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Sammanfattning 

Likt produkter och tjänster så har städer börjat konkurrera med varandra för att attrahera 

besökare och andra aktörer att komma till staden. Det är också av vikt att stadens medborgare 

känner sig delaktiga i de budskap som staden sänder ut i sin kommunikation. Städer arbetar 

idag aktivt med sina varumärken för att kunna profilera och utmärka sig i den allt hårdare 

konkurrensen från andra städer och platser. Städer och platser är en del av en dynamisk 

process vilka inkluderar att både positiva och negativa händelser kommer att inträffa och det 

är viktigt att städer och platser har kunskapen och insikten i hur dessa ska hanteras. 

Forskningsområdet som studien berör är ett relativt nytt ämne inom den ekonomiska 

forskningen. Flera forskare förklarar att det saknas kunskap och insikt om varumärkeskriser 

kopplade till städer. Detta har medfört att författarnas tolkningar och kopplingar mellan den 

teoretiska referensramen och den insamlade empiri har utgjort ett viktigt moment under 

studiens gång, då detta bidragit till att skapa förståelse. 

Under 2010 och början av 2011 ägde en rad våldshandlingar rum i Örebro stad som gjorde att 

staden blev nationellt uppmärksammat och fick negativ publicitet i bland annat medier. Dessa 

handlingar var av sådan art att besökare, medborgare och andra aktörer började ifrågasätta 

tryggheten i Örebro stad av olika anledningar. Detta medförde att Örebro som stad i media 

under denna period kom att betraktas som ett centrum för våld av olika slag. Det är med 

denna bakgrund som författarna av denna uppsats valde att genomföra en studie med Örebro 

stad och dess varumärke som studieobjekt. Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod och har 

intervjuat personer som representerar de organisationer som samtliga är delägare av 

Örebrokompaniet. Utöver dessa så har också respondenter från Universitetet samt den tidigare 

informationschefen från Polisen intervjuats. Författarna var intresserade av att förstå och öka 

kunskapen om hur de som förhåller sig eller de som tagit på sig ansvaret för en stads 

varumärke, ser på sin uppgift och hur dessa olika aktörer använder stadens möjligheter för att 

dra nytta av positiva händelser samt hantera negativa händelser, som uppkommer längst den 

dynamiska resa som en stad tar. Utifrån frågeställningen har studiens slutsatser lyckats att ge 

en bild av vilka aktörer som har möjligheten att påverka den offentliga bilden av en stad, det 

vill säga den bild som kommuniceras ut gentemot utvalda målgrupper, samt visa på vilka 

aktörer som anser sig ha hand om den offentliga bilden i Örebro och vad deras åsikt är om 

varumärket samt hur de hanterade de händelser som primärt var under 2010.    

Nyckelord: City branding, Crisis management, Place branding, Corporate management   



 

 

Abstract  

Products and services have for a long time competed with their brands. For some time now, 

cities have begun to compete with each other to attract visitors and other stakeholders to come 

to their town. It is important that the citizens feel as they are a part of the message that the city 

sends out in its communication.  

Cities are today working actively with their brands, much like regular companies, in order to 

create the profile and image in order to be competitive against other cities and places. Cities 

and places are part of a dynamic process which includes both positive and negative events. 

These events might have an impact on the brands, and therefore it is a necessity to be able to 

react on these events to make the most of positive things and deal with the negative in a way 

that minimizes the effects on the brand. 

Citybranding as a research field is quite new. This fact has had an impact on the study in the 

sense that the author’s interpretations of the empirical findings and the theories constitute an 

important part of the study. 

During the year 2010 and the beginning of 2011 a series of violet events accord in the city of 

Örebro witch made several national headlines in different media. The nature of these actions 

was of a kind that started a discussion regarding the security for citizens in Örebro. It is this 

series of events that constitute the background for this study. 

The study consists of a qualitative study consisting of interviews with representatives from the 

different actors responsible for the brand Örebro. In addition a respondent from Örebro 

University and the local police has been interviewed during this study.  

The authors are interested in trying to understand and create knowledge about the different 

actors and their respective views on the responsibility they have and the possibilities for the 

brand Örebro. The authors are also interested in the different actors views on the possibilities 

for the brand to make the most of good things that take place and the possibilities to react to 

bad things that occur. Based on these questions the study show which actors that has the 

possibility to affect the public image of a city.  

Keywords: City branding, Crisis management, Place branding, Corporate management 

  



 

 

Förord 

Arbetet med en uppsats av detta slag har resulterat i så betydligt mycket mer en själva 

resultatet som ni nu håller i era händer. Vi som författare skulle vilja framföra ett tack till alla 

respondenter som blivit intervjuade för studien och bidragit med intressanta åsikter. 

Ytterligare ett tack vill författarna rikta mot de lärare på Örebro Universitet som hjälpt oss i vår 

studie med att slutföra arbetet. Slutligen vill författarna visa sin tacksamhet mot sin handledare 

som deltagit i våra diskussioner och framfört intressanta åsikter längst med studien gång, Pia 

Lindell. 
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Pia Lindell 

Per Frankelius 
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1. Inledning 

Syftet med detta inledande kapitel är att belysa vikten av och komplexiteten vad gäller ämnet 

citybranding, det vill säga arbetet med en stads varumärke. Detta genom att redogöra och 

beskriva, för studien relevanta och illustrativa delar, vilka utmynnar i studiens 

problematisering och efterföljande frågeställning. Vidare ger kapitlet läsaren en möjlighet att 

bekanta sig med uppsatsens disposition såväl som avgränsningar, syfte och tilltänkta 

målgrupp. Målet med detta kapitel är att göra det möjligt för läsaren att skaffa sig en bra 

grund att utgå från under tillskansandet av resterande  

1.1 Problembakgrund 

Att företag som antingen är verksamma inom samma bransch och eller befinner sig på samma 

marknad konkurrerar med varandra är närmast att betraktat som en självklarhet. Detta medför 

även en rad positiva effekter, inte minst för företagens kunder, vilka kan köpa det som 

efterfrågas till ett pris som antagligen skulle vara lägre än om det endast fanns ett företag som 

tillhandahöll varan eller tjänsten.  

Något som framför allt privata företag ägnar tid och resurser åt för att skapa bättre 

förutsättningar för det egna företaget gentemot övriga konkurrenter, det vill säga skapa bättre 

förutsättningar, är att aktivt arbeta med och bygga upp företagets eget varumärke eller det 

varumärke som är förknippat med själva produkten eller tjänsten. Detta arbete syftar enligt 

Melin till att skapa just unika konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.
1
 Detta är vad 

den företagsekonomiska forskningen i allmänhet och forskning inom varumärken och 

marknadsföring i synnerhet syftar till att förklara och utveckla. Bortsätt att varumärken är ett 

begrepp inom den företagsekonomiska forskningen är det även ett begrepp som bland 

allmänheten blivit allt vanligare. Detta kan antas bero på att vi alla dagligen kommer i kontakt 

med och utsetts för och är riktade och planerade försök att påverka vårt köpbeteende och 

beslut med hjälp av varumärken och dess budskap. Det har även tagit en allt större plats i den 

allmänna debatten. 

Enligt Spjuth har varumärken ett flertal syften
2
. Det primära syftet är som tidigare nämnt att 

försätta det egna varumärket i en unik position genomfört med andra och på så sätt attrahera 

de önskvärda konsumenterna, men varumärket kan även fylla andra funktioner
3
. En av 

                                                 
1 Melin, F., (2001) 
2 Spjuth, A.,(2006) 
3 Ibid. 
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fördelarna med ett starkt varumärke är att det kan fungera som en slags stötdämpare för 

företaget i händelse av att det skulle genomgå en kris av något slag. Om ett företag besitter 

vad Dunne benämner som ett starkt varumärke, kan detta fungera som en motverkande positiv 

kraft gentemot den negativa kraft som företaget utsetts för som en effekt av krisen
4
. Det finns 

alltså mycket att vinna på att ha ett starkt varumärke som företag.  

Det har även blivit allt vanligare att platser och städer väljer att aktivt arbeta med det som får 

beskrivas som deras varumärke. Syftet är i regel det samma som för företag som väljer att 

aktivt arbeta med dess varumärke, alltså att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter alltså andra städer eller platser. 2011 gick filmen Midnatt i Paris upp på 

biografer runt hela jorden, skriven och producerad av Woody Allan. Filmen är en romantisk 

komedi, men har av många även kommit att betraktas som en välgjord och välpaketerad 

reklamfilm för staden Paris, inte bara då det är själva titeln på filmen. Filmen bjuder 

åskådaren på idel vackra bilder av Paris, dess Caféer och andra miljöer som visar Paris i all 

sin prakt och romantik, samtidigt som kommentarer såsom ”Paris is the greatest city in the 

world” levereras av de internationellt kända skådespelarna. Det går inte att värdera detta i 

reella pengar, men det går att anta att det inte medförde att färre resor till Frankrike i 

allmänhet och Paris i synnerhet såldes efter filmens premiär.  

Att marknadsföra en stad eller plats är absolut inget nytt, redan på 700-talet ägnade sig Leif 

Eriksson åt detta när han letade efter nya bosättare, investerare och kunder till sitt nyupptäckta 

Grönland. Detta gjorde Eriksson genom att framhäva de positiva egenskaperna med den nya 

platsen, i syfte att konkurrera med andra städer eller platser
5
.  

Syftet med att framför allt städer väljer att aktivt bygga sitt varumärke som tidigare nämnt likt 

ett företags ambition att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Med detta 

avses i regel att staden söker skaffa sig fördelar gentemot andra städer i fråga om att attrahera 

önskade intressenter. Detta kan exempelvis vara turister och presumtiva invånare.  

Att städer väljer att aktivt arbeta med och försöka utveckla dess varumärke har såklart givit 

upphov till en rad aktörer som hjälper städer att ”utveckla och bygga” sina varumärken.  

”Framsynta kommuner jobbar målmedvetet och långsiktigt för att profilera sig på ett tydligt 

sätt, inte helt olikt ett traditionellt varumärke, berättar han.” 

                                                 
4 Dunne, David (2005)  
5 Gold, J. R., Ward, S., (1994)  
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” … Han berättar att det finns likheter mellan städer och företag när man pratar om 

varumärken” 

Jan Fredriksson PR konsult Helm1 PR
6
 

Utdragen ovan är hämtade ur en artikel om varumärket Örebro publicerad i tidningen 

Örebroar´n 6april 2011. Artikeln behandlar varumärket Örebro i skenet av en rad 

våldshandlingar drabbade Örebro som fick stor nationell uppmärksamhet framför allt under 

2010. Mer om just denna aspekt av städers varumärken i den kommande 

problemdiskussionen. 

1.3 Problemdiskussion 

Att ett varumärke kan fylla ett antal funktioner för företag och också städer står enligt Dinnie 

klart. När det gäller städers varumärke, vilket är vad denna uppsats handlar om, finns det dock 

en rad olika aspekter som har betydelse för hur framgångsrikt varumärkesarbetet och 

följaktligen resultatet av detta blir
7
.  

En stads varumärke har enligt Ashworth och Kavaratzis mycket gemensamt med ett företags 

varumärke. Det finns dock dimensioner kopplat till ett stadsvarumärke som är specifika för 

denna typ av varumärken. Ett av de tydligaste och potentiellt mest avgörande är den effekt 

som individuella aktörer kan spela för en stads varumärke. Den effekt vilken en enskild 

person eller annan aktör kan få för en stads varumärke kan såklart både vara positiv eller 

negativ, vilket gör det svårare och mer komplext att proaktivt arbeta med en stads varumärke 

då denna typ av händelser inte går att ta i beaktning innan de inträffat.8  

För ett år sedan var det få som kände till en liten ö några mil nordväst om Oslo. Men på grund 

av en persons fruktansvärda gärningar känner nu stora delar av världen idag till namnet Utöya 

och associerar den troligen endast med dessa händelser. Detta även fast Utöya i generationer 

varit en plats associerad med ungas politiska engagemang och demokratiska värderingar. 

En person eller enskild aktör kan även föra med sig positiva effekter och associationer för en 

stad. För ett par år sedan var det få svenskar som hade hört talas om den lilla staden Ockelbo. 

Detta har dock förändrats sedan Daniel Westling, ursprungligen från Ockelbo, blev äkta man 

till Sveriges Kronprinsessa Viktoria tillika Prins. Antalet besökare och turister har sedan dess 

ökat markant till den lilla orten i Gästrikland med dryga 2700 invånare.   

                                                 
6 Bilaga 5 
7 Dinnie, K., (2011)  
8 Ashworth, G., Kavaratzis, M., (2009) 
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När det gäller arbetet med ett varumärke går det enligt Heide et al. att förhålla sig till den 

varumärkesbyggande processen på två sätt. Antingen betraktas processen som en enskild 

isolerad process vilken har en början och ett tydligt definierat slut, vilken utmynnar i en stabil 

varumärkesplattform vilken ligger till grund för det framtida varumärkesarbetet utan att i 

någon större omfattning revideras eller omformuleras under arbetets gång. Det andra sättet att 

betrakta och förhålla sig till den varumärkesbyggande processen är att betrakta arbetet som en 

dynamisk process vilken inte har samma tydliga början och slut som i det första fallet. Denna 

typ av process karaktäriseras till skillnad från tidigare nämnda av ett kontinuerligt reviderande 

och omarbetande av strategier för det kommande varumärkesarbetet.  Dessa två olika sätt att 

förhålla sig till den varumärkesbyggande processen innebär enligt Heide et al att det finns 

olika uppsättningar av möjligheter och begränsningar.
9
 Genom att utarbeta en stabil 

varumärkesplattfrom och sedan utgå från denna under arbetet med en stads varumärke 

möjliggör detta ett fokuserat arbete. Denna typ av förhållningssätt gör det svårare att ta till 

vara på positiva händelser som inte faller inom den plattform som fastslagits. Det går därmed 

att anta att arbetet hämmas från att möjliggöra bästa möjliga effekt. Genom att istället betrakta 

arbetet med stadens varumärke som en dynamisk process vilken inte utgår från ett fast 

ramverk likt alternativet med en fast varumärkesplattfrom, skapas andra möjligheter och 

begränsningar. En dynamisk process möjliggör i större utsträckning en flexibilitet vad gäller 

möjligheterna att agera utifrån de rådande omständigheterna. Detta möjliggör i högre grad en 

förmåga att anpassa arbetet efter rådande omständigheter, både vad gäller möjligheten att ta 

till vara på för staden positiva händelser samt minimera effekten av negativa händelser.  

