifrån sina roller inom kommunen. Kommunstyrelsens ordförande tycker att 

det är intressant att dessa frågor kommer upp nu eftersom det är ett arbete som 

kommunen planerat att gå in i under året. Kommunen har inte tidigare tagit tag i dessa 

frågor. Kommunstyrelsens ordförande har tankar om hur arbetet med detta kan 

genomföras, att man först ska utgå från en vision, och sedan jobba med det på alla 

arbetsplatser och skapa ett dokument, och sedan fatta ett politiskt beslut om det. I ett 

steg två lyfts detta in i kommunikationen. Kommunstyrelsens ordförande säger att 

kommunen inte har definierat värden i varumärket ännu, och därför famlar kommunen 

lite i sin kommunikation. Kommunstyrelsens ordförande pekar på en spridning i 

värdena: ”För mig står Danderyd för några värden och för någon annan för något helt 

annat. Och då blir det spretigt i kommunikationen för att vi inte gått till botten med vad 

som skall vara vår värdegrund och vårt varumärke.” Kommunstyrelsens ordförande 

anser att dock att kommunen har en bra kommunikation i sig men enhetliga beslut kan 

vara svåra att nå och ett enhetligt varumärke skulle kunna hjälpa. 

 

Kommundirektören konstaterar att kommunen har en nyligen framarbetad grafisk profil 

men också att det är bara en del av ett varumärke. Kommundirektören ser även ett större 

framtida behov av att jobba på dialogen, och för det behövs varumärket. Behovet i de 

bärande delarna i det behöver fastställas och det är helt avgörande för att veta hur 

																																																								
1	/ Om respektive organisatoriska titlar inte anges i stycket avses övrigt insamlat material. 
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kommunen skall göra. Kommundirektören säger: ”Min erfarenhet från att inte ha ett 

varumärkesbyggande, till att man har det, är att det blir så mycket lättare när man skall 

profilera sig, bli känd och svara på frågor.” 

 

Danderyds kommun ändrade den grafiska profilen 2013 eftersom den inte ansågs täcka 

dagens behov av en konsekvent och enhetlig form. Kommunen anser att det är viktigt i 

kommunikation att det tydligt ses vem som är avsändare och det stärker dessutom 

intrycket av professionalitet. Man anser att logotypen är kommunens varumärke och att 

den inte får förvanskas. Kommunvapnet är gamla Djursholms stadsvapen med anor 

bakåt som man efter sammanslagningen 1971 valt att ha som hela kommunens vapen. 

Det är en spets i rött fält med tre rosor ovanför. Dessutom finns grafiska element som 

symboliserar kommunens fyra delar 2och villastaden vid vattnet. Se figur 3. Denna 

grafiska profil kommuniceras på olika ting till invånare såsom trycksaker, webb, brev, 

protokoll, platsannonser och skyltar.  

 

 
 

 
 

Figur 3: Grafisk profil och kommunvapen/logotyp för Danderyds kommun 

 

Kommunen anger att två typer av bilder skall användas dels bilder som visar på 

Danderyd som plats och bilder på kommunens verksamheter. 

 

																																																								
2	I den grafiska profilen avtecknas Enebybergs gård, Danderyds kyrka, Cedergrenska tornet och 
Djursholms slott i nämnd ordning.	
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Några allmänna mätningar av varumärket Danderyd eller Danderyds Kommun är inte 

tillgängliga. Däremot finns olika tekniska rankningar baserat på statistiska data där 

kommunen ofta kommer högt. Undersökningar görs regelbundet av SKL, SCB och 

Fokus. 

 

7.1.2 Kärnvärden 

 

Kommunstyrelsens ordförande lyfter fram dels mer politiska verksamhetsmässiga 

värden: 

• låg skatt, 

• mycket valfrihet inom skola och äldreomsorg,  

och dels mer politiskt överordnade: 

• stor frihet för individen att bestämma över sin ekonomi, 

• största möjliga frihet för individen att utforma sitt eget liv.  

Till dessa lägger kommunstyrelsens ordförande andra värden: 

• kommunen är en vacker villastad, 

• natur och kultur,  

• skola och utbildning med kvalitet, som är bland Sveriges bästa. 

 

Kommundirektören och kommunikations- och näringslivschefen påpekar att deras 

uppfattning om kärnvärden nu är mer utifrån deras roll som tjänsteman eftersom 

kommunen ej har arbetat igenom och definierat dessa. 

Kommundirektören anger: 

• attraktiv boendeort,  

• med närhet till Stockholm,  

• med vacker natur med mycket grönt,  

• närhet till vatten och  

• en bra kollektivtrafik, för vissa delar av kommunen. 

• trygghet, 

• del i norra Stockholm. 

Kommunikations- och näringslivschefen anger: 

• en god ekonomi, det vill säga hushållning med kommunala medel, 
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• bra skolor, jämfört med andra kommuner. 

Denne pekar vidare på förhållandet att kommuninvånarna ofta är högutbildade och har 

en hög medelinkomst men att det är vad invånarna står för själva och inte är kärnvärden 

för kommunens varumärke. 

 

7.1.3 Identitet inifrån 

 

Identiteten i Danderyds kommun sett inifrån anger kommunstyrelsens ordförande till: 

• det att värna om frihet och värna om individen, 

• det väldigt konservativa att värna en vacker miljö och en vacker kulturmiljö som 

är unik, 

• det att värna om den tradition som finns i kommunen och varför den har byggts 

upp. 

Vidare konstaterar denne att det mellan kommunens delar finns skillnader som upplevs 

som viktiga för de äldre invånarna och som är konfliktskapande, men att de är på väg att 

släppa: ”De i Enebyberg känner sig lite på undantag och de i Djursholm är 

priviligierade”. Kommundirektören instämmer även i detta, att det framförallt är lite 

polariserat mellan Enebyberg och Djursholm. Det finns fyra hembygdsföreningar i 

kommunen för respektive del som värnar om sina identiteter. Kommundirektören 

konstaterar samtidigt att kommunen är homogent välmående utifrån vissa andra kriterier, 

och trygg. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen anger identitet av en solid kommun, både i 

ekonomiskt och i värderingar men också i tydlighet att man är solid i sitt sätt att jobba.  

”Det är ordning och reda här!” Detta ger även en identitet av en attraktiv arbetsgivare 

något som kommunikations- och näringslivschefen märker hos de som söker anställning 

i kommunen, detta utan att man har marknadsfört varumärket för själva kommunen. 

De socioekonomiska förutsättningarna påverkar då det är lättare att hantera problem i en 

socioekonomisk god kommun, enligt kommunikations- och näringslivschefen. 
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7.1.4 Image utifrån 

 

Kommunstyrelsens ordförande menar att kommunens image utifrån är: 

• att de har ett dåligt rykte då kommunen upplevs som omodern och mossig, 

• att man inte bejakar tillväxt och bygger för lite, 

• att man motverkar beslut, 

• att uppfattas inte som en spelare i regionen, 

• att man går sina egna vägar och är motvalls. 

 

Denna image utifrån är inte grundad på någon marknadsundersökning av varumärket 

utan på det som kommunstyrelsens ordförande märker då denne möter politiker från 

andra kommuner i Storstockholm. Kommunstyrelsens ordförande vill ändra på detta 

och börja bygga och bidra till tillväxten och bli modernare: ”….. men utan att radera ut 

kommunens själ och slå vakt om historia och tradition. Vi kan inte bygga på ängarna i 

Djursholm.” Kommunstyrelsens ordförande tar upp en gammal slogan för 

Djursholm ”Staden på landet” men tillägger att det nog inte är bra slogan idag för 

kommunen. 

 

Kommundirektören menar att kommunen som kommun har en image som en välskött 

välmående kommun, men även att platsen ses som homogent och välmående. 

Däremot så kan själva platsen uppfattas som snobbig, rik och stängd. Kommunikations- 

och näringslivschef menar att kommunen ses som stabil och fungerande, men att 

imagen beror på politisk åsikt hos betraktaren. Kommunikations- och näringslivschef 

menar även, precis som kommunstyrelsens ordförande, att kommunen är lite omodern 

och konservativ i vissa frågor. Det är svårt att få en bostad här för att det byggs för lite 

och mycket är naturreservat. Det har varit en politisk vilja att behålla grönytor, plus att 

förut byggdes villor och radhus, och nu i framtiden är det andra typer av behov. 

Urbaniseringen av Stockholm har lett till påtryckningar att kommunen skall bygga mer, 

men kanske lite väl sent nu enligt denne. 

 
 
 
 



	27	

	

7.1.5 Skillnad i varumärke för kommun och företag 

 

Kommunstyrelsens ordförande menar att företag har mer uttalade målgrupper än vad en 

kommun har. En kommun har en bredare målgrupp, och i vårt fall ska alla 

Danderydsbor kunna känna sig trygga med vårt varumärke och hur det 

kommuniceras. ”Det är farligt som kommun att sticka ut för mycket.” 

 

Kommundirektören menar att kommun och företag är två olika saker och att 

kommunens varumärke måste ha större acceptans och vara ”sant”. Kommundirektören 

menar även som kommunstyrelsens ordförande att det skall vara brett. Flera personer 

och grupperingar har synpunkter och då behövs mer förankring. Kommundirektören 

menar att man verkligen måste göra undersökningar och att om man vill göra en viss 

förflyttning från var man är till vad man vill vara så måste förflyttningen vara trovärdig.  

 

Kommunikations- och näringslivschefen menar att privata företag har helt andra arenor 

att arbeta på till skillnad mot en kommun. Denne betonar, precis som de andra två ovan 

att det är fler att hänsyn till. ”Vi kan inte bara sälja konserverad gröt.” Det är som att 

jämföra äpplen och päron. Kommunikations- och näringslivschefen betonar att det är en 

myndighetsutövning och att kommunen har många lagar och föreskrifter att förhålla sig 

till, exempelvis inom socialtjänstlagen, samt att kommunen har ett uppdrag och ett 

ansvar mot kommuninvånarna. Kommunikations- och näringslivschefen ser olika viljor 

inom kommun som något bra för det är en den demokratiska processen. Man skall få 

ifrågasätta och få tycka till om besluten. Ingen bestämmer, utan det skall processas fram. 

Ofta uppfattas detta som trögt att kommuner tar lång tid jämfört med företag: ”Vi skall 

värna om den demokratiska parlamentariska processen. Det skall vara förankrat.” 

 
7.1.6 Hur den politiska majoriteten påverkar ett varumärke  

 

Kommunstyrelsens ordförande menar att förut när man hade med Centerpartiet i 

ledningen var det problematiskt att genomdriva vissa förändringar då partiet enligt 

denne är oerhört kulturkonservativt. ”De värnar natur och kultur och för dem är tillväxt 

ointressant. För dem finns inga alternativ. Det är av eller på.” 
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Under innevarande mandatperioden är Centerpartiet inte med och nu vill man kunna 

förena tillväxten och utveckling med det som är värt att bevara.  

 

Kommundirektören menar att det inte skall påverka varumärket då man skaffar bilden 

inifrån och utifrån. Samtidigt menar denne att varumärket måste bygga på det man vill 

utföra och det kan man ha olika uppfattningar inom politiken.  

 

Kommunikations- och näringslivschefen menar att som tjänsteman är dennes roll att ta 

fram strategi runt ett varumärke och att förankra det i politiken oavsett politisk 

styrning. ”Det är dem som invånarna valt att styra, det är de tillsammans med 

invånarna som kommer fram till ett varumärke.  Som tjänsteman krattar vi och bereder 

för att ta fram det här med varumärke. Sen är det politiken med en förankring med 

invånarna där hittar vi varumärket.” Det finns enligt denne inget problem med vänster 

eller höger i styrningen men betonar att denne säger det som tjänsteman. 

 

7.1.7 Implementering av varumärke inom kommunens organisation 

 

Kommunstyrelsens ordförande menar att det är svårt att upprätthålla en bild så att den 

blir lika genom alla nivåer inom kommunen: ”Svårt också för att vi har mycket privat 

verksamhet. De kan inte omfattas av Danderyds kommuns varumärke för det är bara 

den kommunala verksamheten som kan. Det kommer att finnas många skolor och 

äldreboenden som inte då kommunicerar det som Danderyd står för med alla rätt för de 

drivs inte av Danderyds kommun, men någonstans blir det en konflikt i det.” 

 

Kommundirektören menar att man måste jobba väldigt mycket med det och det tar tid. 

Dessutom är det väldigt förvaltningsövergripande. Kommundirektören har erfarenhet 

från Lidingö kommun där man för 10 år sedan jobbade fram ett omfattande 

platsvarumärke. Kommundirektören säger: ”Man måste fundera på vad är det man vill 

med sitt varumärkesarbete. I Danderyds fall, att vi jobbar med stadsutveckling på ett 

nytt sätt jämfört med vad vi har gjort tidigare, och det måste man få gehör och kraft i. 

Det gör att man i grunden kan förändras och bli en mer expansiv kommun. Det är 

väldigt viktigt att man har ett varumärkesbyggande i det, så att man landar rätt.” 
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Attraktivitet i stadsutvecklingsprojektet är en viktig bas för att man skall jobba med 

varumärken. Kommundirektören nämner kommunens arbetsgivarevarumärke som en 

viktig del eftersom kommunen i konkurrens med andra kommuner måste rekrytera 

kompetent personal. Där jobbar kommunen mer specifikt ”Vad man står för”. 

Kommunikations- och näringslivschefen säger: ”Det måste vara en substans och även 

när det blåser kallt ska kommunen kunna stå för sina värderingar och kärnvärden. Vi 

jobbar mycket med dom tankarna inför detta varumärkesbyggande. Vi tänker komma ut 

med något form av statement att det här är vi.” 

 

Kommunikations- och näringslivschefen menar att alla skall veta väl internt vad som 

gäller. Det skall ej vara en reklambyrå som säljer in bostadskomplexet. Alla internt 

måste förstå hur man är en attraktiv arbetsgivare och då kunna känna stolthet och kunna 

visa det utåt. Om det inte sitter i ryggmärgen internt så blir det bara en reklamyta. Finns 

det i mötet utåt så blir det ett äkta varumärke. Denne menar, i motsats till 

kommunstyrelsens ordförande, att det inte skall vara problem med det privata och att 

kommunen ställer höga krav på det privata. 

 

7.1.8 Skillnad och likheter mot andra kommuner hur man bygger varumärke 

 

Kommunstyrelsens ordförande menar att andra kommuner har lyft tillväxten men 

Danderyd har gjort tvärtom och nästan varit rädda för att bygga och istället lyft 

valfriheten och utbildning . Kommundirektören menar att alla kommuner har ett behov 

att profilera attraktivitet för företag, invånare och som arbetsgivare, men innehållet som 

man lyfter fram kan vara olika. Vissa kommuner får slita mer för att uppnå 

resultat: ”Bygger vi bostäder så vet vi att folk vill flytta hit. Vi är i ett annat läge än t.ex. 

Enköping.” Danderyds kommun kan mer politiskt bestämma sig för hur mycket 

kommunen vill växa och då kommer kommunen vilja göra det, men det behövs göras i 

ett tidigt skede så man vet vad man gör enligt kommundirektören.  