Ansvaret för en stads varumärke, till skillnad från ett företags, anses inte i någon större 

utsträckning vara möjlig att äga, vilket företags, produkters och tjänsters varumärken 

karaktäriseras av. En stads varumärke är snarare att betrakta som ett varumärke vilket någon 

eller några bär ansvaret för. Det är inte sällan som berörda kommun på något sätt antingen 

själv tagit ansvar för stadens varumärke. Det finns även exempel på kommuner vilka har 

tilldelat ansvaret och utvecklingen av stadens varumärke till en enskild aktör. Detta ännu en 

viktig aspekt kopplat till just ett stadsvarumärke.
10

  

Under 2010 och början av 2011 ägde en rad våldshandlingar rum i Örebro med omnejd
11

. 

Dessa handlingar var av sådan art att de väckte stor nationell uppmärksamhet då de av olika 

anledningar ansågs vara utmärkande. Detta medförde att Örebro som stad i media under 

                                                 
9 Heide, M., Johansson, C., Simonsson., (2005)  
10 Dinnie, K., (2011 
11 Serievåldtäkter, styckmord, morden på universitetet.   
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denna period kom att betraktas som ett centrum för våld av olika slag
12

. Det är med denna 

bakgrund som författarna av denna uppsats valde att genomföra en studie med Örebro stad 

som studieobjekt. 

1.4 Problemformuleringar 

Det författarna är intresserade av att undersöka bygger på en kombinerad frågeställning. Hur 

förhåller sig de som utsetts eller tagit på sig ansvaret för en stads varumärke till sin uppgift 

och hur ser dessa olika aktörer på stadens möjligheter att dra nytta av positiva händelser samt 

hantera negativa händelser som uppkommer. För att komma fram till detta har författarna valt 

att formulera tre generiska frågor vilka syftar till att ligga till grund för studiens empiriska 

insamling. Dessa frågor är vad författarna ämnar svara på i slutet av denna studie.  

Baserat på ovan beskrivna problembakgrund och problemdiskussion har författarna kommit 

fram till de frågeställningar som tillsammans utgör utgångspunkten för studien.  

- Vilka aktörer ansvarar för och bidrar till det offentliga varumärket för en stad?  

Detta förefaller intressant då det återger en bild av vilka aktörer som har möjlighet att påverka 

den offentliga bilden av en stad, det vill säga den bild som kommuniceras ut gentemot utvalda 

målgrupper.  

- Vilken betydelse har de individuella aktörers uppfattning om stadens varumärke, för 

varumärkets förvaltning och utvecklingen? 

Denna fråga syftar till att undersöka hur olika aktörer kan samverka och utveckla en stads 

varumärke trotts att aktörerna har olika intressen kopplat till stadens varumärke.  

- Vilka möjligheter har aktörerna att agera när stadens ställs inför en varumärkeskris?  

Denna fråga syftar till att komma fram till vad de aktörer som arbetar med en stads varumärke 

har för möjligheter och verktyg att använda då det gäller att hantera en varumärkeskris vilken 

skulle kunna få negativa effekter för staden. 

Med utgångspunkt i ovanstående frågeställning har författarna valt att formulera en 

uppsättning frågor som tillsammans är utgångspunkten för studiens empiriska insamlande. 

Dessa ämnar alltså ligga till grund för insamlandet av åsikter från studiens respondenter. 

Frågorna går att dela in i två delar. De två initiala frågorna fokuserar på innehållet i Örebro 

                                                 
12 Bilaga 8 
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stads varumärke och de tre resterande frågorna fokuserar på arbetet med varumärket och 

ansvaret av detsamma. För att tydliggöra författarnas frågeställningar redovisas frågorna i 

punktform. 

 Vad anser aktörerna som är delaktiga i arbetet med Örebro stads varumärke att 

stadens varumärke idag består av? 

 Hur anser aktörerna som är delaktiga i arbetet med Örebro stads varumärke att 

stadens varumärke bör utvecklas? 

 Hur arbetar och samarbetar aktörerna som är delaktiga i arbetet med Örebro stads 

varumärke? 

 Hur förhåller sig aktörer som är delaktiga i arbete med Örebro stads varumärke till 

frågan om ansvar för varumärket? 

 Hur förhåller sig aktörer som är delaktiga i arbetet med Örebro stads varumärke till 

frågan om ansvar för varumärket när någonting negativt inträffat? 

1.5 Syfte 

Målet med denna studie är att kartlägga och analysera vad aktörerna kopplade till arbetet med 

varumärket Örebro stad anser om Örebro stads varumärke i dagsläget och dess framtida 

utveckling, samt hur de förhåller sig till ansvaret för Örebro stads varumärke. Detta för att 

fastställa hur dessa aktörers uppfattning gällande Örebro stads varumärke överensstämmer, 

och vilken betydelse detta har för Örebro stads varumärke. Det primära syftet är att skapa en 

bild av dessa åsikter för att sedan kunna analysera och dra slutsatser vad gäller aktörernas syn 

på innehållet i stadens varumärke samt arbetet med Örebro stads varumärke både i skuggan av 

de våldsrelaterade händelser som inträffade under framför allt 2010, men även i vad som får 

beskrivas som ett status quo läge, det vill säga ett läge som inte karaktäriseras av vare sig en 

övervägande negativ eller positiv bild. 

Med detta syfte och mål ämnar författarna kunna presentera hur arbetet och samarbetet med 

varumärket Örebro stad bedrivs och är fördelat, men även att presentera rekommendationer 

för det framtida arbetet med Örebro stads varumärke baserade på slutsatser kring arbetet med 

varumärket Örebro i relation till ovan nämnda händelser för att kunna dra lärdom av en 

specifik tidsperiod för Örebro stad. 

När det gäller författarnas ambition av det förväntade kunskapsbidraget av denna studie tror 

de att studien främst kan komma att bidra med en ökad förståelse vad gäller både det 
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strategiska och operativa arbetet meden stad varumärke samt hur detta arbete påverkas och 

bedrivs när oförutsedda händelser inträffar i en stad, vilka ingen direkt kan sägas befunnit sig 

i en position att förhindra. 

Sett ur ett akademiskt perspektiv kan studien bidra med analys och insikt i arbetet gällande 

staders varumärke ur ett perspektiv som inte utgår från ett ”status quo” läge, vilket ofta är 

fallet när det gäller främst Citybranding teorier. Författarna hoppas därmed kunna bidra till en 

mer komplett bild av förutsättningarna vad gäller en stads möjligheter till att skapa ett 

önskvärt varumärke genom att dra lärdomar av arbetet med Örebro stads varumärke under en 

period som kan ha påverkat allmänhetens bild av Örebro stad. Detta ämnar författarna uppnå 

genom intervjuer med representanter för aktörerna delaktiga i arbetet med Örebro stads 

varumärke samt på annat sätt betydelsefulla respondenter och sedan analysera insamlad 

empiri med hjälp av den teoretiska referensramen. Studien är att betrakta som en kombination 

av explorativ och deskriptiv, då författarna ämnar undersöka samt beskriva och förklara hur 

arbetet med en stads varumärke kan bedrivas både i en kontext som inte karaktäriseras av vare 

sig något negativt eller positivt. Samt en kontext vilken domineras av negativa händelser 

kopplat till stadens varumärke.  

1.6 Avgränsningar 

Författarna har först och främst valt att avgränsa studien till att omfatta Örebro stads 

varumärke. Med detta avses alltså inte Örebro som helhet, vilket skulle kunna inkludera 

Örebro och dess närområde, vilket skulle kunna sträcka sig ända till kommungränsen. Detta 

av primärt praktiska skäl, då båda författarna är studenter vid Handelshögskolan vid Örebro 

Universitet samt är hemmahörande i Örebro. Att medvetet avgränsa studien till att omfatta en 

stad skapar enligt författarna bättre förutsättningar att samla in empiriskt material. Detta då de 

respondenter och organisationer som studien ämnar omfatta tar tid att boka upp ett flertal 

intervjuer med, vilket skulle försvåras ytterligare genom att inkludera andra städer i studien. 

Att författarna valt att avgränsa studien till att omfatta Örebro stads varumärke har inte endast 

med rent praktiska och tidsmässiga variabler att gör. Det faktum att Örebro, framför allt under 

2010, frekvent uppmärksammades i nationell media med bakgrund av de många våldsbrott 

som begicks har även spelat en avgörande roll gällande valet av studieobjekt, då Örebro stad 

genomgått en period av intensiv nyhetsrapportering vilken har fokuserat på negativa händelser 

vilket skulle kunna bidra till att den allmänna nationella bilden av Örebro, vilket får 

representeras av dess varumärke, förändras. Det förefaller snarast vara detta faktum som 
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gjorde att författarnas intresse för ämnet väcktes vilket följdes av tankar på en uppsats. Det 

går således att fastställa att de praktiska avgränsningarna förefaller sekundära i relation till 

detta faktum. 

Studien har även avgränsats vad gäller de respondenter som studien omfattar. Detta primärt på 

grund av författarnas frågeställningar, som alla syftar på att undersöka de aktörer som är 

delaktiga i arbetet med Örebro stads varumärke genom företaget Örebrokompaniet, vilket är 

ett av Örebro kommun utsett företag som skall samordna och driva arbetet med varumärket 

Örebro vilket inkluderar Örebro stad som studien fokuserar på. Urvalet av respondenter utgår 

från Örebrokompaniets ägarstruktur och styrelse. Författarna har avgränsat studien till att 

omfatta respondenter från respektive organisation som finns representerade i 

Örebrokompaniets styrelse. Utöver dessa respondenter har författarna valt att inkludera en 

respondent från Örebro kommun, Örebro Universitetet samt Örebropolisen. Anledningen till 

att författarna valt att inkludera respondenter från dessa tre organisationer är att Örebro 

kommun dels är ledamot i Örebrokompaniets styrelse genom ägande men även är garant och 

kravställare gentemot Örebrokompaniet. Anledningen till att studien inkluderar en respondent 

från Örebro Universitet är dels att representanter från universitetet har varit delaktiga i 

framtagandet av en ny plattform för varumärkesarbetet för Örebro samt att det finns planer på 

att Örebro Universitet genom ett nybildat holdingbolag skall bli delägare och därmed 

styrelseledamot i Örebrokompaniet. Beslutet att inkludera en respondent från Örebropolisen 

bygger på det faktum att Örebropolisen i allmänhet och respondenten i synnerhet, i egenskap 

av informationsansvarig, frekvent fick svara på allmänhetens och medias frågor gällande de 

våldshandlingar som ägde rum i Örebro. 

Författarna har valt att avgränsa studiens teoretiska referensram till att omfatta teorier om 

varumärken och varumärkesarbete, citybranding samt platsmarknadsföring, kommunikation 

och massmedier, den offentliga kommunen och staden samt krishantering ur ett 

varumärkesperspektiv. Detta i syfte att kunna söka förklara den insamlade empirin genom 

användandet av en kombination av teorier, vilka tillsammans bildar ett ramverk för 

författarnas tolkningar och förklaringar.  

1.7 Målgrupp 

Författarnas målsättning är att denna studie i sin slutliga form skall komma till användning av 

personer som på olika sätt arbetar med eller har ett intresse av arbetet med städers varumärken 

i både i med och motvind. Den primära målgruppen, för vilka denna uppsats är ämnad, är 
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personer som på något sätt har ett strategiskt ansvar för en stads varumärke, med viss 

förkunskap inom teoretiska begrepp som varumärken och citybranding. Med strategiskt 

ansvar syftar författarna på en person som inte primärt jobbar rent operativt med en stads 

varumärke utan har en funktion som på ett mer aggregerat sätt inbegriper stadens varumärke i 

en vidare kontext. En person som passar in denna beskrivning kan givetvis även ha en viss 

operativ roll i en organisation som ansvarar för en stads varumärke. För att konkretisera 

ytterligare skulle en av de tilltänkta i målgruppen kunna vara en verksamhetschef, ansvarig 

för PR och marknadsföring eller motsvarande för ett av kommunen utsedda företag eller 

organisation som ansvarar för en stads varumärke. 
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2. Örebrokompaniet och kommunala bolag 

Detta kapitel syftar till att beskriva Örebrokompaniet, det bolag vilket har ansvar för 

förvaltningen och utvecklingen av Örebro stads varumärke. Vidare beskrivs hur bolaget är 

organiserat och bedriver sin verksamhet. Avslutningsvis beskrivs arbetet i kommunala bolag 

på en mer aggregerande nivå i syfte att skapa förståelse för den kontext i vilken 

Örebrokompaniet finns och verkar.  

2.1 Örebrokompaniet13 

För att få en grundläggande förståelse för hur arbetet med Örebro stads varumärke följer 

nedan en introduktion av Örebrokompaniet, det företag som har ansvar för samordningen av 

arbetet med Örebros varumärke vilket inkluderar Örebro stad. Syftet med denna diskussion är 

att introducera läsaren för den organisation som ansvarar för det rent operativa arbetet med 

Örebro stads varumärke.  

Örebrokompaniet är det företag som på uppdrag av kommunen skall samordna och leda 

arbetet med Örebros varumärke. Bakgrunden till Örebrokompaniet är den tidigare 

organisationen Destination Örebro vilken hade till uppgift att arbeta för att positionera Örebro 

som destination, det vill säga en bra plats att på olika sätt turista och ta del av vad Örebro 

hade at erbjuda. Örebrokompaniet bildades 2007 då kommunen ansåg att detta uppdrag 

behövde utvidgas. Destination Örebro bytte då namn till Örebrokompaniet som fick ett 

bredare uppdrag vilket idag har resulterat i en organisation med tre olika huvudområden. 

Företaget samägs av Örebro kommun, Handelskammaren (vilket tidigare var Örebro 

Promotion), City Örebro samt föreningen Förnya Örebro. Grunden för företagets verksamhet 

är PR och marknadsföring. Örebrokompaniet ”arbetar 365 dagar om året för att sprida en 

positiv bild av Örebro”. Företaget är indelat i tre olika arbetsområden, Övergripande 

marknadsföring, turism och Convention Bureau. 

2.1.1 Örebrokompaniet - Turism14 

Är den del av Örebrokompaniet som arbetar med marknadsföring av Örebro stad gentemot 

privata resenärer samt ge dessa ett ”bra mottagande” när de anländer till staden. Navet i denna 

verksamhet är besöksservice vilken huvudsakligen är lokaliserad till turistbyrån i 

Medborgarhuset. Ytterligare en turistbyrå ligger i friluftsmuseet Wadköping. Det finns även 

ett flertal mobila turistinformationer som placeras ut på strategiskt valda platser. 

                                                 
13 http://www.orebrokompaniet.se 
14 http://www.orebrokompaniet.se 
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Örebrokompaniet turism arbetar även med marknadsföring, paketering och biljetthantering 

gentemot både privatpersoner och grupper. Utöver detta arrangerar Örebrokompaniet 

visningar och gruppaktiviteter på Örebro slott och i Wadköping. Örebrokompaniet samarbetar 

även med kringliggande kommuner som även dessa ingår i begreppet ”Örebro” när det 

förmedlas mot privatturister och grupper. 

2.1.2 Örebrokompaniet - Örebro Convention Bureau15 

Denna del av Örebrokompaniet arbetar med att få både större och mindre konferenser, 

kongresser och andra arrangemang att förläggas till Örebro. Convention Bureau samarbetar 

med Conventum, Örebro Universitet, Universitetssjukhuset, Regionförbundet och Örebro 

kommun.  

Örebrokompaniet beskriver själva syftet och målet med sin verksamhet genom att specificera 

dess ”Vision och mål” samt ”Mission, Vision, Affärsidé”. Nedan återfinns dessa begrepp 

förklarade av Örebrokompaniet själva. 

2.2 Örebro stad och dess historia 

För att ge läsaren en historisk bakgrund till studieobjektet Örebro stad redovisas på här en 

tidslinje vilken innehåller de milstolpar som Örebrokompaniet har valt att lyfta fram som de 

viktigaste vad gäller Örebros utveckling. Detta är alltså inte en redovisning av en objektiv 

historieskrivning utan en sammanställning av viktiga händelser och skeenden i Örebros 

historia från en organisation, vilken har till uppgift att marknadsföra Örebro. Figuren ger ändå 

en förförståelse för Örebro stad och dess utveckling fram till idag.   

                                                 
15 http://www.orebrokompaniet.se 
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Figur 1 Egen design baserad på Örebrokompaniets sammanställning 16 

Örebrokompaniets främsta uppgift är att förmedla en positiv bild av Örebro, utveckla 

marknadsföringen av staden, både nationellt och internationellt, och skapa en samlad bild av 

Örebro inom flera affärsområden. Detta leder till ett ökat antal privat- och affärsturister, 

företagsetableringar och inflyttade, inte minst studenter, vilket i sin tur innebär ökade 

sysselsättning och ökat mervärde för alla som till vardags bor och lever i Örebro. I slutändan 

ökar detta skatteintäkterna. 

2.3 Den offentliga kommunen och staden 

Sveriges städer tillhör kommuner som är självstyrande enheter och som i klartext betyder att 

de har en självständig ställning gentemot staten och de övriga delarna av samhället.
17

 Städer 

samt kommunen formar en lokalt anpassad politik som lättare kan uppfatta de problem, behov 

och utmaningar som regionen kan tänkas ha. Dock måste det has i åtanke att den kommunala 

politiken och förvaltningen lyder under riksdagen och är därmed en del av staten. Den 

kommunala verksamheten och dess arbete inklusive varumärkesarbetet, ska styras enligt 

demokratiska förhållningssätt och regleras och är format i den svenska sättsstatens principer.
18

 

Kommuners självstyre samt den statliga styrningen påverkar den dynamiska processen. Staten 

har det övergripande ansvaret och styr kommuners verksamheter i grunden med hjälp av lagar 

                                                 
16 http://www.orebro.se 
17 Montin, S. Persson, G (1994)    
18 Montin, S. (2007)  
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och andra rättsliga regler. Grovt sett så representerar den kommunala verksamheten båden 

staten och dess myndigheter samt lokala beslut och normer.  

Inom många kommuner är det anställda som möter dessa krav och inte de förtroendevalda i 

fullmäktige, styrelsen och nämnder. Det skiljer sig givetvis mellan kommuner och storlek på 

stad. Relationen är generellt den att medborgare och förtroendevalda har en bristfällig kontakt 

för att den kommunala självstyrelsen ska fungera enligt de förväntningar på demokrati som 

dominera och enligt de krav på hög kvalitet och som är uppställda.
19

 Inom Sveriges 

kommuner är den kommunala politiken och verksamheterna mer integrerad i det 

civilsamhället, än i många andra länder i världen. Integrationen och gemenskapen behöver 

dock inte betyda att ansvaret ligger på nämnder och som styrs av lagar och regler. Det som 

kan ses som gemensamma frågor kan lika gärna hamna inom ramen för lokal organisering än 

en hantering för kommuner.
20

    

2.3.1 Kommunala bolag inom staden  

Kommunala bolag har nästan funnits lika länge som de svenska kommunerna och de första 

dateras från 1870-talet och drev då järnvägsverksamhet. Kommunala bolag och aktiebolag har 

olika ursprung. Kommunen har sitt regelverk hämtat ur den offentliga rätten och reglerar 

samhällets funktion och organisation samt de enskilda rättssubjektens rättigheter och 

skyldigheter gentemot samhället. Aktiebolagen svarar mot en civilrättslig konstruktion och 

har sin grund i avtal mellan juridiska eller fysiska personer. Kommunala bolag är ett alternativ 

till den kommunala förvaltningsformen. De skall tillgodose det kommunala intresset och kan 

därför inte ses som en del av näringslivet, förutom bolag som är verksamma inom fjärrvärme 

eller el. Sedan den nya kommunlagen 1991 har kommunala bolag blivit en större del av den 

kommunala organisationen och skall präglas av dess synsätt samt att de numera är ett 

instrument för kommunens verksamhet.
21

  

Kommuner kan vara delägare i bolag och de används när kommuner och landsting vill 

samarbeta. Samarbetena kan se olika ut och kan vara med andra kommuner eller landsting 

eller offentliga och privata aktörer. Delägandet är vanligt inom energi-, transport- och 

fastighetsbranscherna men det förekommer allt mer att kommunala bolag är delägare i bolag 

inom turism och kredit- och finansmarknaden, samt infrastruktur och näringslivsutveckling. 

Ett av de vanligaste skälen till samägande inom kommunen är dels hjälp med finansiering av 

                                                 
19 Montin, S. (1995) 
20 Montin, S. Persson, G., (1994)    
21 Meyer, L. Månsson, P., (2009)  
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andra aktörer eller minimera riskerna för förluster. Det finns också skäl att tro att motivet 

bakom samäganden är att kommunen vill utveckla ett befintligt samarbete och ge det en bättre 

struktur i form av ett verksamhetsbolag som har hand om marknadsföringen av en region. 

Vidare motiv för att kommunala bolag skall samarbete med andra bolag är att det resulterar i 

att verksamheten i sig blir större och ger en möjlighet att behålla kompetent personal. Just 

kompetensfrågan är en stor anledning för att kommunala bolag slår sig samman med den 

privata sektorn för att den kan tillföra erfarenheter, kapital och nätverk.
22

 

Kommunala bolag som inte är helägt av kommunen utan samarbetar med någon/några är 

oftast problematiskt. Den lagtekniska frågan blir långt mer komplicerad till skillnad om 

kommunen hade ägt hela bolaget. Det har därför skapats en metod som baseras på 

sammanvägningar av flera omständigheter. Kommunala bolag som delvis ägs av kommunen 

måste se till att andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt blir 

uppfyllda enligt rådande lag. De skall också verka för att en civilrättslig form av principen blir 

tillämplig på bolaget. Avvikelser från villkoren i kommunallagen är inte tillämpbar.
23

 Många 

kommuner och landsting har problem med bolagets styrning och har svårt att hitta rätt 

bolagsformer och konstellationer. De frågor som diskuteras är att ägarfrågan oftast är otydlig i 

sina styrsignaler. Det påverkar samspelen mellan bolagen och även deras möjligheter att 

fullgöra deras åtagande från kommunerna. Uppdragsbeskrivningarna blir tvetydiga och den 

svaga styrningen leder till att bolagen blir starka gentemot sina delägare. En av förklaringarna 

till att många kommunala bolag har problem med styrningen är deras brist för delägarna att 

föra gemensamma diskussioner och föra fram gemensamma strategier för bolagen.
24

   

 

 

  

                                                 
22 Klintbo,B. Henningsson, P., (2008) 
23 Meyer, L., Månsson, P., (2009) 
24 Klintbo,B. Henningsson, P., (2008) 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas de metodologiska val som ligger till grund för studien. Metodens 

disposition kommer att beskriva vilka metoder som används och vilka urvals som har 

gjorts för den. Kapitlet ämnar visa på vilka val som gjorts för studien samt hur 

insamlandet och redovisningen av det empiriska materialet gått till. Avsikten är att 

beskriva samt motivera och värdera de metodval som valts och visa på hur det har 

påverkat resultatet av studien.  

3.1 Val av ämne 

Författarna av denna uppsats är båda födda och uppväxta Örebro och delar därmed till stora 

delar bakgrund och uppfattningar om staden. Inför valet av ämne och därmed studie 

diskuterade författarna olika förslag inom ämnesområdet marknadsföring vilket är det ämne 

som författarna delar, både vad gäller tidigare akademiska studier men även rent personligt 

har ett sort intresse av. Efter att författarna läst in sig på olika företag och organisationers 

varumärkesarbete för se hur de arbetar med att profilera en produkt eller varumärke kände 

författarna att de ville vidga sina vyer inom marknadsföringen och hitta något som var mer 

komplext och som författarna själva också ville ha svar på. En artikel i tidningen Örebroar´n 

fångade författarnas intresse.
25

. Artikelförfattaren ställde sig frågan om huruvida Örebros 

varumärke tagit skada efter alla våldsrelaterade brott som ägt rum i och runt Örebro vilka 

även fått stor nationell uppmärksamhet i media främst under 2010, men även en bit in i 2011. 

Denna artikel kom att bli startskottet för den uppsats ni nu håller i. 

Arbetet med en stads varumärke, vilket inom den akademiska världen brukar benämnas som 

city branding, var något som författarna endast haft lite kontakt med vilket resulterade i att 

författarna kom i kontakt med nya begrepp och teorier, vilket medförde en hel del förkovring. 

Efter vidare fördjupning inom ämnet växte författarnas intresse i takt med att diskussionerna 

fortsatte. ”Varför, hur då, kan de inte göra så där…” löd diskussionerna och detta resulterade i 

att ett ämne för uppsatsen fastslogs, författarna ville studera varumärket Örebro stad ur ett 

ägar- och ansvarsperspektiv. Att valet föll på Örebro stad som studieobjekt var primärt en 

fråga om närhet och praktikalitet för författarna, då båda är hemmahörande i staden, samt att 

författarna tillsammans besitter ett utbrett kontaktnät vilket gagnade studien. Under arbetets 

gång visade sig Örebro stad varumärke utgöra ett högst intressant och lämpligt studieobjekt 

med många intressanta infallsvinklar passande en uppsats gällande city branding. 

                                                 
25

 Bilaga 5 
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3.2 Forskningsfilosofi 

De två vanligaste och mest använda forskningsfilosofierna inom företagsekonomi är 

hermeneutik och positivism. Hermeneutiken härstammar ur den humanistiska 

vetenskapstraditionen och ämnar lite trubbigt beskrivet svara på frågan ”vad är det som visar 

sig och vad är innebörden i det?” medan positivismen har sin utgångspunkt i den 

naturvetenskapliga forskningstraditionen. De två forskningsfilosofierna skiljer sig i grunden åt 

genom att positivismen ser resultatet av positivistisk forskning som den absoluta kunskapen 

medan hermeneutikens forskningsfilosofi bygger på en större förståelse för relativistiska 

tankegångar, det vill säga inte lika absolut som positivismen vad gäller resultatet av 

forskning.
26

 De båda forskningsfilosofierna skiljer sig även åt när det gäller hur mänskliga 

beteenden observeras och kategoriseras. Hermeneutiken fokuserar på att få en ökad förståelse 

för ett visst beteende medan positivismen ämnar ge en förklaring till varför något/någon 

agerar på ett specifikt sätt, det vill säga ett visst beteende. Vidare följer en mer utförlig 

beskrivning av dessa två forskningsfilosofier.
27

 

3.2.1 Hermeneutik 

Stora delar av humanvetenskapen har sin grund inom den hermeneutiska forskningsfilosofin 

vilken härstammar från en existentiell filosofi. Den syftar till att finna svar och kunskap vad 

gäller människors upplevelser av olika händelser. Till skillnad från positivismen så 

eftersträvas inte att finna den absoluta kunskapen, då detta inte existerar inom denna 

forskningsfilosofi. Hermeneutiken utgår ifrån människors känslor och upplevelser och hur 

dessa styr människors handlingar.
28

 Vidare antar denna forskningsfilosofi att en persons 

tidigare upplevelser samt dess förställningar om sin omgivning hela tiden påverkar dem och 

dess tolkningar av verkligheten. När det gäller forskning likt den typ av studie vilken denna 

uppsats omfattar är det viktigt att beakta ett sådant förhållningssätt, då studien är av kvalitativ 

karaktär, finns det en risk att författarna kan misstolka insamlad data då författarna ej till fullo 

kan förstå och tolka dessa data i dess sociala kontext.
29

 

3.2.2 Positivism 

Positivismen bygger i grunden på kvantitativa mätningar och logiska resonemang, vilket göra 

att mycket av forskningen inom denna forskningsfilosofi bygger på experiment. Vidare utgår 

Positivismens forskningsfilosofi bygger även på ett antagande att människor kan använda 

                                                 
26 Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994)  
27 Bryman, A.,  Bell, E., (2005) 
28 Lundahl, U., Skärvad, P-H. (1999) 
29 Ibid. 
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logik för att räkna och använda sina sinnen för att iaktta och därefter tolka. Fakta är det enda 

som är sannolikt och samtliga undersökningar eller studier måste hela tiden betraktas ur ett 

kritiskt perspektiv. Vidare måste logik användas för att komma fram till fakta som senare går 

att dra slutsatser från. Positivismen har regler som kan anses hämma det kreativa tänkandet 

och det kan anses vara ett perspektiv som försöker att analysera hur saker är precis i den stund 

den undersöks och endast då.
30

 

3.2.3 Studiens forskningsfilosofi 

Studien kommer att hämta information som är bestående av empirisk data som inhämtats från 

respondenterna. Studien ska hela tiden försöka att sträva efter att försöka få så god förståelse 

för deras uttalanden samt att all data som insamlats kommer att tolkas av författarna. Detta är 

ett hermeneutiskt tillvägagångssätt eftersom den insamlade informationen kommer att 

påverkas av författarnas tidigare erfarenheter, värderingar samt intressen.   