 

Kommunikations- och näringslivschefen nämner slogan som ”Glada Hudik” och som 

blev omtalad men som inte stod för det genuina Hudiksvall. Denne vill att kommunen 

istället ska lanserat ett ärligt varumärke, som talar om att det här är vad kommunen kan 
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erbjuda dig som vill flytta hit, vilka värderingar som kommunen har och vilken service 

som ges. Exempel ges på kommuner i Mälardalsregionen som byggt sjönära och gjort 

omfattande reklam även i TV om hur bra det är att bo där med endast 45 minuter till 

Stockholm, men sedan finns inte övrig kommunal service. Danderyd kommun skall 

istället visa hur viktigt det är med bra skolor och äldrevård och annan kommunal service 

enligt kommunikations- och näringslivschefen. 

 
7.2 Vilka kommunaktionsplattformar och hur man arbetar med dessa 

 

7.2.1 Kommunikation för varumärke  

 

Kommunstyrelsens ordförande säger att kommunen inte använder någon speciell 

kommunikationsplattform för varumärket eftersom det inte är definierat på det sättet. 

Denne menar dock att de sannolikt skall göra det och de ser en nytta i det, och tror att 

det bör sättas igång inom ett år med en stor process kring varumärket, och att det då 

skall det landa i detta men med början med att definiera kärnvärden. 

 

Kommundirektören menar att kommunen skulle tjäna på att göra det för att de har en fin 

verksamhet som kommunen borde paketera för att gör den tydligare i det budskap som 

skall fram, som är unikt och särskiljande. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen menar, som kommunstyrelsens ordförande, att 

de inte har definierat varumärket men att kommunen kommunicerar dagligen via olika 

kanaler utifrån kommunens verksamheter, men att det inte är paketerat och det finns 

inget format budskap med en budskapsplattform. Kommunikations- och 

näringslivschefen säger att varje anställd är bärare av varumärket. Denne menar att om 

kommunen skall expandera då måste man vända sig utåt och beskriva kommunen, och 

då blir det en varumärkeskampanj riktat till ett visst projekt. ”Plötsligt har vi 5000 

bostäder och då lyfter vi fram vårt varumärke att så här gör vi. Vi skall då vara trygga 

tillsammans med våra invånare vad vi kommunicerar.” säger kommunikations- och 

näringslivschefen. 
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Kommunikations- och näringslivschefen säger att kommunen har en fastslagen 

kommunikationsstrategi som är en allmän grund för deras kommunikation där alla har 

ett ansvar att följa den.  Denne beskriver den som en definition av hur man 

kommunicerar för att utföra en bra tjänst. Denne menar även att den inte är direkt 

kopplad till varumärke och hänvisar vidare till dokumentet kommunikationsstrategi. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen säger även att de har en kommunikationspolicy 

som är olika beroende vilken fråga det gäller. Denne menar att det kan påverka 

varumärket om man inte har en kommunikationspolicy speciellt när det gäller sociala 

medier där exempelvis en skola i kommunen kan använda det på fel sätt. Denne menar 

att det måste vara tydligt vad som är offentligt och privat och veta vad som är 

kommunen och vad som då får sägas och inte sägas.  Denne menar då att man inte får 

missbruka sin roll som representant för kommunen när man uttalar sig i en fråga. 

 

Danderyds kommun har fastställt en kommunikationsstrategi som säger att de vill 

kommunicera aktivt med danderydsbor, brukare, lokalt näringsliv och medarbetare. 

Kommunikationsstrategin skall skapa ett gemensamt synsätt och beteende för 

medarbete i organisationen och det dagliga arbetet i kommunikation. Den skall bland 

annat stödja kommunens övergripande mål att vara en attraktiv kommun som erbjuder 

bra service, stor valfrihet och gott näringslivsklimat. Varumärket nämns två gånger: 

• kopplat till mål där man skall stärka verksamheten Danderyds kommuns 

varumärke genom enhetlig kommunaktion och marknadsföring. 

• kopplat till den interna och externa kommunikationen där den skall bidra, stärka 

och vårda ”varumärket” Danderyd. Under denna del benämns varumärket med 

citationstecken och bara med namnet Danderyd.  

 

För att få fram det enhetliga sägs att man skall följa den grafiska profilen (Se figur 3). 

Det nämns även om medias roll som förmedlare av information och opinionsbildare. 

Kommunen säger att kontakter med massmedia skall genomsyras av respekt, förståelse, 

öppenhet och serviceanda. Verksamhetsansvarig skall i första hand svara på frågor. 

Kommunen säger att goda kontakter med massmedia leder till ökad kunskap om 

Danderyd kommun. Kommunen redovisar även att man måste följa lagar som vilket 
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ställer krav och reglerar kommunikationen. Kommunen redovisar även att de skall 

kunna hantera kris och om det är en större kris har de en speciell kriskommunikations-

plan.  

 

Kommunen lyfter även fram att speciella strategier för interna och den externa 

kommunikationen. I den externa sägs exempelvis att kommunen skall underlätta insyn 

och ökad demokrati med att erbjuda danderydsborna och övriga berörda samråd innan 

beslut fattas. Kommunen skall redovisa projekt, planer och resultat. Kommunen skall 

även se till målgrupp när det gäller val av kommunikationskanal. 

 

7.2.2 Extern kommunikation idag 

 

Kommunstyrelsens ordförande tror att kommunen ligger rätt långt efter med sin 

hemsida och sociala medier. Facebook har funnits i ca ett år, en ganska kort tid. 

Tidningen Danderyds Aktuellt som utkommer i papper och på webb uppfattar denne 

som att den läses av rätt många.  

 

Kommundirektören nämner också hemsidan, sociala medier och tidningen Danderyds-

Aktuellt. Kommundirektören säger att kommunen måste veta om de ligger rätt till med 

dessa plattformar. Sedan finns det möten med medborgare på olika sätt utöver det. 

Information Danderyd 3 är en viktig mötesplats. Kommundirektören nämner, att sedan 

har alla förvaltningar naturligtvis medborgarkontakt. Plattformarna måste dock följa 

strategierna, att exempelvis ha väldigt klart för sig vad som skriver och sägs. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen säger att den externa kommunikationen är 

uppbyggd på tre ben:  

1/ med personligt möte,  

Information Danderyd, 

2/ digitalt och  

hemsidan med dialog, e-tjänster, Facebook som fungerar som en förlängd 

arm av hemsidan för vissa grupper, Instagram, Danderyds Aktuellt, 

																																																								
3	Se nedan i avsnittet för förklaring.	
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3/ via papperstidning.  

Danderyds Aktuellt, för att få in äldre som är vana vid papperstidning. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen menar att fokus skall vara på det digitala som 

kommunen själv kan styra, och menar vidare att varje verksamhet har ett eget ansvar 

men i större frågor kan det vara av kommunövergripande karaktär och då går 

kommunledningen in. Likaså om man skall gå ut brett kommer kommunledningen med 

kommunikationsavdelningen in och säkerställer att det blir bra information att den 

sprids på bra sätt. 

 

Detta verifieras från genomgången av deras hemsidor och Facebook under december 

2015 – februari 2016. 

 

Danderyds Aktuellt produceras av kommunikationsavdelningen 4/. Den utkommer åtta 

gånger per år och med tolv sidor och omfattas av kommunens grafiska profil. I varje 

nummer läggs huvudfokus på ett tema som exempelvis Sverigeförhandlingen, 

flyktingkrisen och bostäder. Varje nummer ger information om vård skola omsorg, 

miljö och kultur. Man redovisar även axplock från kommunfullmäktige. 

 

Information Danderyd ligger i Mörby centrum och är ett service center där man bland 

annat kan få information om och ge synpunkter på kommunen.  