3.2.4 Ontologiska frågeställningar 

Ontologi handlar om vad som finns och berör sociala ting och dess natur. Huvudbudskapen 

inom ontologi handlar om hur sociala ting kan uppfattas som objektiva enheter och om de har 

någon form av yttre verklighet, det vill säga objektivism, eller om det är en konstruktion 

vilken en individ bygger sina uppfattningar och handlingar på, det vill säga konstruktionism. 

Konstruktionismen går ut på att de sociala företeelser och deras meningar är något som 

kommer fram i form av aktörer.
31

 

När forskningen bedrivs finns det kluster av åsikter och påbud som forskare inom en viss 

disciplin påverkas av och som kan påverka dess forskning. Det finns fyra paradigm som 

speglar en del antaganden som en forskare gör om en organisations egenart samt hur de får in 

kunskapen om den:
32

 

1. Objektivistiskt – det finns en extern synvinkel utifrån vilken man kan betrakta 

organisationen, som består av verkliga och konkreta processer och strukturer.  

2. Subjektivistiskt – en organisation kan enbart förstås genom ett grundval av 

uppfattningar av individer aktiva i organisationen.  

3. ett reglerande synsätt – meningen med företagsekonomisk forskning är att beskriva 

vad som sker i organisationen och eventuellt ge förslag till små förbättringar.  

                                                 
30 Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994)  
31 Bryman, A., Bell, E., (2005) 

32 Ibid.  
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4. ett radikalt synsätt - meningen med företagsekonomisk forskning är att värdera och 

bedöma hur organisationen borde bete sig samt hur de ska göra för att uppnå sina mål.  

Dimensionering av dessa ger fyra olika paradigmatiska ståndpunkter: 

1. ett funktionalistiskt paradigm – problemlösande inriktning som leder till rationella 

förklaringar.  

2. ett tolkande paradigm – frågor om huruvida organisationen existerar i verklig 

bemärkelse. 

3. ett radikalt humanistiskt paradigm – organisationen uppfattas som ett socialt 

arrangemang. Forskningen skall styras efter förändringsbehovet.  

4. ett radikalt strukturalistiskt paradigm – organisationen som en produkt av 

maktrelationer vilka resulterar i konflikt.  

 

Faktorer som påverkar genomförandet av företagsekonomisk forskning 

 

Figur 2 Företagsekonomiska forskningsmetoder33 

Forskarens värderingar speglar forskaren i deras personliga åsikter och känslor. Med hänsyn 

till att en forskares värderingar kan störa forskningsprocessen måste det bejakas. Forskarens 

värderingar, det vill säga forskarens personliga åsikter och känslor, spelar in i en studie och 

kan göra att forskaren kan göra subjektiva bedömningar. Praktiska faktorer spelar såklart även 

en stor roll i en forskningssituation, då det ofta är avgörande för forskningsstrategi och metod. 

Teori avser de för forskningsområdet relevanta teorier, medan kunskapsteorier avser teorier 

avseende vad kunskap är och hur detta skapas. 

                                                 
33 Bryman, A., Bell, E., (2005) 
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3.3 Forskningsansats 

Forskning utgår från olika former av angreppssätt när information och kunskap skall letas upp 

och försöka att lokalisera. Ansatsen styr forskningen mot de uppfattningar som forskarna kan 

tänkas ha mellan empiri och teori.
34

 Författarna av denna studie har sedan tidigare en stor 

kunskap om studieobjektet men ej om det valda studieområdet. Det vill säga finns sedan 

tidigare kunskap om Örebro stad men inte kunskap om arbetet med dess varumärke. Denna 

kunskap har ackumulerats under många år då båda författarna bott i Örebro majoriteten av 

sina liv. Detta gör det svårt för författarna att koppla bort tidigare erfarenheter och upplevelser 

om Örebro stad. Studien kommer därmed inte att kunna genomföras helt och hållet objektivt, 

då båda författarna tolkar studiens insamlade empiri utifrån deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper om studieobjektet. Detta är till viss del tvunget att betraktas som en svaghet då 

författarna inte kan se helt objektivt på Örebro som stad eller den information som studien 

genererar. Författarna är väl medvetna om denna tidigare tysta kunskap och dess möjliga 

inverkan på resultatet, både under insamlandet av data men även under tolkningsfasen dessa 

data. Då denna insikt finns anser författarna att de kan förhålla sig objektiva inom ramen av 

denna vetskap i kombination med att ingen av författarna tidigare studerat den teoretiska 

referensramen eller träffat de berörda respondenterna. Det blir därmed respondenternas svar 

på författarnas frågor i deras miljö som analyseras tillsammans med den teoretiska 

referensramen som är vald för studien.
35

  De vanligaste ansatserna som används inom 

företagsekonomisk forskningen är den deduktiva, induktiva samt den abduktiva. Dessa tre 

ansatser skiljer sig vad gäller angreppsätt som en studie har och därmed dess resultat, 

beroende på vad studien ämnar ge svar på. Nedan följer en kortare beskrivning av dessa tre 

forskningsansatser.
36

 

3.3.1 Deduktiv forskningsansats 

Inom den deduktiva forskningsansatsen utgår forskaren från en eller flera teorier. Dessa 

används sedan för att se hur väl de överensstämmer med verkligheten för att sedan försöka 

återskapa samt bekräfta redan befintliga forskningsantaganden. En deduktiv forskningsansats 

prövar alltså teorier, detta med det primära syftet att bekräfta eller förkasta en eller flera 

specifika teorier.
37

 

                                                 
34Wallén, G., (1996)  
35 Saunders, M., Lewis, P. Thornhill, A., (2009) 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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3.3.2 Induktiv forskningsansats 

Inom den induktiva forskningsansatsen utgår forskaren, till skillnad från den deduktiva 

forskningsansatsen, istället från empiri för att på så sätt skapa nya teorier eller modeller i syfte 

att bidra till vidareutvecklingen av redan existerande teorier. Den induktiva ansatsen innebär 

att en undersökning genomförs i syfte att skapa en ny teori. Forskning av detta slag bedrivs 

förutsättningslöst och kräver också att forskarens egna värderingar, tidigare kunskaper och 

åsikter bör negligeras i möjligaste mån, då dessa kan göra att resultatet influeras.
38

 

3.3.3 Abduktiv forskningsansats 

Den abduktiva forskningsansatsen brukar i regel förklaras som en kombination av både den 

induktiva och den deduktiva forskningsansatsen. Utgångspunkten för denna ansats är i regel 

empiri men forskaren tar hjälp av teorier för att förstå och finna förklaringar i empirin. 

Forskningen bedrivs därmed genom ett slags växelspel mellan både induktiv ansats och 

deduktiv ansats.
39

 

3.3.4 Val av forskningsansats för studien 

Denna studie ämnar utgå från en abduktiv forskningsansats. Studiens teoretiska referensram 

utgår från redan befintliga teorier kring city branding, place marketing, varumärken samt 

crisis management. Forskningen inom samtliga dessa ämnen är utbredd men författarna ämnar 

med denna studie kombinera dessa forskningsområden för att ta teoribildningen ett steg längre 

genom att kartlägga hur en stad arbetar med sitt varumärke och hur en stad kan och bör 

hantera sitt varumärke i samband med en allvarlig händelse som kan få 

varumärkeskonsekvenser. 

Genom att kartlägga dessa faktorer i studiens empirikapitel och kombinera detta med ovan 

nämnda teoriområden, är författarnas förhoppning att komma fram till slutsatser om hur en 

stad kan bedriva sitt varumärkesarbete, för att på sikt och med korrekt hantering få 

möjligheten och verktygen att "stå över" eventuella negativa händelser, och därmed undvika 

skada på dess varumärke. 

3.4 Forskningsstrategi 

När en studie genomförs och insamling av empiri sker finns det olika ansatser som studien 

kan använda sig av; en kvantitativa och en kvalitativ ansats.
 40

 Författarna i diskussion med 

handledare av denna uppsats ansåg att en kvalitativ forskningsstrategi var att föredra och är 

                                                 
38 Saunders, M., Lewis, P. Thornhill, A., (2009) 
39 Ibid. 
40 Jacobsen, D-I., (2002) 
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därmed vad som ligger till grund för studien. Resultatet samt det insamlande materialet 

kommer att redovisas genom modeller och uttryckas i resonemang samt analyseras kvalitativt 

snarare än att redovisas med hjälp av siffror och uträkningar.
41

 Den teoretiska referensramen 

har begränsats till teorier kring city branding, place marketing samt crisis management. Denna 

form av ansats är mer omfattande och kräver att författarna samlar in och gör sin egen 

tolkning samt analys. Författarna ansåg att denna metod ger utrymme och bidrar till studien 

med ett djup och en bättre öppenhet av respondenten, detta då författarna har möjlighet att 

vara mer avslappnade vid intervjutillfället, vilket kan medföra att insamlingen av det 

empiriska materialet får ett större djup än det annars skulle fått.
42

 Studiens ansats medförde att 

författarna fick en djup uppfattning om de respondenter som intervjuades och deras enskilda 

åsikter. Vidare upptäckte författarna även en del intressekonflikter respondenterna emellan 

som kan ha vart svår att upptäcka vid en annan ansats. Intervjuerna medförde också att 

studien kunde få en mer korrekt samt aktuell information från respondenterna, än vad som 

skulle kunna bli funnen i litteratur eller internetsidor. Samtliga respondenters svar är inspelade 

och de olika respondenternas svar har hjälpt författarna att få en bred bild av studiens valda 

område. Författarna anser att trots att intervjuguiderna inte skilde sig åt nämnvärt och att 

respondenterna svar inte alltid var lika, så går det att jämföra intervjuernas innehåll då 

samtliga respondenter.
43

       

Studiens empiri, bestående av kvalitativa data, har samlats in genom upprepade intervjuer 

med samtliga respondenter och redovisas vidare i empirin i löpande text. Författarna har haft 

som utgångspunkt att initialt skapa sig en förståelse för den teoretiska referensramen och 

sedan använda denna som utgångspunkt för att skaffa sig en teoretisk uppfattning om hur 

”varumärkesbyggande” bedrivs i Örebro stad samt hur de olika intressenterna ser på sin egen 

roll i detta arbete. Författarna har haft som mål att kartlägga och fastställa vilka organisationer 

som står bakom Örebro stads varumärke, sett ut ett ansvarsperspektiv. Detta för att sedan 

undersöka hur dessa organisationer arbetar med Örebro stads varumärke inom ramen för deras 

egen verksamhet samt förstå hur dessa organisationer agerade efter de våldshandlingar som 

ägde rum under 2010, i syfte att se om, och i så fall hur, dessa händelser påverkade arbetet 

med varumärket Örebro stad.     

Arbetet med Örebro stads varumärke bedrivs av en komplex organisation bestående av många 

olika organisationer och företag. Denna Studie har valt att fokusera på de olika 

                                                 
41 Holme, I-M., Solvang-Krohn, B., (2001) 
42 Ibid. 
43 Andersen, I., (1998) 
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intresseorganisationerna som aktivt arbetar med eller på ett direkt sätt har möjlighet att 

påverka Örebro stads varumärke. Detta för att belysa de olika organisationernas olika 

intressen kopplat till Örebro stads varumärke samt deras åsikter kring arbetet med varumärket. 

3.5 Forskningsmetod 

Studiens forskningsmetod är närmast att betrakta vid en fallstudie. En forskningsmetod av 

denna karaktär innebär att forskningen bedrivs genom att studerar ett fall eller en särskild 

plats.
44

 Författarnas syfte med studien är att fokusera på att beskriva hur organisationerna 

bakom Örebro stads varumärke arbetar för att skapa ett starkt varumärke, men även undersöka 

huruvida de våldsbrott som begicks i Örebro främst under 2010 påverkade dessa 

organisationers arbete med varumärket Örebro stad genom att fastställa om dessa 

organisationer vidtog några handlingar baserat på dessa händelser. Studien utgår från en bred 

teoretisk referensram samt en stark empiri med respondenter från respektive organisation som 

på ett aktivt sätt har ansvar för eller intresse i varumärket Örebro stad. Det kommer ge 

studiens forskningsmetod ett brett perspektiv för att sedan kunna besvara de forskningsfrågor 

som studien tagit upp i inledningskapitlet. Författarna valde att utföra en fallstudie för att 

denna typ av forskningsmetod kan användas i ett flertal olika situationer och ger kunskap ett 

flertal olika fält, bland annat organisatoriska, individuella och kollektiva företeelser.
45

  

3.6 Urval 

3.6.1 Val av teoretisk referensram 

De olika teorierna är valda utifrån studiens frågeställningar och försöker att få en samlad bild 

av teorier kring varumärke, city branding, place branding samt delar av corporate 

management. Författarna samlade in majoriteten av den teoretiska referensramen genom 

databassökningar samt litteratur från Örebro Universitetsbibliotek. Databaser som användes 

för insamlandet av vetenskapliga artiklar var elin@Örebro, Emerald, JSTOR samt Google 

Scholar. 

Sökord som författarna använde för att söka artiklar i databaserna var:  

Organization, brand, crisis management, communication & PR, offentliga förvaltningen, City 

branding, Place branding, Corporate management. Redovisningen av databassökningen 

redovisas i bilaga 7. Dessa ord söktes var för sig och i olika kombinationer för att få fram så 

                                                 
44 Bryman, A.(2002) 
45 Yin, R.K.. (2009) 
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mycket material som möjligt, för att sedan begränsa urvalet genom att läsa igenom och de 

som ansågs mest intressanta och som kunde hjälpa författarna i deras studie. 

3.6.2 Val av studieobjekt 

Författarna har valt att i studien inkludera respondenter från de organisationer som 

tillsammans står som ägare till företaget Örebrokompaniet. Samt respondenter från 

organisationer vilka varit med och tagit fram den nya varumärkesplattformen för Örebro och 

därmed Örebro stad. Författarna har dock lämnat två organisationer utanför denna studie, 

vilka varit delaktiga i arbetet med den nya varumärkesplattformen, Länsstyrelsen och 

Landstinget. Författarna har även valt att inkludera en respondent från Örebro polisen då det 

var just polisen som stod i medias rampljus under de våldshandlingar som ägde rum under 

2010, vilket enligt författarna gör polisen till en viktig aktör sett ur ett varumärkesperspektiv. 