 

7.2.3 Kampanjen centrala Danderyd 

 

I och med tunnelförläggning av E18 har kommunen valt ett nytt sätt att kommunicera, 

vilket kommunstyrelsens ordförande tror är framtiden. Projektet innehåller frågorna hur 

långt det ska grävas ner eller om bullerskydd ska sättas upp. Idén till projektet har 

funnits sedan 50-talet. Från politiken har projektet varit intressant länge och nu har 

projektet får fart och det har ”gått undan”. Kommunstyrelsens ordförande menar att det 

är de nya tjänstemännen som driver på och som insåg att kommunen måste ha med dem 

																																																								
4	/ Data som redovisas är inte från intervjuerna utan data från genomgången av ett antal utgåvor av 
tidningen Danderyds Aktuellt och besök hos Information Danderyd. 
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som äger vägen E18. De har aldrig varit med i tidigare utredningar. Det har bara varit 

kommunen tidigare vilket har varit fel enligt kommunstyrelsens ordförande: ”Nu är de 

med och nu finns det faktiskt förutsättningar för att man skall kunna nå någonstans.” 

Om det blir av byggs fler bostäder och det ställer sedan krav på att SL bygger ut, 

förlänger tunnelbanan. 

 

Tidigare har Danderyd stått vid sidan och inte deltagit i det regionala arbetet. Nu gör 

kommunen det helt plötsligt enligt kommunstyrelsens ordförande, och förklarar att när 

Moderaterna hade med Centern var det lite som hände, men nu går det genast mycket 

snabbare med den nya koalitionen med Liberalerna och Kristdemokraterna. De är mer 

bejakande. Det som har triggat att det sker nu är partikelutsläppen och bullret från E18. 

Det är ett miljöproblem och kommunen kan lösa det och samtidigt få till ”lite” 

stadsutveckling. Men, ”…det ska bli spännande och se hur Centern ser på detta. Hittills 

har de varit positiva men de kommer aldrig gå med på 5000 nya bostäder, så det 

kommer att sprick under vägen”, säger kommunstyrelsens ordförande. 

 

En ny process är nu igång som kommer att hjälpa i detta och som är ett helt nytt sätt för 

kommunen att kommunicera och där man också kan få in värden för byggande av ett 

varumärke, enligt kommunstyrelsens ordförande och nämner: 

• har startat referensgrupper som pratar om projektet E18 via en 

medborgardialog, 

o workshops, gång och cykelturer för att låta medborgare se och peka 

ut plaster,  

• det har funnits en webbenkät 5, 

• dessutom finns en speciell hemsida för projektet centrala Danderyd 6. 

• massor med arbeten i våra skolor där alla har fått jobba med tunneln under 

E18.  

 

Kommunen har sneglat på andra som ligger lite före för att få inspiration till 

medborgardialogen om E18 projektet. Dessutom är det nu en annan generation av 

																																																								
5	Enkäten bestod av 15 frågor och en öppen fråga. Där finns även enkätresultaten redovisade. 
6 Där finns även enkätresultaten redovisade och mer information om projektet. 
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tjänstemän, som kommer från andra miljöer och har en bra erfarenhet, som har 

underlättat det, enligt kommunstyrelsens ordförande. Denne medger att vi som politiker 

inte har bidragit mycket till detta då vi politiker inte har kunskaper om detta. 

 

Referensgrupperna har förstått hur mycket byggnation som krävs och hur de nya 

platserna kan utnyttjas tillsammans. Samtidigt är det bara 50 -100 personer som är med 

i referensgrupperna. Men det är ett sätt att börja enligt kommunstyrelsens ordförande 

som dessutom vill göra en rejäl opinionsundersökning om detta, vilket aldrig tidigare 

gjorts i Danderyd. ”Det handlar om vad vi själva vill och det är viktigt att veta om vad 

folk tycker för det handlar om politisk överlevnad.” understryker kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Kommundirektören betonar att kommunen behöver ha mer av en dialogform och att det 

ligger i tiden, till skillnad mot tidigare former av mer envägskommunikation, och att 

man då behöver rekrytera kommunikatörer till alla kommunens stadsutvecklingsprojekt.  

Kommundirektören förklarar: ”Detta kommer vara en framgångsfaktor för att 

kommunen skall kunna driva sina stadsutvecklingsprojekt, att vi har en lyssnande 

attityd. Det är nödvändigt att ha dialog om skapa förtroende för vad kommunen gör.” 

 

Kampanjen är unik, att innan man överhuvudtaget sitter med ett beslut så har politiken 

tillsammans med tjänstemännen kommit fram till att politiken backar lite grann och 

inväntar dialogen och synpunkterna, säger kommunikations- och näringslivschefen, och 

menar att om vi inte förankrar vad som skall komma och invånarna inte själva får vara 

med och tycka till hur detta skall se ut så lyckas man inte med projektet, och då fungerar 

inte kommunen.  

 

Vissa kan tycka att det går långsamt i kommunen men kommunikations- och 

näringslivschefen säger att man också kan vända det till något positivt: ”Vad bra att 

man bryr sig här och engagerar sig. Det är demokratins grundläggande princip att det 

finns möjlighet att tycka till och påverka i praktiken. Detta kan sedan leda till mer 

dialog så att förslaget blir ännu bättre när man till slut tar fram det”, enligt 

kommunikations- och näringslivschefen. Kommunen har plockat smultron från olika 



	36	

	

ställen till idén om dialogen från Norra länken, Järfälla, Nacka och nya Karolinska. I 

många kommuner låter man de tekniska bitarna styra och sen slänger man bara in 

kommunaktionen i slutet, bara för att marknadsföra, men då blir det fel. Danderyds 

kommun gör tvärtom och börjar med kommunikationen med invånarna och sen får 

tekniken ta efter när man kommit fram till förutsättningarna. Kommunen har dessutom 

fått jobba tight ihop på kommunikationsavdelningen, allt enligt kommunikations- och 

näringslivschefen. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen menar att för kunna nå ut, då måste man ha ett 

syfte när man skall gå ut med sitt varumärke. ”Varför? Exempelvis att man på den 

politiska agendan har att det finns planer på centrala Danderyd och dialog, 

överdäckningsfrågan och Sverigeförhandlingen 7. Bättre att få till en bättre miljö och 

också bygga bostäder. Skulle det vara syftet så kanske vi står där med vårt varumärke 

och vi vill då berätta så att folk skall flytta in så att det går runt. Det kanske är lätt att 

få folk att vilja bo där men det ligger ändå i vårt varumärke att berätta det. Hur bra det 

är att bo i kommunen. För att utöka förståelsen. Det är skillnad på indoktrinera, det vill 

säga sälja konserverad gröt.” 

 

7.3 Vad som eventuellt kommer att förändras i identiteten och imagen  

 

7.3.1 Vad som förändras i Danderyd och hur det eventuellt påverkar varumärke 

 

Kommunstyrelsens ordförande pekar på att det finns tre stora projekt som kommer att 

påverka:  

1/ utbyggnaden av Mörby centrum,  

2/ centrala Danderyd, 

3/ Sverigeförhandlingen. 

 

Sverigeförhandlingen innebär att kommunen måste bygga minst 5000 nya 

bostäder: ”…vilket innebär att vi förändrar vår kommun totalt och där igenom vårt 

																																																								
7	/ http://www.danderyd.se/Trafik--infrastruktur/Samhallsutveckling-och-
planering/Sverigeforhandlingen/  
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varumärke. Vi har inte tidigare kommunicerat tillväxt i bostadsbyggande och nu är det 

på väg att totalvända.” Beroende på var projektet landar så kan det innebära att det 

varumärke som kommunen skall bygga måste bli ett helt annat än om kommunen hade 

börjat för fem år sedan. Helt andra kärnvärden behöver då lyftas fram. 5000 nya 

bostäder ställer krav på arbetstillfällen och ökad service och då blir det intressant att tala 

om tillväxt, regional utveckling och kommunikationer. Tidigare har detta varit svårt att 

tala om i Danderyd enligt kommunstyrelsens ordförande. 

 

Skandia fastigheter, som äger Mörby centrum, har gjort undersökningar och de visar att 

Danderydsborna väljer bort köpcentrat, och då kommer det inte fungera i längden. De är 

tvungna att gör det här förklarar kommunstyrelsens ordförande. Det kan bli så att 

kommunen skapar en helhet för kommunen och minskar vikten av kommundelarna. 

Detta kan få påverkan på de andra fyra delarna som finns. Men kommunstyrelsens 

ordförande vet inte riktigt idag. 

 

Det gamla tänket är på väg ut. Kommunen planerar att bygga högre hus vid Mörby 

centrum och Danderyds sjukhus där det redan är högre hus. Det finns ett nytt sätt att 

samhällsplanerna. Då finns det också förutsättningar för att villasamhällena får fortsätta 

vara kvar och se bra ut utan att man bygger där men att kommunen ändå växer. Det kan 

då radera ut en konflikt som så ofta har funnits enligt kommunstyrelsens ordförande, 

och tillägger: ”Mina föregångare har förlorat val på att de har byggt på fel ställen. Nu 

försöker vi bygga på rätt ställen och inte i varenda liten park.” 

 

Kommundirektören tror att kommunen behöver lägga till något förutom att förstärka 

positiva kärnvärdena som leder till en breddning, och på så sätt försvaga det som finns 

på minussida, exempelvis det om det ”snobbiga”. Tillägg kan vara att kommunen mer 

ses som företagarstad eller kompetenskluster. I grunden finns det mycket kompetens i 

Danderyd, bland de högsta i Sverige sett till utbildning, men de åker iväg på dagtid. 

Istället borde de jobba här. Kommundirektören pekar på den stora frågan om viljan att å 

ena sida bevara och å andra sida bedriva utveckling. Kommundirektören anser att 

Danderyds självbild kan förändras genom kommunens medborgardialog och dess 
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kanaler. Nya bilder kan skapas, om det skall utvecklas, om det skall bli en 

stadsutveckling och byggas mer bostäder. 

 

Projektet med E18 i en tunnel öppnar också upp från de barriärer som finns mellan 

stadsdelarna när motorvägen inte delar dem. Detta skulle förändra självbilden, vilket 

skulle vara positivt men också positivt för miljön med partiklar och buller. Då kan, får, 

man bygga nya stadsdelar. Allt mellan 3000 till 7000 nya bostäder påverkar totalt i 

grunden en kommun med 13 000 bostäder idag enligt kommundirektören. ”Här skall 

politikerna välja väg och det är den politiska processen som finns i alla kommuner. 

Det beslut som fattas är det enda beslut som kan fattas, och det påverkar naturligtvis 

varumärket.” 

 

Kommunikations- och näringslivschefen tar upp följande som kommer att påverka:  

 

A/ centrala Danderyd 8 (se även bilaga 6): 

1/ stadsutvecklingen,  

2/ kommer åt miljöproblemet,  

3/ får till mera varierade bostäder.  

Med detta bistår kommunen regionen och dra nytta av tillväxten i regionen, och 

kommunen deltar i den processen. 

 

B/ Mörby centrum byggs nu redan om och då tillkommer det även lite bostäder i 

anslutning till centrum: ”Vi jobbar med Skandia fastigheter för att kommunicera detta 

på ett bra sätt angående Mörby centrum med våra invånare. Alla ska känna till. Vi har 

ansvar för torg och park områden runt omkring nya centrumet. Där skall vi föra en 

stark dialog att hur ni vill att det skall se ut. Vi ska inte bara bestämma men samtidigt 

finns det ju begränsningar då alla inte kan få sin vilja igenom.” 

 

Kommunikations- och näringslivschefen anser att Danderyds kommun nog kommer ha 

samma kärnvärden som tidigare även om det byggs bostäder. Kommunens värderingar 

är genuina och solida, dom kommer inte förändras snarare förstärkas. Tillväxt finns 

																																																								
8	/		I	dokumentet	centrala	Danderyd	beskrivs	detta	under	begreppet	”stadsmiljö”.	
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redan i kommunen men den syns inte direkt på gatan men via de som bor i kommunen 

finns en stor del av Sveriges tillväxt i kommunen. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen illustrerar med om kommunen överdäckar E18 

för miljön så kommer kommunen visa sitt goda miljötänk som kommunen redan har 

och då skulle det värdet stärkas utåt. Vidare understryker denne: ”Man kommer inte 

bygga vad som helst här och man kommer tänka väldigt noga på vad som skall byggas 

här. Vi har starka krav! Ska man bygga här får man tänka miljö och kvalitet. Det är 

normen här. Våra värderingar kommer snarare tydligare synas.”  

 

7.3.2 Utmaningar? 

 

Utmaningar för kommunstyrelsens ordförande är vad det ställs för krav på 

sammanhållningen i kommunen om de ska växa med 50 %. Kommunen måste slå vakt 

om sammanhållningen mellan de som bor i en stor villa i Djursholm och de som bor i 

ett våningshus vid Mörby.  

 

En annan utmaning enligt kommunstyrelsens ordförande är att göra nya Mörby centrum 

tillräckligt attraktivt för Danderydsborna som idag inte handlar där utan åker till Täby 

Centrum. Det ska dock inte bli av den karaktär att man ska vinna folk från hela regionen, 

men att få Danderydsborna att stanna här. Ett namnbyte till Danderyds Centrum finns 

som förslag för att öka attraktiviteten. 

 

Kommunikations- och näringslivschefen ser en utmaning i att kunna förmedla bilden 

av ”vårt varumärke” när kommunen skall växa, att kunna paketera det så att folk känner 

att det här är ärligt och korrekt. Kommuninvånarna är våra bästa granskare i denna 

process. Om det skulle visa sig att Danderyds kommun går ut och säger något om 

varumärket och de som bor här inte känner igen det då kommer reaktionen direkt 

Kommunikations- och näringslivschefen vill därför förankra det i dialogen med 

invånarna innan man börjar kommunicerar externt utanför kommunen.  
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7.3.3 Hur det framtida varumärket kan se ut 

 

Kommunstyrelsens ordförande menar att det framtida varumärket ligger långt fram i 

tiden eftersom byggnationen och projekten ligger 10 år fram i tiden måste bli en del i 

varumärket. En del i varumärket måste rikta sig till invånarna men också en del som kan 

locka intressant arbetskraft. Kommunerna måste nu vara en attraktiv arbetsplats enligt 

kommunstyrelsens ordförande som också anser att man nog hellre jobbar i en kommun 

som har lite muskler och har en vilja att göra en förflyttning än att jobba i en 

konservativ kommun där det enda som viktigt är att bevara gamla hus. Detta måste sätta 

sitt avtryck i kommunens byggande av varumärket. 

 

Kommunstyrelsens ordförande kan tänka sig att addera vissa kärnvärden men att man 

möjligen trycker lite olika på dem, och då trycker lite mer på utveckling utan att det 

andra blir mindre viktigt. Men det beror på hur man kommunicerar och vad man trycker 

på. Kommunstyrelsens ordförande säger sig inte vara expert på hur många kärnvärden 

man kan ha som kommun, men de skall ju passa ihop någonstans. Utbildningen är ju 

också ett viktigt värde som kan adderas i profilfråga. 

 

Kommunstyrelsens ordförande säger att det är en svår balansgång: ”Det är klart att 

varje kommundel skall få ha sin prägel. De har olika historia och har sin egen plats i 

Sveriges historia. Men det får inte får bli uttalat i den dagliga politiska hanteringen. 

Alla delar vill ha sin idrottsplats, kyrka, bibliotek, etc och någonstans kan man ju känna 

att det vore bättre att samla resurserna på ett ställe och med en riktigt bra verksamhet. 

Få bort diskussionen att någon del skulle vara missgynnad. Men ändå slå vakt och 

levandegöra sin historia för det är jätteviktigt.” 