3.6.3 Val av respondenter 

Författarna valde att använda sig av respondenter som aktivt arbetar med Örebro stads 

varumärke. I syfte att begränsa antalet respondenter till ett för studiens omfattning hanterbart 

antal valde författarna att söka intervjua ansvariga för respektive organisation. De 

respondenterna som användes för studien var Björn Fransson, turistchef på Örebro kompaniet, 

Margareta Wall, kommunikationsdirektör på Örebro kommun, Jon Forsell, verksamhetsledare 

på Handelskammaren i Örebro, Stina Storm, VD för City Örebro, Niklas Jälevik 

informationschef Örebro Universitet, Torbjörn Carlsson f.d. Informationschef på Örebro 

polisen, Björn Fransson Örebrokompaniet samt Erik B. Lövgren i egenskap av ledamot i 

Förnya Örebro. Dessa respondenter valdes för deras insikt om hur Örebro stad arbetar samt 

har arbetat med dess varumärke. Författarna anser även att dessa respondenter har en viktig 

funktion i de organisationer som studien omfattar, vilka på olika sätt anser sig ansvara för 

Örebro stads varumärke. Genom att inkludera dessa respondenter anser författarna ha skapat 

goda förutsättningar för studiens empiriinsamling samt stärka validiteten för studiens 

slutresultat. 

3.6.4 Beskrivning av intervjun, semistrukturerad, antal tillfällen.   

I syfte att kunna erhålla bästa möjliga svar från studiens respondenter har författarna valt att 

initialt lägga tid på att bygga en relation till de respondenter som studien omfattar. Detta då 

ämnet som studien omfattar kräver att respondenterna lämnar så utförliga och kompletta svar 
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som möjligt, för vilket troligheten ökar då författarna kunnat bygga en relation till 

respondenterna.
46

 

3.6.5 Semistrukturerade intervjuer  

En semistrukturerad intervju ger en flexibilitet samt möjlighet för forskaren att ställa 

följdfrågor. Den ger därför också god kvalitet på den data som samlas in till studien. Intervjun 

måste innehålla en viss form av struktur för att kunna styra respondenten i den riktning som 

forskaren vill att intervjun skall ta. Vidare måste forskaren vara medveten om att det måste 

finnas en mindre strukturerad del där det finns ett visst utrymme för egna tolkningar för 

respondenten. Allt förarbete som forskaren gör innan studien samt hur mycket tid och energi 

han lägger ner på den, bestämmer oftast resultatet av intervjun. Ett gott sätt att få en bra start 

på intervjun är att börja ganska brett och sedan göra frågorna mer och mer specifika.
47

 När det 

gäller de semistrukturerade intervjuerna så är det en stor fördel att det egentligen inte finns 

några begränsningar när det gäller själva tekniken på frågorna. Det innebär att olika sorters 

frågor kan ställas och intervjun får ett stort omfång och den enda begränsningen är egentligen 

forskarens.
48

  

3.6.6 Kognitiva kartor 

Under samtliga intervjuer fick respondenterna skissa vilka de ansåg var intressenter till 

stadens varumärke. En mental omvärldsbild/karta baseras på respondenternas individuella 

erfarenheter och upplevelser och kan hjälpa studien att visa om det har någon inverkan på hur 

de ser på intressenterna för en stad vidare perspektiv kan genereras av de mentala kartorna 

eftersom de medvetet eller omedvetet visar på att respondenternas bakgrund och deras 

uppfattningar i politiska, kulturella och ekonomiska värden. Samtliga respondenter fick i 

uppgift av författarna att skissa en bild med varumärket Örebro stad centrerat i mitten. De fick 

sedan i uppgift att själva fylla i vilka de såg som intressenter utan yttre påverkan från 

författarna eller andra inblandade. Denna bild kan innehålla information baseras på minnen, 

föreställningar samt förväntningar och kan hjälpa studien att visa om det råder några 

skillnader i respondenternas uppfattning av stadens intressenter samt förstärka eller försvaga 

misstankarna om det råder skillnader i respondenternas uppfattningar.  
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3.7 Empirisk datainsamling 

3.7.1 Primärdata 

Studiens primärdata har samlats in från intervjuer med Jon Forsell, Margareta Wall, Björn 

Fransson, Stina Storm, Niklas Jälevik, Torbjörn Carlsson samt Erik B. Löfgren. Inför 

intervjuerna med berörda respondenter tog författarna fram en intervjuguide. Intervjuguiden 

består av frågor inom de olika områden som författarna är intresserade av att få svar på genom 

intervjuer med respondenterna. Vid majoriteten av intervjuerna var frågorna de samma. Detta 

för att underlätta analysen av svaren då de blir jämförbara så till vida att svaren är resultatet av 

samma fråga. Vid intervjun med Torbjörn Carlsson valde författarna att exkludera frågorna 

om specifikt rörde det löpande arbetet med Örebro stads varumärke då polisen inte har något 

med detta arbete att göra. Det var intressant för studien att se hur respondenterna besvarade 

frågeställning beroende på att de också arbetar med varumärkesarbetet på olika sätt och 

genom det kan avvikande uppfattningar uppstå om Örebro stad och dess varumärke. Förutom 

de generella frågorna så har studien använt respondenternas svar, där författarna av studien 

tyckt att de bäst ha kunnat bidra. 

3.7.1.1 Intervjuer Primärdata 

I arbetet med studien har vi använt oss av narrativ strukturering. Under intervjuerna så 

transkriberade författarna allt som sas och utav det så skapades sammanhängande berättelser. 

Författarna försökte gestalta texten i ett sammanhängande stycke och med hjälp av citat. 

Vidare i analysen använde författarna meningskategorisering för att återkoppla till den 

teoretiska referensramen. Metoden användes för att försöka beskriva och sortera ut det 

material som var intressant samt som skulle vara till hjälp för studiens syfte. Författarna 

beskrev det som kom fram genom intervjuerna och vilket resultat det gav. Vidare försökte 

författarna att finna en djupare insikt om det som sas i intervjuerna för att finna en bredare 

referensram, så kallad meningstolkning. Studiens arbete växlade mellan samtliga moment, 

vilket är en form av ad hoc av olika metoder och används för att skapa en form av mening. I 

en studie av författarnas karaktär kan en forskare välja att växla fritt mellan olika 

konstruktioner. Grovt beskrivet så påbörjade författarna analysarbetet med att beskriva 

respondenterna för att sedan försöka att fokusera på att tolka den text som baserades på citat 

och som redovisas i studien.
49
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3.8 Analysmetod  

Arbetet och tillvägagångssättet med denna uppsats har karaktäriserats av en slags växelverkan 

mellan insamlandet av data samt analys och tolkning av detta. För att på ett strukturerat och 

kontinuerligt sätt kunna analysera den data som samlats in har författarna valt att använda den 

hermeneutiska cirkeln som analysmodell, vilken möjliggör just arbete innehållande 

kontinuerlig utveckling och revidering av analys som en följd av insamlande av empiri.  

I analysen har författarna kopplat studiens empiri bestående av intervjuer till den teoretiska 

referensramen. Författarna har vägt iakttagelser, framställningar och åsikter mot varandra för 

att kunna skapa en objektiv bild av det studerade i syfte att komma fram till slutsatser 

gällande de frågeställningar som studien har som utgångspunkt. 

3.9 Validitet 

Detta är ett instrument som forskningen använder sig av för att återge fakta så korrekt som 

möjligt är validitet. Validiteten avgör om det som undersöks stämmer överens med syftet för 

studien och därmed kan sägas ha validitet för studien. Det innebära att allt material som 

samlats in för studien skall visa på om det är relevant och korrekt fakta som samlats in och 

hur den har samlats in. Författarna bakom den här studien har för avsikt att undersöka de delar 

som den avser att undersöka och mäter där av giltigheten i studien.
50

 Utgångspunkten för 

denna studie var att så hög validitet som möjligt kunde säkerhetsställas. Detta åstadkoms 

genom att kritiskt formulera frågeställningar som ämnades diskutera under intervjuerna med 

samtliga respondenter för studien, samt genom att med hjälp av den teoretiska referensramen 

få svar på de frågeställningar som studien ämnade besvara. Till författarnas hjälp användes 

vetenskapliga, erkända samt publicerade teorier inom specifika ämnesområden för att dels 

säkerställa att intervjuguiden samt frågeformulären skulle vara till god hjälp vid samtalen med 

samtliga respondenter, men också vara en stark teoretisk plattform för varje ämnesområde att 

förhålla sig till. Studien har haft som mål att hela tiden förhålla sig objektiv mot allt insamlat 

material. Fokus har hela tiden varit för författarna att ha ett målinriktat fokus genom att ha 

olika former av delmål under studiens gång samt att hela tiden säkerställa studiens källor.    

3.10 Reliabilitet 

En studiers reliabilitet avgör hur tillförlitlig studien är och är ett instrument för att studien 

skall genomföras korrekt och komma fram till ett så korrekt resultat som det bara är möjligt. 

Instrumentets roll inom forskningen är att säkerställa att alla som gör liknande studier skall få 
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samma resultat samt visar på att resultatet av en studie inte var helt slumpmässigt.
51 

 

Författarnas mål för denna studie har kontinuerligt varit att säkerställa för läsaren av studien 

vilken empiri som har insamlats samt redovisar allt material som sedan kan komma att 

granskas av andra forskare eller läsare av studien. Studien har dokumenterat arbetsprocessen 

för att säkerställa reliabiliteten. 

En viktig aspekt för att säkerställa reliabilitet vad gäller studiens empiri har varit att så 

utförligt och korrekt som möjligt återge svaren som respondenterna givit under intervjuerna. 

Detta har åstadkommits genom att spela in samtliga intervjuer och sedan genom att återlyssna 

och sammanfatta vad respondenterna svarat på författarnas frågor. Denna återgivelse är inte 

att betrakta som en regelrätt transkribering, utan bör snarare liknas vid en mycket grundlig 

återberättelse. Detta medför enligt författarna att reliabiliteten höjs, då det är respondenternas 

egen vokabulär som används och där med förblir empirin befriad från författarnas egna 

tolkningar av respondenternas svar. Detta i kombination med det faktum att samtliga 

respondenter får antas besitta hög kompetens och kunskap om ämnet, talar för att empirins 

reliabilitet höjs.  

Insamlandet av allt material från respondenterna är dokumenterat och finns att ta del av för 

fortsatta studier inom ämnet. Replikerbarhet av studien är dock tveksam, då författarna anser 

att alla de respondenter som deltagit i studien är mänskliga och där med inte, vid ett eventuellt 

senare tillfälle skulle återge exakt samma svar på likvärdiga frågor. Det medför att identiska 

svar samt resultat troligtvis inte skulle erfordras i händelse av att studien skulle återskapas av 

någon annan vid ett senare tillfälle. 

3.11 Källkritik 

När forskning bedrivs är det vitalt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt under hela 

studiens genomförande och då framför allt till allting som samlas in under studien, i form av 

exempelvis empiri. Med detta avses inte huruvida exempelvis den data som samlats in är 

primär eller sekundär art utan båda måste granskas med samma mått. Syftet med källkritik 

och ett kritiskt förhållningssätt är att se till att all data som samlas in är pålitlig och mäter det 

som den har för avsikt att mäta samt att den svarar på studiens frågeställning.
52

 Inom 

kvantitativ forskning finns det ett par saker som kritik kan riktas emot. Den skiljer inte på 

människor och sociala institutioner och naturens värld. Den fokuserar på positivismens 
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centrala tes att naturvetenskapliga metodprinciper kan och bör användas på alla företeelser 

som forskaren vill studera. Den främsta kritiken kring detta är att forskaren ignorerar att 

människor tolkar den världen de lever i och inte som i naturvetenskapen där objekten bland 

annat är molekyler och atomer. Vidare kritik för den kvalitativa forskningen är att själva 

mätprocessen inte har någon känsla för precision och riktighet. De frågor som ställs till 

respondenten kan inte med all säkerhets säkerställas samt kan respondenten uppfatta frågorna 

på fel sätt. Mätinstrumenten och mätproceduren innebär också att kopplingen mellan 

forskning och vardag försvåras. De kvantitativa forskningsmetoderna bygger på att 

respondenterna utsätts för olika former av enkäter eller intervjuer. Respondenterna som 

intervjuas kan inte alla vara lika medvetna om det som undersöks och det avspeglar sig i hur 

det yttrar sig. Vidare kritik är att analysen av relationer mellan olika variabler kan leda till en 

statisk bild av det sociala och som inte är beroende av hur människor lever och praktiserar 

sina liv. Forskaren kan inte veta om relationen mellan två variabler som uppkommit beror på 

ett faktiskt samband eller på de personer som berörs av relationen.
53

 Författarna har försökt att 

ta hjälp av vad Thurén kallar de källkritiska principerna. Dessa visar om en källa kan vara 

användbar genom att ställa sig enkla frågor som varför, vem samt när. Varför handlar om vad 

det finns för avsikt eller syfte med den insamlade data som samlats in. Samtliga respondenter 

kan ha för avsikt att rikta sina budskap till vissa samhällsgrupper och ha en dold agenda. 

Författarna är medvetna om detta och all insamlad data från respondenterna har bejakats 

utifrån dessa begrepp. Vem handlar enligt Thurén om vem som ger informationen. Detta 

handlar om att granska personer som ger ut informationen och hur de fått reda på dessa 

uppgifter. Detta handlar om insamlandet om primär- och sekunddata i ett vidare perspektiv 

och handlar om att vara källkritisk till den informationen som samlas in. När handlar om 

tidssamband. En händelse kan bejakats olika beroende på när en händelse ägde rum och kan 

tolkas olika utifrån varje respondent eller författare. Informationen som respondenten ger kan 

vara korrigerad sedan händelse eftersom denne har fått tag i mer uppdaterad information 

vilket har givit respondenten andra fakta.
54

   

Vidare har författarna valt att dela upp källkritiken gällande studiens primära och sekundära 

källor för att läsaren lättare kan ta del av författarnas kritik mot den insamlade data. Vad 

gäller denna specifika studie.  
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3.11.1 Källkritik Primärdata  

Undersökningarna under studiens gång bör ha stark reliabilitet samt validitet för att läsaren 

skall förstå och tro på det resultat samt arbetsgång som författarna redovisat i denna studie. 

Författarna skall försöka mäta det studien är ämnade och undersökningarna skall försöka 

genomföras så objektivt och källkritiskt som det bara var möjligt.
55

  

När författarna granskade den studiens insamlade primärdata, ansågs tillförlitligheten var god 

då det insamlande materialet från respondenterna var noga återgivet samt att författarna själva 

var med samtliga intervjutillfällen. 