 

Kommunen har inte jobbat med varumärket och värdegrunden förrän nu då kommunen 

har med det i kommunens budget, att kommunen skall börja jobba med det. Som 

förklaring framhåller kommunstyrelsens ordförande: ”Vi har inte haft något tryck förut 

för folk har flyttat hit och vi ligger nära Stockholm. Men däremot blir det annorlunda 

nu när vi kör igång med centrala Danderyd. Hade vi dock gjort detta för 10 år sedan 

hade nog kärnvärden blivit kultur, natur, trygghet och utbildning. Nu borde vi också 
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kanske addera något med koppling till det stora sjukhus som finns här, forskning, 

kunskap och ny teknik.” Kommunstyrelsens ordförande jämför med Lidingö stad som 

har profilerat sig med hälsans ö och menar att det är något som verkligen har satt sig. 

 

Moderaterna är ett stort parti med spridning och där det finns både kulturkonservativa 

och vissa som vill jämna Danderyd med marken och bara bygga skyskrapor, säger 

Kommunstyrelsens ordförande, men understryker att det är med lite överdrift. Det finns 

stor spännvidd i paritet. Föregående kommunstyrelseordförande hade väldiga problem 

med spänningarna. Vissa ville ha 32-våningshus och vissa tyckte det var helt förfärligt 

då det inte rimmar med Danderyd, och då kapsejsade det gamla Mörby centrum 

projektet. Kommunstyrelsens ordförande säger vidare att det gäller att välja rätt strider 

och inte bygga i den lilla parken i Djursholm utan hitta någonstans och anpassa 

byggelsen. Förr hände ingenting, så nu känner även de konservativa inom Moderaterna 

att kommunen behöver utvecklas lite grann. Kommunstyrelsens ordförande säger 

dock: ”Allt ställs på sin ände vart fjärde år när det är val. Det är olika koalitioner. 

Politiker kommer och går så det finns inte samma stabilitet.” 

 

Kommundirektören ser framtida varumärke beroende av hur man för en dialog om att 

bevara men samtidig driva utveckling, och att resultaten för beslut kommer från den 

politiska viljan och hur man lyssnar. Kommunen behöver också dels lyfta fram 

Danderyds som plats och dels synen på sig själv i regionen. Kommundirektören ser 

Danderyd som en del i den växande Stockholmsregionen men kommunen behöver veta 

1. hur kommunen ska vara en del i det,  

2. hur kommunen ska ta del i den utvecklingen och  

3. hur kommunen ska vara med och bidra.  

 

Dessutom kan Danderyd med de sex nordostkommunerna kanske ha en gemensam 

vision om detta. Kommundirektören konstaterar att inte är klart utan man behöver 

fortsätta att jobba med hur Danderyd skall ses på utifrån. En process för att nå dit hän är 

att lyssna runtomkring i föreningslivet och bland företagen. ”Man kan inte som politiker 

bara lyssna på sig själv utan politikern måste ha örat mot marken lyssna på hur man 

också betraktas utifrån.” Om kommunen dessutom skulle jobba med varumärkesfrågor, 
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och därmed bredda bilden av kommunen så skulle kommunen förbättra gehöret i 

debatten. Kultur- och villastadens historia skulle man kunna lyfta fram som ett positivt 

värde på ett annat sätt.  Historia ihop med det nutida. Det finns mycket spännande 

möjligheter, allt enligt kommundirektören. 
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8 Diskussion och slutsatser 

 

Danderyds kommun har inte något definierat varumärke som har byggts i en process för 

det och sedan aktivt och stort kommunicerats. Kommunen är inte varumärkesorienterad 

till fullo. Danderyds kommun har tankar på att aktivt bygga varumärket inom en snar 

framtid. Kommunen har inte tidigare haft behovet men nu ställs man inför utmaningar. 

Kommunen vet inte om de ska förstärka eller förändra varumärket vid en utbyggnad av 

centrala Danderyd. De vet inte exakt, ty de har inte gått igenom processen ännu. 

Kommunen undrar om det är möjligt att lägga till 6000 bostäder, öka med nästa 50 % 

bostäder och ända behålla varumärket. Dessutom är man undrande över vissa 

gränsdragningar mellan organisationen och platsen och olika uppfattningar finns utifrån 

positionen i organisationen. De ger utryck för en problematik att utförare inte kan bära 

beställarens varumärke, men det går att lösa med varumärkesallianser som tillämpas hos 

Storstockholms Lokaltrafik. Alla är överens om att det kommer att ske en förflyttning i 

positionering från ”vid sidan av” till att vara en spelare på arenan för Stockholms-

regionens tillväxt. De är väl medvetna om den kommunala verksamhetslogiken och dess 

demokratiska innehåll. 

 

Kärnvärdena som de beskriver är utifrån sina positioner i organisationen och det är inte 

definierade. Men de följer en röd tråd och värdena hakar i varandra och hänger ihop. 

Värdena uppifrån kan ses som politiskt övergripande, mitten kopplat till platsen och 

längst ner övergripande för organisationen. Politikern pratar om toppen i pyramiden, 

kommundirektören pratar om platsen och kommunikationschefen pratar om den goda 

servicen, organisationens verksamhet. De verkar i planeringsideologin av timglasmodell. 

Motsvarande gäller för deras beskrivning av identiteten och imagen. 

 

De intervjuade nyckelpersonerna ser varumärkesprocessen som en demokratisk process 

och vill att varumärket blir demokratisk utformat. Hur arbetet med varumärket ska gå 

till finns det olika syn på och som är kopplat gränsdragningen i hur politiker och 

tjänstemän ska delta i processen. Om politikerna inte agerar kraftfullt i processen i 

byggandet av varumärket, speciellt för vision och kärnvärden, riskerar det inte bli ett 

trovärdigt varumärke. Det riskerar att bli vad som sker på tjänstemannaplanet och ett 
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varumärke med en halv vision och halva kärnvärden och utan den politiska dimensionen. 

Trots en stark borgerlig tradition finns det risker att inte nå enighet inom borgerligheten, 

att bli bortvald nästa val. Det är den politiska kampen på lokalplanet och inte frågor i 

vänster-högerskalan.  

 
Kärnvärdena ligger inte enbart i organisationen utan även i de boende på platsen. 

Tidigare kommunledning blev bortröstad då de gick utanför invånarnas kärnvärden. Det 

är platsen som styr vart fjärde år och om kommunledningen hittar på för avvikande 

saker väljs de bort. Det är fler i en kommun som har synpunkter och makt och då fler 

som det behöver vara förankrat hos. Medborgardialogen är ett försök till lösning på 

detta. Kommunen vill först förankra så att image fungera ihop med invånare och sedan 

hur det fungerar med den andra omgivningen utanför, dvs Stockholmregionen och hela 

Sverige. 

 
Någon aktiv branding av varumärket för de kommunala verksamheterna sker inte mer 

än att det kommuniceras via traditionella kanaler till invånare och brukare. Idag är 

kommunikationen information och dialog. Kommunen vill inte göra reklam utan i första 

hand förstärka eller förändra sina värden inifrån och ut, och informera istället för att ge 

ut ren reklam. Det sker även en aktiv och tidig kommunikation via medborgardialogen 

om de nya byggprojekten så att besluten inte går baklänges. En sådan kommunikation 

ingår i plan- och bygglagen. I denna kommunikation söker man även svaren på hur den 

nya kommundelen kan förenas i varumärket. 

 

Kommunen kommunicerar sitt varumärke i alla kommunikationskanaler där det är 

möjligt och profilen förmedlar delar av identiteten för kommunen: stora grönområden, 

omgivet av vatten, kommundelar med äldre utmärkande byggnader samt kultur. Platsen 

ingår således, med dess erbjudande, i varumärket för Danderyds kommun och är en 

dominerande del av den grafiska profilen. Den kommunala servicen representeras av 

kommunvapnet. Kommunen kompletterade med platsen i den grafiska profilen 2013. 

Med profilen är man annorlunda jämfört med kringliggande kommuner som enbart 

använder sitt kommunvapen, exempelvis Stockholm. Platsbranding ingår således. 

 

Villastaden nämns som identitet i den grafiska profilen. Kommunen har gjort en stark 
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differentiering av platsen. Identiteten för de 50 % av invånarna som inte bor i villor har 

kommunen inte byggt in varumärket. Modernismens platser med punkthus, höga och 

låga lamellhus samt köpcentrum (Mörby centrum) finns inte med. Detta är varumärkes-

byggande enligt dess teori då kommunen differentierar sig från alla andra av 

modernismens tunnelbaneförorter. 

 

Platsbrandingen råder kommunen inte över själv. Varumärket kontrolleras av flera 

aktörer. Fastighetsägaren till nya Mörby centrum har påbörjat platsbranding efter 

byggnadslovet men under det nya namnet Danderyds centrum. Fastighetsägaren 

bedömer det finns större attraktion i det. Kommunen har dock inget direkt med denna 

platsbranding att göra, ty det är inte deras fastighet och namn. Annat exempel på denna 

verksamhetslogik är Danderyds sjukhus som tidigare hette Mörby sjukhus. Indirekt 

kontrollerar kommunen platsen och varumärket då man gett byggnadslov som föregåtts 

av utarbetade översiktsplaner och detaljplaner. Logiken innebär att kommunen bygger 

platsdelen i varumärket indirekt men bygger servicedelen i varumärket direkt.  

 

Kommunen vill både ha en helhet och de fyra olika delarna för sig. Exempelvis 

Djursholm är en väldigt egen del och får stå som bild för hela Danderyd, vilket 

illustreras av Holmqvist studie. Att förstå det, men även hur Djursholm är laddat inom 

kommunen som en av de fyra delarna, är något som de förstår och blir ett dilemma vid 

byggande av kommunens varumärke. Det blir en komplexitet både inifrån och utifrån.  

 

Kommunen anser att varumärket ger nytta då det ger möjligheter att bättre kontrollera 

bilden av Danderyd, vilket ingår kommunens stärkta kommunikationsstrategi. Dock, så 

länge kommunen är en politisk konstruktion kommer mekanismerna att bestå med en 

kamp om makten och verklighetsbeskrivningen, både på kommunal nivå och 

storstadsregionens nivå, samt till och med på riksplanet. I den politisk konstruktion 

ingår även mediegranskning. Detta tillhör den kommunala verksamhetslogiken. 

 

Alla är medvetna om att projektet centrala Danderyd är en stor förändring då ett tredje 

koncept ska förverkligas: stadsmiljö. Villastaden och modernismen är realiserade 

koncept. Det innebär en stor förändring av identiteten och varumärket. Danderyds 
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kommun ställs inför det klassiska dilemmat att bevara och förnya, något som många 

starka varumärken jobbar med. Varumärket innehåller bara konceptet villastaden och 

inte modernismen vilket kan ses som ett dilemma. Att lägga till stadsmiljö bygger 

vidare på detta dilemma. Kommunen skall ha kvar villastaden men lägga till något och 

samtidigt behålla differentieringen med kvalitet. Stadsmiljö är kanske dagens innovativa 

koncept och som tillämpas på t.ex. förorter i Stockholm. Hemläxan för Danderyds 

Kommun blir mycket krävande om man ska kunna svara på den grundläggande frågan 

för varumärkesbyggande: Vad gör Danderyds Kommun till Danderyds Kommun? Visst 

finns det ett bra svar. Kapferer visar på exemplet Mercedes (Kapferer 2012:337). Den 

innebar en ändring, men inte inkonsekvent eller motsägelsefull.  

 

Svaret på deras undran om hur man ska hantera varumärket vid en eventuell realisering 

av centrala Danderyd kan även sökas i att låta platsdelarnas identitet få framträda mer 

självständigt och Danderyds kommun blir ett neutralt övergripande varumärke, enligt 

varumärkesarkitekturen dotter- och modermärke.  

 

Kan man svara trovärdigt så har man möjlighet att lösa demokratiproblemet, 

miljöproblemet, förena de fyra kommundelarna, enhetlig kommunikation, behovet av 

bostäder och tillväxt, samt får en bättre position i kampen om verklighetsbeskrivningen. 

I slutändan är det platsen, kommunens invånare, som avgöra detta. 

 

För fortsatt forskning vore intressant att göra en jämförande studie av andra 

storstadsförortskommuner. Av intresse vore även att studera samspelet mellan 

tjänstemannaplanet och det politiska, hur man bygger ett starkt varumärke som även 

innehåller den politiska identiteten och inte enbart en ”tjänstemannadelen”. Vidare är 

frågan om hur storstadsförortskommuner kan bygga om varumärket vid större 

stadsmiljöprojekt, att bevara och/eller förnya sitt varumärke, samt frågan om den 

verkliga nyttan med ett stark kommunalt varumärket i det förändrade medielandskapet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Frågeformulär 

 

Tema 1 Vilken bild vill Danderyds Kommun kommunicera idag? 

Var är vi nu?  Danderyds Kommuns varumärke. 

Frågor: 

1 Vad är Danderyds kommuns kärnvärden? (core values) 

2 Vad är identitet i Danderyds kommun inifrån? 

3 Vad tror du är imagen utifrån? 

4 Varumärke kommun skillnad mot ett företag? 

Fördelar och nackdelar? Är det en mer komplex process att bygga ett kommunalt 

varumärke? Kan en kommun som haft en stabil politisk majoritet länge bygga upp ett 

varumärke likt ett företag till skillnad från en kommun där den politiska majoriteten 

hoppat vart fjärde år? 

5 Trots borgerlig majoritet är det svårt hur påverkar den politiska majoriteten 

varumärket Danderyd. 

6 Är det svårt att upprätthålla denna bild så att den blir lika genom alla nivåer inom en 

kommun? 

 7 Tror du Danderyd skiljer sig mot andra kommuner vad man vill lansera i sitt 

varumärke som exempelvis Gävle eller Norrköping, fördelar eller nackdelar? 

 

Tema 2 Med vilka kommunaktionsplattformar och hur arbetar man för att 

kommunicera detta? Hur sker det löpande arbetet med kommunaktionen av 

varumärket Danderyd 

Frågor: 

1 Hur ser kommunikationen ut dagligen för att få ut varumärket? Hur lägger man upp 

varumärkesbyggande inom kommunen genom den extern kommunikation? 

2 Hur ser det ut långsiktigt? 

3 Beskriv er Kommunikationsstrategi ut? 

4 Beskriv er Kommunikationspolicy ut?  

5 Vilka plattformar/kanaler?  
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6 Hur sker deltagande kommunikationen med medborgare? Den externa 

kommunikationen och dess demokratiska roll? 

7 Hur går ett beslut till om att någonting skall kommuniceras ut kopplat till varumärket? 

Vilka instanser?  Svårigheter?  

 

Tema 3 Vad kommer eventuellt förändras i bilden? 

Framtiden utmaningar och eventuella förändringar 

Frågor:  

1 Vad förändras i Danderyd och hur påverkar det eventuellt varumärke?  

2 Kommer man i ett eventuellt varumärkesbyggande utgå från det som finns eller 

kommer något annat tas bort på bekostnad av detta? 

3 Påverkar det kärnvärdena? 

4 Utmaningar? 

5 Hur det framtida varumärket ut? 

6 Beskriv i korthet kampanjen Centrala Danderyd och varför den genomförs? 
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Bilaga 2 Danderyds kommun – kompletterande fakta 

 

Danderyd är en av landets till ytan minsta kommuner. 

 

Den totala kommunalskatten för 2016 är 30,26%. De största kostnaderna för kommunen 

är:  

• det som betalas till skatteutjämningssystemet, 13 300 kr/invånare, 

• äldre- och handikappomsorg, respektive 18 100 kr/invånare 

• skola 14 800 kr/invånare, 

• barnomsorg, 5 600 kr/invånare (Danderyds kommun 2015).  

 

Antalet utrikesfödda var 2013 15 % av de boende vilket motsvarar andel för hela riket, 

som är 16 % (SCB 2014). 