Något som skulle kunna påverka författarnas tolkningar och därmed analys slutsatser gällande 

den insamlade empirin är att författarna själva inte kan betrakta sig som fullständigt objektiva 

vad gäller själva studieobjektet. Detta då båda författarna bott i Örebro under majoriteten av 

sina liv och därmed kan sägas ha tidigare kunskap om staden och även den allmänna bilden av 

staden bland både invånare och icke invånare. 

Det går även att ifrågasätta respondenternas objektivitet i denna studie. Respondenternas 

åsikter är högst subjektiva och skall därmed inte behandlas som något annat, men dessa är var 

författarna är i behov av för att kunna komma till slutsatser gällande studiens 

problemformuleringar.  

Då det var författarna själva som förde resonemang kring det valda ämnet kan kritik riktas 

mot att det fanns en risk för att informationen som samlades in under studiens gång kan ha 

samlats in för att enbart funnits relevant gällande de förväntningar och tankar som redan fanns 

hos författarna. Det kan enligt författarna ha inneburit att när information samlats in kan 

viktig information ha förbisetts och negligerats.
56 

Detta var något som författarna tidigt under 

studien beaktade vilket har lett till en uppmärksamhet och kritiskt förhållningssätt till allt 

insamlat material under den fortsatta studien. Under samtliga intervjuer har båda författarna 

varit delaktiga. Det ingav en trygghet då författarna själva tolkar respondenternas svar olika 

samt att de följdfrågor som kunde ställas var en del av hur författarna upplevde frågorna. 

Vidare anser författarna att det var positivt att båda var med under intervjuerna eftersom de 

båda hade upplevt respondenterna under intervjuerna och kunde i efterhand reflektera över 

dem tillsammans och samtala om de saker där det uppstod frågor. 
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3.11.2 Källkritik Sekundärdata 

Studiens sekundärdata har samlas in genom databassökningar, litteratur och artiklar men även 

via hemsidor och annat tryckt material från respondenternas organisationer. Allt insamlat 

material ställde sig författarna frågande emot. Var, vem och trovärdigheten värderades innan 

dessa användes i uppsatsen. Författarna anser att mycket av den data som samlats in kan det 

riktas kritik mot. Anledningen till författarnas åsikt är att den sekundärdata som författarna 

tagit del av till denna studie kan ha tagits fram och använts i en studie som har haft ett annat 

syfte. Sekundärkällorna kan vara vinklade och inaktuella eftersom informationen förändrats 

över tid, men med viss sannolikhet var aktuell när materialet initialt togs fram. Författarna 

valde dock att minimera risken för detta genom att använda så sent som möjligt publicerade 

vetenskapliga artiklar som möjligt. 
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4. Teori 

I detta kapitel redovisas den för studien valda teoretiska referensramen. Initialt 

presenteras teorier forskningens utveckling inom marknadsföring. Vidare presenteras 

teorier kring varumärken, stadsvarumärken och dess uppbyggnad. Detta för att skapa en 

teoretisk grundförståelse för problematiken. Vidare presenteras teorier kring 

kommunikation, kriser och krishantering. Dessa har till syfte att göra det möjligt att i 

analysen och slutsatserna föra en diskussion om vilka möjligheter en stad har när det 

gäller att hantera en varumärkeskris.  

4.1 Platsmarknadsföring till varumärkning av platser och städer 

År 1976 var Leary och Iredal de första att identifiera platsmarknadsföring som ett område 

som en del av marknadsföringen. Platsmarknadsföringen beskrev som ett gynnsamt sätt för 

verksamheter att skapa goda anlag och ett beteende mot geografiska platser. De första 

publikationerna som tillägnades för platsmarknadsföring kom från regionala ekonomer, 

geografer och andra samhällsvetare först 1982 och då ifrågasattes nyttan av 

platsmarknadsföring. Publikationer har under hela 1980-talet och det tidiga 1990-talet, 

begränsades till marknadsföringens aspekter av platser och det var inte förens i början av 

1990-talet som teorin utvidgades och gjorde försök att utveckla en strategisk planeringsram 

för platsmarknadsföring. Redan i början av 1990-talet diskuterades inom 

platsmarknadsföringen att det i ett vidare sammanhang pågick strukturella förändringar i 

städer och regioner och det hävdades att marknadsföringen hade blivit en allt viktigare på 

grund av ekonomiska omstruktureringar och städers konkurrens.  En anledning till att 

platsmarknadsföringen fick ta plats inom akademin var bland annat på grund av 

uppmärksammad litteratur från bland annat Philip Kotler, som uppmärksammade 

marknadsföring av platser. Böckerna var viktiga erkännanden av platsmarknadsföringen som 

en del av den större helheten. I början av 2000-talet skiftade debatten om 

platsmarknadsföringen till att övergå till varumärkning av platser men framförallt städer.
57

 

Det finns ett antal paradoxer för dagens forskning kring städer varumärken. Forskningen kring 

ämnet växer hela tiden och forskare försöker att förstå innebörden av varumärkesteorier när 

de överförs från konventionella produkter till platser och städer. Idag råder det ingen direkt 

allmän accepterad modell för att tillämpa platser och städer på.
58
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4.2 Varumärket 

Det finns nog ingen människa som med lätthet kan beskriva och definiera vad ett varumärke 

egentligen är. Det finns många människor som har försökt sig på att definiera detta begrepp 

och Sveriges eget patentverk har beskrivit att ett varumärke är ”något som personer eller 

företag använder sig utav för att skilja sina varor eller tjänster ifrån andras eller framhäva 

den egna varan eller tjänsten”
59

 Vidare finns det flera människor som valt en annan 

definition på vad ett varumärke egentligen är. Den globalt kända marknadsförings professor 

C. Grönroos från Finland menar att ett varumärke är ”något som skapas i en ständigt 

pågående varumärkesrelation där kunden utvecklar en särskiljande bild av en fysisk vara, 

tjänst eller lösning som omfattar varor, tjänster, information och andra element, baserad på 

alla de kontakter med varumärket som kunden får.” 60 Den bilden delas inte av den svenske 

professorn i marknadsföring Frans Melin som menar på att ett varumärke ”kan bestå av alla 

tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, 

siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan 

särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en 

annan”. 61 Det finns betydligt många fler personer som försökt att definiera hur de ser på 

definitionen varumärke. Ett varumärke är inte några lätta saker att förstå sig på eller arbeta med. 

Människor idag är ständigt omgivna eller rör sig i miljöer som framhäver olika varumärke. De 

själva och de personer de möter är också bärare av personliga varumärken eller i egenskap av 

den tjänsten/position de företräder. Varumärken har sin utgångspunkt från människor och 

därför anses deras beteende och deras attityder ha stort betydelse för ett varumärke. 

Varumärket skapar ett behov av att förstå dess innehåll och de olika värden som finns.
62

   

Människors förhållningssätt till varumärken är väldigt olika men oavsett förhållningsätt så 

påverkar varumärken människor dagligen, oavsett om det sker direkt eller indirekt. Oavsett 

definition så är ett varumärke idag ett av de starkaste konkurrensmedlen som företag i vår 

omvärld använder sig av, för att på ett strategiskt sätt försöka att profilera sina produkter eller 

tjänster mot en allt mer global konkurrens.
63

 Detta konkurrensmedel kräver att organisation 

som står bakom besitter en samsyn och har kunskap om att förvalta och hantera detta 

konkurrensmedel, så att de kan dra nytta av den immateriella tillgången, för att skapa tillväxt 

och lönsamhet för organisationen. Definitionerna är många om varumärken men värdet av 

denna tillgång och hanteringen kring hur organisationer väljer att hantera detta värde är av 
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yttersta vikt för hur omgivningen ska uppfatta dem.
 64

 Varumärken fokuserar idag på att skapa 

kundvärde och ses som en av dess huvuduppgift och är en viktig strategisk nyckel för 

organisationers konkurrenskraft.
65

 Varumärken används inte bara i näringslivet och till 

produkter och tjänster. Det finns allt mer forskning som visar på att offentligheten samt 

ideella organisationer börjar förstå hur viktigt det är att arbeta långsiktigt och skapa ett 

varumärke kring den egna organisationen.
66

  

4.3 En stads varumärke – City branding 

En stads varumärke blir en allt viktigare tillgång för en stads utveckling och är ett effektivt 

verktyg för städer att utmärka sig och förbättra sin positionering.
67 Ett varumärke för en stad 

är att marknadsföra den på ett professionellt sätt så att staden förvärvar förmåner för att kunna 

konkurrera med andra städer om exempelvis besökare, etableringar och framtida bosättare. 

City branding är ett samlingsbegrepp av ett flertal olika teorier som på olika sätt ska göra så 

att städer och platser kan bli mer attraktiva och attrahera mer besökare att komma till platsen 

för att besöka, etablera eller rent av flytta till. Ett framgångsrikt stadsvarumärke kan 

konkurrera mot andra städer och locka till sig näringslivsaktörer och besökare från andra 

städer och regioner genom att urskilja sig från mängden. En stad är en form av plats som kan 

vara attraktiv på många sätt; attraktiv genom att vara vacker, ha expansiva företag eller ett 

historiskt arv som staden bygger sina värderingar kring. Om besökare förutsätter att det finns 

arbetstillfällen och att de inbjuder till livskvalité, kommer det oundvikligen att attrahera nya 

besökare, invånare eller investeringar. När en stad har stark tillväxt och attraherar nya 

besökare och invånare ökar också bostads- och fastighetspriserna. Det medför att staden får in 

mer skatter av företag och invånare, för att göra nödvändiga utbyggnationer av transport, 

energi och sociala resurser.
68

 När en stads varumärke är av stark karaktär så kommer 

turismen, men det finns också andra aktörer som kan dra fördel av en stads starka varumärke. 

Näringslivet och arbetsmarknaden kan dra klara fördelar och politiken kan ta hjälp av den 

positiva bilden och attrahera fler som vill bo inom staden.
69

   

Städers varumärken är komplicerade och omständigheterna kring det förändras konstant. 

Städers komplexitet beror bland annat på att intressenterna av en stad består av så många olika 

grupper och konstellationer och är allt ifrån näringsliv till samhällsgrupper. Dessa 
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konstellationer ser allt som oftast att de får sin önskan genomförd utifrån deras egna specifika 

behov. Alla kan inte få sin önskan genomförd och det leder onekligen till konflikter inom 

staden.
70

  

Om en stad börjar förlora sin attraktivitet krävs det att det finns åtgärder att ta till för att lindra 

dessa problem. Attraktionskraften kan minska på grund av att en större arbetsgivare har fått 

stänga ner sin verksamhet, eller att staden genomgår en serie av händelser som skadar 

tryggheten i staden eller så inträffar en större katastrof på platsen. Medborgare i en stad kan 

välja att inte besöka staden på grund av försämrad konjunktur eller infrastruktur, som 

försvårar eller på grund av andra omständigheter gör att invånare, besökare och investerare 

väljer att se en annan plats som ett mer attraktivt mål att investera i eller besöka. Det medför 

bland annat att arbetstillfällen, skatter och attraktionskraften minskar för staden. Om det inte 

finns någon beredskap för detta så kommer denna process att påskynda utflyttningen av 

invånare och företag i staden, vilket skulle medföra nedgång för turism och 

näringslivsaktörerna.
71

 Om processen fortsätter kommer bankerna att strama upp sina krediter, 

vilket medför att stadens konkurser kommer att öka. Det leder till att mer kriminalitet och 

droger kommer att etablera sig och de sociala behoven kommer att öka för staden. Det 

kommer att göra att stadens attraktionsplats ytterligare kommer att sjunka och dess rykte och 

image blir förstört. I dessa fall kommer städer behöva höja skatterna för att förbättra 

infrastrukturen och möta de eventuella sociala behov som finns. Det innebär dock att de höjda 

skatterna skrämmer bort boende och näringslivsaktörer som fortfarande finns lokaliserade i 

staden och sänker skatteintäkterna ytterligare.
72

 Städer är beroende av tillväxt och måste hela 

tiden arbeta mot att kunna övertyga invånare, besökare och de företag som är etablerade på 

orten att de gjort ett bra val att de valt deras kommun. En kommun bör aldrig stagnera och bör 

ha förmågan att kunna uppmärksamma fler företag och besökare att fundera på möjligheten 

att etablera sig i kommunen på sikt. Sverige består idag av 290st kommuner samt 141st städer 

och det krävs att de utmärker sig på ett speciellt sätt för att få människors intresse och 

uppmärksamhet.
73

 

Idag finns det många städer som arbetar med varumärkesarbete och det har ökat kraftigt det 

senaste decenniet. Den allt ökade konkurrensen är en av de största anledningarna till att städer 

vill etablera sig en plats som ett varumärke och främja den platsen för att främja besökare, 
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investerare, företag samt invånare. Det finns dessvärre marknadsförare som ofta tror att 

platsens varumärke går att kontrollera och går att hantera som vilket kommunikationsverktyg 

som helst. Upplevelsen av en plats varumärke skiljer sig mellan olika målgrupper sett ur deras 

olika perspektiv och intressen.
74

  

4.3.1 En plats varumärke – Place branding 

En plats är något unikt och en del av ett varumärke som innehar sin egen identitet. Likt en 

produkts varumärke kan det öka och minska i värde beroende på vilka beslut som ligger 

bakom dess strategi.
75

 En plats måste utgå från dess unika karaktärsdrag för att veta vilka 

dimensioner som varumärket skall byggas på. En plats är inte bara en produkt eller en sak, en 

plats är tillsammans med en mängd faktorer en sammanflätning av evenemang eller 

upplevelser. En plats blir en del av det som produceras av ett flertal fristående verksamheter 

som samtidigt inom privat samt offentlig sektor försöker att bidra och skapa denna unika 

marknadsposition.
76

 En plats är tillskillnad från en produkt inte en ägodel från ett företag och 

platser skapar framförallt socioekonomiska samt politiska resultat, till skillnad från ett företag 

eller organisations mål, som blir att få högre avkastning på varje produkt som de har samt att 

de har avgränsningar i tid när produkten kan produceras och säljas. Oavsett om regioner, 

kommuner eller städer inte har profilerat någon speciell plats, har platsen i sig en form av 

image, oavsett tidigare marknadsföringsinsatser. Produkter saknar oftast detta och behöver ha 

en processad image för att få ut produkten på en marknad. En plats behöver inte ha arbetats 

fram i en marknadsföringsinsats, som skapar en form av ny- eller åter varumärkning.
77

  

Många platser upplever oftast en period av tillväxt som efterföljs av en period av nedgång. 

Denna cykel återupprepas kontinuerligt tills att tillväxten stannar av. Tillväxt är en produkt 

som tillslut kommer att avstanna och en nedgång kommer att efterfölja. Denna nedgång måste 

kontrolleras för att inte bli allt för okontrollerad. Processen bakom tillväxt och nedgång kan 

inträffa oberoende av tillståndet i konjunkturen.
78

  

4.4 Varumärkesbyggande 

4.4.1 En stad i en varumärkesbyggande process 

Varumärkesbyggande inom en stad delas av samtliga intressenter som bor eller opererar inom 

regionen. Den rent praktiska processen inom varumärkesbyggande för en stad ansvarar i de 
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allra flesta fall ett kommunalt bolag. En stad väljer själv hur de vill organisera, driva och 

förvalta sitt varumärke men det krävs att de värderingar som ligger till grund inom processen 

är djupt förankrade inom hela organisationen. Den varumärkesbyggande processen inom en 

stad är en komplex organisation att förmedla ut sitt budskap inom. Inom vård skola och 

omsorg samt butiker, företag och andra organisationer kommer personalen i kontakt med ett 

otal antal människor varje dag och de blir en del av stadens varumärke. Processen att samtliga 

delar skall förmedla samma bild av varumärket blir allt svårare om inte tydligheten och 

förutsättningarna blir att skapa ett varumärke som arbetar konsekvent och långsiktigt.
79

 

Många städer arbetar idag med att försöka finna konkurrensfördelar med sitt varumärke 

eftersom de ser att allt fler städer följer samma mönster och arbetar aktivt med att försöka 

förbättra tekniska och sociala aspekter av en stads som utbildningar, infrastruktur och kultur. 

Städer måste finna förmågan att lyckas differentiera sig mot sina konkurrenter och hitta de 

unika fördelar som staden har gentemot andra för att budskapen skall bli sanningsenliga och 

för att medborgare samt intressenter ska lita på budskapen.
80

   

En stad varumärke måste hela tiden fokusera mot att tänka över dess helhet och dess interna 

diskussion av stadens varumärke måste ske kring definitioner och hur utformningen av 

varumärket och vilka värden det ska signalera.
81

  
 
Varumärkesprocessen inom en stad är ingen 

politisk process och för att öka trovärdigheten och för att skapa en form av långsiktighet i 

varumärkesarbete, så krävs det att varumärket står över partigränserna.
 
De målgrupper som 

brukar uppmärksammas när en varumärkesbyggande process skall göras i en stad är de som 

skall vara involverade i själva processen; invånare, opinionsbildare och företag och näringsliv 

i kommunen. I processen måste det arbetas fram vad som verkligen finns inom kommunen 

och vad de egentligen kan leverera.
82

 En samstämmig bild måste förmedlas av organisationer 

som arbetar med en stads varumärke. Den konsekventa bilden måste hela tiden signaleras ut 

från staden för att inte skapa olika bilder av staden och skapa en rörig bild hos deras 

mottagare.
83

  

Idag anser forskare att städers varumärke kan föras i ett resonemang kring dess identitet.
84

 

Identitet ska i detta resonemang likställas med tanken att det är de formerna av signaler som 

staden sänder ut. Identiteten är enligt många forskare en nödvändighet för att kunna lyckas att 
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forma sin säregna prägel och därmed skapa ett starkt varumärke och konkurrenskraftigt 

varumärke som lyckas att fokusera mot vad staden vill stå för.
85

 Städers identitet kan vid rätt 

hantering och tillvägagångssätt ha möjlighet för städer att skapa förståelse och skapa former 

av engagemang hos sina intressenter. Städer kan därmed få medborgare, studenter och 

näringsliv engagerade och få dem att stanna kvar men också bli en form av ambassadörer och 

locka andra intressenter till staden.
86

 En stad identitet brukar enligt forskare använda sig av 

olika former av kommunikation. Kommunikationen kan handla om specifika platser inom 

staden, den anrika historien, det geografiska läget. Städer behöver ta ställningstaganden 

tillsammans och visa att staden tagit tag i bilden som förmedlas av dem ut till intressenterna. 

Identiteten av staden är ett kontinuerligt arbete och måste hela tiden ses över för att utvecklas 

och förstärka identiteten över tid, för att intressenterna inte ska få en splittrad bild av dess 

budskap.
87

  

Coombs menar att ett gott anseende är något som organisationer bakom ett varumärkesarbete 

ska sträva efter. Den dynamiska processen som städer och andra organisationer går igenom 

visar på att negativa och positiva händelser kommer att inträffa som gör att staden behöver 

hantera dessa. Ett gott anseende kan en stad ha nytta av när de ställs inför en krissituation, 

som kräver att varumärket kan visa på de positiva aspekter än de negativa problemen som 

varumärket för stunden utsätt för. Det goda anseendet kan användas av organisationer för att 

som Coombs menar att om medborgare och andra aktörer har ett positivt anseende om en stad 

och att denna senare hamnar i någon form av förtroendekris, så kommer de att klara sig 

lindrigare undan än städer som redan från början saknar eller har negativt anseende. Detta 

resulterar i att organisationerna bakom stadens varumärke har lägre skyldighet att ansvara för 

krisen, vilket resulterar i att det fortsatta anseende bör ha klarat sig väl. Coombs förklarar att 

en stads anseende ska primärt försöka att fylla sitt varumärke med så mycket positivt som det 

bara är möjligt. Om staden sedan genomgår någon form av kris kan organisationen bakom 

varumärket använda sig av det förtroendekapital som finns och försöka att skapa positiva 

associationer till varumärket för att hjälpa den ur krisen. Stadens positiva associationer kan 

hjälpa staden att få tillbaka sitt förtroendekapital hos medborgare och andra aktörer och gör 

att varumärket klara sig lindrigare undan när en kris väl inträffar än ett varumärke som har 

mer negativt associationer i sitt förflutna och inte aktivt arbetat med dessa frågor.
88
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Stadens alla delar är viktiga i en varumärkesbyggande process för staden och den kräver att 

intressenter av varumärkesarbetet är involverade i den processen. Det krävs att kommuner och 

näringsliv diskuterar tillsamman med medborgare och andra organisationer för att gemensamt 

skapa utvecklade strategier mot vad staden varumärke ska vara, och är helt avgörande för om 

en stad ska lyckas med sitt varumärkesarbete eller ej.
89

  

För att skapa tillväxt inom en stad krävs det att staden får in fler invånare, fler företag eller att 

besökare som spenderar tid och pengar inom regionen. Människor måste attraheras av vad 

som är relevant, unikt och intressant för staden och tänka på vad målgruppen vill ha och se 

efter vad de efterfrågar. Staden behöver arbeta strategiskt för att nå en unik position och 

försöka att samla alla de positiva associationerna som finns om kommunen och försöka att 

knyta an de till sitt varumärke. Strategin behöver vara unik för varje stad eftersom den måste 

profilera sig mot vad den står för. Upptäcker mottagarna att något inte överensstämmer med 

bilden som staden vill delge, är risken stor att deras unika position går om intet. Enligt Spjuth 

finns det viktiga moment som organisationer bör fundera på och fråga sig innan de börjar med 

varumärkesbyggande för en stad;
 90

  

1. Vad är identiteten för staden?  Vad är den, vad har den vart och vad står den för 

idag? 

2. Vad är stadens image? Vilken marknad har den och vilken målgrupp har staden, 

kontra vilken målgrupp vill staden attrahera?  

3. Vad är stadens profil? – Vilken bild vill staden förmedla till omvärlden?  

4. Vilken målgrupp har staden?  Vilka grupper väljer staden aktivt att rikta sig till för 

att locka dem till staden? Invånare, företag eller besökare? 

5. Vilka värderingar har staden? Vilka interna värderingar finns inom organisationens 

filosofi och vilka det interna arbetsklimatet grundar sig på. 

6. Vilka är stadens kärnvärden? Vilka är de sanna och trovärdiga unika värden som 

staden har och som skiljer dem från de övriga städerna?  

7. Vilken form av positionering har staden?  Hur staden skiljer sig i förhållande till 

sina konkurrenter med hjälp av kärnvärden och andra grundvärden, samt hur de 

förankras internt och hur marknadskommunikationen ser ut.  

                                                 
89 Hospers, G-J. (2004) 
90 Spjuth, A. (2006)  



39 

 

8. Vilken form av kommunikation har staden? Hur utformas de strategiskt budskapen 

och inom vilka kanaler förmedlas de? Samt hur tar staden reda på människors attityder 

samt förhållningssätt till dessa budskap och hur nås de utvalda målgrupperna? 

4.5 Kommunikation  

Kommunikation delas oftast upp i delar om fysisk kommunikation och symbolisk 

kommunikation. Båda handlar om förmedling men den symboliska kommunikationen avser 

hur olika slag av budskap förmedlas i ett samhälle; kunskaper, åsikter och upplevelser. 

Kommunikation handlar om hur människor mottar information från omvärlden, tv-program 

eller arbetskamrater. Kommunikationen fortsätter vidare i förmedlingen av dessa budskap till 

arbetskamrater och andra i ens omgivning och hur vi väljer att förmedla den egna situationen 

till omgivningen. Den traditionella kommunikationsmodellen är den som i en 

kommunikationssituation skiljer ut sändare och mottagare. Sändaren förmedlar ett budskap 

och mottagaren tar del av detta via någon form av medium. I kommunikationsprocessen är det 

viktigt att skilja på budskap som sändaren vill förmedla till mottagaren och det budskap som 

mottagaren verkligen uppfattar. Processen visar på förhållandet mellan syftet som sändaren 

har med sitt budskap och den effekt som faktiskt blir uppnådd. Förutsättningarna för att 

kommunikationen ska fungera mellan mottagare och sändare är att de förstår och kan uppfatta 

samma form av kod. Sändaren ger ett meddelande som mottagaren sedan avkodar. Det 

handlar inte om att kommunikationen måste dela samma bokstavliga språk som t.ex. svenska 

eller engelska, utan kan vara gemensamma symboler eller gester. Det absolut viktigaste för att 

kommunikationen skall nå fram mellan sändare och mottagare är att de tolkar dessa data på 

samma sätt. Kontexten i vilken mottagaren tar emot informationen är också av stor vikt för att 

informationen mellan sändare och mottagare inte skall missförstås. Människor påverkas 

ständigt av dess omgivning och den påverkar vårt sätt att tolka budskap som sprids. Det 

handlar inte bara om den aktuella kontexten som mottagaren befinner sig i för tillfället utan 

människor tolkar information från en rad olika aspekter; uppfostran, utbildning, 

livserfarenhet. Människors tolkningar blir beroende av deras sociala och kulturella 

sammanhang men också av rådande stämningar i samhället.
91 

4.5.1 Massmedier, PR och politiken i samspel 

Politiker, näringsliv och andra tjänstemän arbetar idag mycket med varumärkesarbete på både 

individ nivå samt en mer aggregerande nivå. Detta sker oftast med hjälp av medier och att 
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uppbyggnadsfasen influeras av både journalister och inhyrda eller anställda PR-konsulter.
92

 I 

dagens samhälle har medier en betydande maktposition inom kommunikation, i samhällets 

alla delar. Medierna har de senaste åren vuxit sig så starka att deras position fått en central 

plats i samhällets demokrati, då mycket av den information som publiceras är 

grundlagsskyddad.
93

 Nord et al påstår till och med att medierna är en av den viktigaste 

kommunikations kanal mellan allmänheten, samhället och staten. Framväxten av mediernas 

inflytande har gjort att politik, allmänhet och mediesamhället har förändrats. Medierna har fått 

större inflytande och är en stark aktör för att påverka och influera processer för opinionen i 

samhället.
94

 Kommunikationen idag menar Strömbäck handlar om att ha inflytande och makt 

över det massmediala bruset och deras inflytande över medborgarna. Mediernas bild kan 

skapa missuppfattningar och kan skapa en felaktig bild till dess medborgare och skapa 

problem med felaktig information. Massmedierna i Sverige idag har enligt Strömbeck det 

inflytande och den makt att påverka och styra agendan för vad som skall anses vara aktuellt 

och försöka att styra opinionen mot den de anser att den skall ha. Det massmediet inte kan 

styra över är medborgare och individers personliga åsikter men att massmedierna i Sverige 

idag styr medborgares verklighet och hur individer i samhället kan uppfatta den.
95

 

Under de senaste decennierna har massmedierna i Sverige förändrats. Efter att mediepolitiken 

förändrades i början av 1990-talet och kraven på nya ekonomiska villkor, förändrade 

massmediernas förutsättningar och många verksamheter var tvungna att tänka i nya banor. 

Även om det idag talas om snabba förändringar inom det nya medielandskapet är det 

fortfarande de traditionella medierna som betyder mest i människors liv.
96

 Massmedierna har 

idag en avgörande roll för opinionsbildning och framgångar/motgångar inom händelser, 

politiken eller näringsliv, förklaras oftast i mediernas sätt att sprida och presentera 

informationen. Genom ett utökat utbud av medier delas dess publik upp på flera olika medier. 

Masspublik till ett medium är på väg bort och ny teknik innebär att mottagare kan välja sina 

medier utifrån dem själva. Det innebär att den offentliga sfären splittras eftersom den 

gemensamma referensramen blir mindre och mediernas sammanhållande effekt på samhället 

blir svagare. Effekten blir att demokratin och kommunikationen kan skapa kunskapsklyftorna 

på grund av att de olika grupperna i samhället får olika information.
97

 I snitt ägnar sig en 

svensk till omkring sex timmar av sin dag åt någon form av massmedier, t.ex. tidningar, radio, 
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tv. Självklart finns de som konsumerar mer eller mindre men den stora spridningen som 

massmedierna förmedlar visar på att de har en stark ställning i det svenska samhället. 

Medierna har en stark integration i det moderna samhället men dessa massmedier är inte bara 

en informationskanal som förmedlar nyheter, deras spridning är att de influerar medborgare 

från morgon till kväll och skapar orientering och underhållning för dess åskådare.
98

 Det 

politiska inflytande över medierna har minskat det senaste decenniet och istället har 

marknaden fått mer inflytande i och med den ökade globaliseringen.
99

  De offentliga 

institutionerna har idag strategier för att kunna hantera sin kommunikation för att kunna 

agera. De offentliga institutionerna finansieras av skatteintäkter och det krävs att 

kommunikationen hanteras korrekt för att kunna dra fördel samt ha en aktiv dialog med 

medierna i samhället. Skulle kommunikationen misslyckas och en icke önskvärd bild skulle 

skapas eller att ett misstag skulle göras inom de offentliga institutionerna, kommer medierna 

med all sannolikhet att rapportera om det och ge en negativ påverkan på hela processen.
100

 

Städers medier är ett viktigt forum för debatt kring aktuella frågor. Det material som återfinns 

i medierna gällande städers frågor kommer främst från insändare, debattartiklar och ledare. 