 

Danderyds kommun i förhållande till andra kommuner med låg kommunalskatt 2016 

visas i tabell B1. 

 

Kommun Skattesats 

Österåker 30,25 

Sollentuna 30,20 

Stockholm 29,98 

Staffanstorp 29,83 

Örkelljunga 29,75 

Täby 29,73 

Danderyd 29,43 

Solna 29,20 

Kävlinge 29,20 

Vellinge 29,19 

 

Tabell B1: Kommuner med lägsta kommunalskatten 2016 Källa: SCB 2015-12-17 
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Bilaga 3 Mandatfördelningen 

 

I senaste valet 2014 blev mandatfördelningen 

   mandat 

• Moderata samlingspartiet  19  

• Centerpartiet   8  

• Liberalerna, f.d. Folkpartiet  8  

• Socialdemokraterna  3  

• Kristdemokraterna   3  

• Miljöpartiet de gröna  3  

• Sverigedemokraterna  1  

Totalt   45 

 

Historiskt har Moderata samlingspartiet dominerat med drygt 20 mandat och borgerliga 

koalitioner har innehaft majoriteten under mycket lång tid. 

 

 
Figur B1: Mandatfördelning i Danderyds kommun 1970 – 2012 Källa: Danderyds 

kommun 
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Bilaga 4 Exempel på kommunikationskampanjer 

 

 
Figur B2: Kommunens banderoll - Hur vill du utveckla centrala Danderyd 

 

 
Figur B3: Fastighetsbolaget Diligentias banderoll – Mörby Centrum blir Danderyd 

Centrum och dubbelt så stort! 

Källa: Foto tagna av författaren vårvintern 2016. 
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Bilaga 5 En typologi med tre strategier för kommunal branding	
	
	

	
	
Tabell B2: Tre strategier för kommunal branding Source: (Wæraas et al. 2015, 4) 
 
The presentation is organized according to five dimensions on which the differences 
between the strategies are the most evident: 

- Target audience: Those stakeholders whose attention and emotional response the 
branding strategy seeks to incite, 

- Core brand characteristics: The type of characteristics on the basis of which the 
municipality builds its brand, 

- Competition: Those actors to which the municipality is compared and from 
whom it must differentiate itself, 

- Desired reputation: The specific characteristics for which the municipality seeks 
to be known, 

- Actors and initiators: The most important participants in the branding process. 
 
The strategies are primarily developed as analytical categories on the basis of which to 
study strategic thinking in municipal branding processes. The typology is not a 
normative model for municipality branding, nor is it obvious that municipalities can 
choose freely between them. It should also be noted that the three strategies are not 
mutually exclusive. However, as analytical models, they should be able to account for 
more of the variation in municipality branding initiatives than the place branding model 
alone is capable of doing. 
	
	
	 	

16 
 

Whelan, S., Davies G., Walsh M. and Bourke R. (2010) Public sector corporate branding and 
customer orientation. Journal of Business Research  63:11 pp1164-71. 

Zavarotti, D. M. (2010) Municipalities as Public Relations and Marketing Firms. Aministrative 
Theory & Praxis  32:2 pp191-211. 

 
!
                                                
1 We thank Reviewer 1 for directing our attention to the ”locality branding” term. 
2 Although services could be included in the core brand characteristics of the democracy strategy, we have chosen to 
include this dimension in the organizational strategy. The reason is that product and service quality is a key 
dimension in most scales used to measure the reputation of organizations (e.g. Fombrun and van Riel, 2004)  
3 We first conducted a multinomial logistic regression using the dependent variable with all three 
categories intact (place, organization, democracy). However, because of too few units in the 
democracy category, SPSS could not complete the calculation. We tried multiple approaches to 
solve this problem, without having to merge any of the categories on the dependent variable, 
none of which were successful. As a result, we proceeded with a binominal logistic regression 
with the democracy category excluded. 
 
 
Table 1.  Three strategies for municipal branding 
 Place! Organization ! Democracy 
Target 
audience 

Tourists!
Local and potential new 
residents 
Business!

Employees !
Users of municipal 
services!
Job seekers!

Voters!
Future voters!
Political parties!
 

Core brand 
characteristics  

History, cultural heritage,!
nature, local attractions 
and leisurely activities 
Economic potential!

Municipal administrative 
culture!
Service quality !
Work environment and 
competence!

Innovative electoral 
system!
Democratic core values!
Competence of politicians!

Competition Other places ! Other municipal 
organizations and 
alternative employers  

Other democratic 
communities !
 

Desired 
reputation 
 

Attractive destination!
Good place to live!
Business-friendly place 
 

Good service provider!
Good employer 
Good workplace 

Successful local 
democracy!
Competent politicians 
Trustworthy local 
government!

Actors and 
initiators  

Resource networks Chief administrative 
officer 

Politicians 

 

 
 
 
Table 2: Cramer’s V associations with strategic priority 
Variable Association with 

strategic priority 
(Cramer’s V) 

Municipality size .25** 
Municipal identity .40** 
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Bilaga 6 Schematisk	bild	av	märkets	olika	författare		
	
	
Schematisk	bild	av	märkets	olika	författare		
	

	
	
Figur B4: Schematisk bild av märkets olika författare Källa: Bengtsson & Östberg 2011 
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Bilaga 7 Fyra övergripande förhållningssätt och Stadsmiljö 
 
Centrala Danderyd 
 
Dialog- och samverkansprocessen har mynnat ut i fyra övergripande förhållningssätt.  
 
1/ En stadsmiljö med liten naturmiljö- och hälsopåverkan samt ökad biologisk mångfald 

• Miljö- och klimatpåverkan från transportsystemet och stadsmiljön som helhet 
kan minimeras. 

• Negativ miljö- och hälsopåverkan från trafikkbuller och partiklar i området 
utmed E18 kan minska. 

• Stadsmiljön kan bidra till biologisk mångfald och synergier mellan sociala 
behov och ekologiska funktioner. 

 
2/ Trygg, tillgänglig och karaktärsfull stadsmiljö för alla 

• Utbudet av tillgängliga, trygga och socialt och kulturellt attraktiva mötesplatser i 
centrala Danderyd kan öka. 

• Barns och ungdomars behov för en god livsmiljö kan utgöra utgångspunkt för 
den fysiska miljön. 

• Ny stadsmiljö kan ha en egen identitet och samtidigt visa hänsyn till 
angränsande områden och platsens historia. 

 
3/ En stadsmiljö som stödjer ett ytterligare utvecklat socialt gott liv, med resurseffektiva 
stadsfunktioner och ökad närhet mellan människor och målpunkter 

• En mångfunktionell stadsmiljö med många kvaliteter samt tydliga och rumsligt 
väl integrerade kärnområden med hög täthet vid viktiga transitpunkter. 

• Centrala Danderyd kan inrymma fler bostäder än idag. 
• Barriärverkan från transportsystemet kan minska fysiskt, funktionellt och 
upplevelsemässigt. 

• Tryggheten för gående och cyklande som rör sig tvärs och utmed E18 kan öka. 
• Tillgängligheten kan öka för kollektivtrafik och gående och cyklande längs med 

och tvärs E18 samt kan bibehållas för biltrafik på E18. 
 
4/ En stadsmiljö som är attraktiv för verksamhetsetableringar och investeringar 

• Centrala Danderyd kan utvecklas till en attraktiv etableringsnod för 
kunskapsföretag kopplat till bland annat Danderyds sjukhus och Stockholms 
Universitet. 

• Centrala Danderyd kan utveckla en stadsmiljö med inslag av kulturella och 
kommersiella verksamheter som är attraktiva att investera i. 

 
Källa: Danderyds Kommun (2016)  Så kan vi utveckla centrala Danderyd – Program för 

fördjupning av översiktsplanen, 20 juni 2016, Danderyd. 

 
 
 
 