Det måste uppmärksammas att den kommunala bevakningen idag har blivit mer mediestyrd 

och att det ej får glömmas bort att mycket av de medierna som finns idag är och drivs som 

bolag och ska generera vinst till dess ägare. De dramaturgiska kraven på nyhetsurvalet är 

viktiga men redovisningen kan ibland väljas bort till förmån till nyheter eller inslag som säljer 

lösnummer eller får mycket tittare för att i slutändan få bolaget att tjäna mer pengar.
101

 Det är 

mycket sällan som lokala journalister försöker att härleda källorna och gör egna 

undersökningar eller granskningar och i många artiklar saknas det två av varandra oberoende 

källor.
102

 

4.5.2 Kognitiva kartor 

Samtliga människor har någon form av mental omvärldsbild/karta. Den baseras på 

individuella erfarenheter och upplevelser. Denna bild innehåller information baserat på 

minnen, föreställningar samt förväntningar. Dock innehåller den mentala bilden inte bara 

visuella intryck utan kan även innehålla intryck från samtliga våra sinnen. Denna bild går inte 

att specificera och det är inget direkt som går att ta på, utan kan egentligen bara baseras 
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utifrån de handlingar som vi människor gör.
103

 Omvärldsbilden är en persons individuella 

föreställning av sitt område som baseras på kännedom och erfarenhet och uttrycks vanligast i 

ljud, symboler eller känslor. Dessa bilder skapas genom människans nätverk, uppväxt och 

dess omgivning. Människors omvärldsbilder liknar oftast varandra men de är dynamiska och 

förändras över tiden allt eftersom personer får andra erfarenheter och lär sig nya saker om sin 

omgivning.
104

 De intryck som vi får av vår omvärld samlas inom varje människa och sorteras 

och formar en bild av dess omgivning. Den mentala bilden blir sedan grunden i hur människor 

handlar och agerar. Agerandet mot omvärlden bottnar i människors inre mentala bild.
105

   

En total upplevelse av ett område är unik för individen men delar av upplevelsen delas med 

andra. Politiska, kulturella och ekonomiska värden spelar in vid skapandet och 

upprätthållandet av den mentala kartan. Människor inom samma samhälls- samt yrkesgrupp 

har troligen mer lika mentala kartor än människor med helt olika bakgrund och ställning. 

Människans omvärldsbilder påverkar deras värderingar, förväntningar och attityder gentemot 

dess omvärld. Det betyder att om personen inte kan så mycket eller har lite erfarenhet om en 

situation eller plats så faller detta in i ett negativ attityds mönster. Detta får konsekvenser i 

människors vardag och påverkar dess beslut. Människor baserar sina val på de mentala 

bilderna som de har och tar beslut vart de ska bo, resa eller handla saker ifrån. 

Omvärldsbilden är inte densamma för alla människor. En plats eller en stads bild hos en turist 

kan vara en helt annan gentemot dess invånare.
106

 Studier visar att människor inom samma 

regioner eller område oftast delar liknande bilder av staden eller en plats. Dessa kartor 

upplevs liknande utifrån att de upplevs så pass liknande att de går att kommunicera till 

omvärlden men de är ändå personliga på det sättet att människor kan finna många unika 

erfarenheter.
107

 Människor lever och formar sin egen verklighet och den symboliseras av den 

värld som omfamnar oss och som på ett självklart sätt ses som den ”rätta” världen enligt 

individen. Alla andra människor upplever också världen, men ifrån sina egna perspektiv. Alla 

uppfattar dock en viss aspekt av verkligenheten, men genom ett antal olika sätt.
108

  

Den mentala kartan är en del av vårt vardagliga liv. Hur den ser ut och utvecklas beror på våra 

egna föreställningar, förväntningar och erfarenheter. Den bild vi har av världen styrs också av 

vilken kartprojektion vi möter och vänjer oss vid. Ofta använder människor en kartprojektion, 
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där vårt eget område är i centrum och proportionerna gör att vårt eget område ser större ut 

jämfört med andra områden i samma storlek.
109

 Människor tänker inte på att den använder sin 

inre mentala bild utan det är en naturlig del av människan. Det är mer av en referensram för 

människor att ta hjälp av för att avkoda, samla och organisera information kring olika saker 

samt ta in ny information genom. Den mentala bilden som människor har kan hjälpa oss att 

förstå nya miljöer, upplevelser och dra slutsatser utifrån dem.
110

 Den mentala omvärldsbilden 

är idag ett viktigt hjälpmedel för att sprida information i nyheter eller andra händelser. Det är 

därför viktigt att personer som är aktörer av att sprida information kan avläsa information och 

med hjälp av andra utläsa sammanhängande omvärldsbilder för att kunna sprida och förstå 

andra människor.
111

 Intrycken som människor får av omvärlden samlas och sorteras 

regelbundet för att personer ska kunna forma sin egen variant av den. Dessa varianter av 

intrycken blir sedan grunden för hur vi människor handlar och agerar.
112

   

4.5.3 Word of mouth  

I serviceinriktade organisationer är en positiv kommunikation en viktig faktor för att skapa en 

relation till sina kunder.
113

 Teoribegreppet word-of-mouth anses vara en stark samt trovärdig 

källa för kunden för att den utgår från att informationen delges med förtroende mellan till 

exempel vänner. I tjänsteinriktade organisationer är word-of-mouth en viktig del av processen 

eftersom kunderna till organisationen förlitar sig på råd och förslag från andra som upplevt 

företagets tjänst och därför kan basera sitt tyckande på erfarenhet.
114

 I de flesta fall kan det 

vara tillräckligt med en enda rekommendation via word-of-mouth för att få den presumtiva 

kunden att välja ett specifikt företag före andra.
115

 Kunder lägger mer trovärdighet till vad 

andra kunder förmedlar för omdöme än företagets egen kommunikation, vilket belyser hur 

viktigt det är för tjänsteföretag att få en positiv word-of-mouth effekt och inte negativ.
116

 

Gremler et al. förklarar att positiv word-of-mouth ses som en värdefull källa för att kunna 

marknadskommunicera företagets tjänster.
117

 Även Herr et al. förklarar att word-of-mouth 

kommunikation uppfattas med mindre skeptiska ögon än företagets egna initiativ till 

marknadskommunikation.
118

 Tidigare studier visar att en avgörande faktor när det gäller hur 
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kunden upplever tjänsten är tjänsteutövarens beteende och hur arbetet på plats sköts.
119

 Det är 

denna kvalitet i interaktionen mellan kund och tjänsteutövaren som har avgörandet i kundens 

utvärdering av hela tjänsteföretaget.
120

  

4.6 Krisberedskap  

Under den senaste tiden så har många forskare genomfört konceptuella och empiriska studier 

inom ämnet för olika former av kriser. Forskningsämnet som sådant är ett relativt nytt 

begrepp och som med många nya forskningsområden så saknas det adekvat integration med 

varandra.
121

 Studier av organisatoriska kriser involverar flera olika discipliner och många 

forskare anser att kriser bör studeras och hanteras med hjälp av ett systemtänkande.
122

 Det 

skulle innebära att forskningen kring ämnet bör innehålla psykologiska, socialpolitiska och 

tekniska strukturella frågor som bör beaktas och integreras när kriser studeras och hanteras. 

Det kan anses finnas en brist på integration som håller forskningen om organisatoriska kriser i 

utkanten och forskningen behöver gå mot att bli mer ett tvärvetenskapligt synsätt.
123

      

4.6.1 Vad är en kris och vad är dess ursprung? 

Många författare har försökt sig på att definiera en kris för att få en förbättra förståelsen för 

detta fenomen. Puchant och Mitroff förklarar krisbegreppet som;  

“disruption that physically affects a system as a whole and threatens its basic assumptions, 

its subjective sense of self, its existential core.”
124

  

Vidare förklarar Selbst att en kris är;  

“any action or failure to act that interferes with an organization’s ongoing functions, the 

acceptable attainment of its objectives, its viability or survival, or that has a detrimental 

personal effect as perceived by the majority of its employees, clients or constituents.”
125

 

Selbst uppfattningar innebär att när en organisations målgrupper eller intressenter uppfattar en 

kris, kan en verklig kris utvecklas från denna missuppfattning. Den kan visa på om ledningen 

bakom uppfattningen har arbetat proaktivt i att hantera kriser.
126

 Den huvudsakliga skillnaden 

i vad som kan kallas en ”kris” eller en ”katastrof” är i vilken utsträckning situationen är 
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hänförlig till organisationen själv eller kan beskrivas som ursprung utanför organisationen. 

Det skulle betyda att en ”kris” är en situation där den grundläggande orsaken till en händelse 

är till viss utsträckning självförvållat genom sådana problem som olämplig ledningsstrukturer 

och praxis eller en underlåtenhet att anpassa sig till förändringar. Skillnaden mot vad en 

”katastrof” kan bli, är när en organisation konfronteras med plötsliga och oförutsägbara 

förändringar som den har liten kontroll över.
127

   

4.6.2 Olika former av kriser 

Det finns olika former av kriser och de kan variera från småskaliga organisatoriska frågor som 

berör personal, sjukdom, utmaningar/haverier, agg och organisatoriska missgärningar till 

externa faktorer så som händelser, våldshandlingar, naturkatastrofer och terroristincidenter. 

Vidare beskrivs det tre typer av kriser:
 128

 

 

1. Omedelbara kriser – Är där liten eller ingen varning finns, dvs. där organisationerna 

inte har någon möjlighet att forska i problemet eller förbereda en plan innan krisen 

inträffar. 

2. Framväxande kriser – Är de som är långsammare på att utveckla och som kanske 

kunde stoppas eller begränsas med organisatoriska åtgärder. 

3. Fortsatt kris – kan pågå i veckor, månader eller i år.  

Strategier för att hantera dessa olika krissituationer kan variera beroende på tidspress, 

omfattning av kontroll och omfattningen av de händelser som har inträffat. De hot, tidspress 

och intensiteten av de händelserna kan leda till en utveckling av en kris eller katastrof. För att 

klassificera och förstå incidenter och visa för ledare när en fråga eller ett problem kan 

utvecklas till en kris.
129

 Ett företag eller organisation kommer någon gång behöva gå igenom 

en varumärkeskris, där det krävs rätt verktyg för att kunna hantera den.  Krisen kan bestå av 

allt ifrån anseende problem, osäkerhet över problem i organisationens omgivning och som 

varar över en längre period eller mutor till någon inom organisationen. De måste hantera 

problemen direkt för att inte få problem med långvariga och mer svårlösta kriser. Om en kris 

blir påtalig för en organisation, kommer de att få problem från grupper/andra organisationer 

som blir oroade över situationen, missnöjda kunder/invånare i en kommun och allt fler 

kommer bli medvetna om den. Varumärkeskriser uppkommer i alla former av organisationer, 
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såväl statliga som privata aktörer. Det är av vikt att en organisation kartlägger vad som är de 

tänkbara hoten för en organisations anseende och vad de kan göra för att påverka dem.  

4.6.3 Krishantering kopplat till varumärke 

Organisationer som hamnar i en kris av olika slag kan likväl betyda att deras 

marknadsposition och varumärke är allvarligt ute. Det som angrips är essensen av varumärket 

men om varumärket inte är det centrala i situationen kan problemet lättare övervinnas. Det 

finns fyra stycken områden som är viktiga för organisationer/företag och som de kan 

användas av för att analysera kommande eller nuvarande varumärkeskriser
130

      

1. Vad har varumärket för marknadssituation och vilka är dess marknadsandelar? Vid en 

svagare situation, desto farligare blir varumärkeskrisen. Vidare måste organisationen 

kartlägga vad som är varumärkets styrkor och svagheter. Vid många differentieringar 

inom organisationen, blir det lättare för organisationen att koncentrera skadan till det 

området inom organisationen som varumärke det gäller. Vid få differentieringar är 

risken stor att ”modervarumärket” få ta skada och blir en del av krisen. 

2. Organisationer/företag måste se allvarligt på krissituationen och ta hand om den på en 

gång. Oavsett situation så måste krisen hanteras eftersom problemen som startade 

krisen har säkert upprört många konsumenter/invånare som kräver svar och handling. 

3. Organisationens/företagets initiativ i krisen kommer spegla hur väl de kommer att 

klara sig ur krisen. Kommunikationen måste fungera och organisationer/företag kan 

redan innan en kris förbereda sig för detta, för att vara redo när den först skall 

användas.  

4. Resultaten för hur väl varumärkeskrisen har hanterats kommer fram efter en 

organisation/företags initiativ eller efter en kortare tid. Den kommer att bedömas efter 

hur effektivt organisationen har agerat för att ta initiativ för att lösa krisen.  

4.6.3.1 Krishantering kopplat till en stad- och en plats varumärke 

Det konstaterades redan på 90-talet att vår värld har blivit allt mer befolkad och trycket av 

urbaniseringar och utvidgningar av mänskliga bosättningar hade fått större användning och 

beroendet av teknologi kunde leda till en ökning av katastrofer och kriser.
131

 Globaliseringen 

av turistindustrin har lett till en snabb expansion av olika former av turist företag i 

internationell skala. Företagen vill utöka sina marknadsandelar och öka sin lönsamhet. I denna 
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process har företagen öppnat upp för en bredare uppsättning av globala kriser som uppstår när 

de försöker driva företag inom en så omfattning och som kan ses som komplex och kaotisk.
132

  

Den ökade exponeringen för politiska, ekonomiska, sociala och tekniska förändringar i länder 

avlägsnas ofta från chefer att effektivt kunna hantera kriser och katastrofer. Världen har blivit 

allt mer beroende och förbundna med varandra att småskaliga kriser i en del av världen, kan 

ha en betydande inverkan på andra delar av världen. Turism är en känslig extern faktor för 

omvärldsförändringar och turismen är en viktig ekonomisk faktor för många länder och 

många städer är beroende av turismen för sin tillväxt och överlevnad. Chefer och planerar 

som arbetar med turism får en ökad press när de skall beakta de effekter av kriser och 

katastrofer för att utveckla strategier. De måste förstå konsekvenserna för att skydda 

turistnäringen och samhället i övrigt. Det finns behov att förstå de incidenser och undersöka 

de strategier för att använda dem för att stoppa eller begränsa deras inverkan. Krishantering 

bör vara en kärnkompetens för chefer och ledare som arbetar för olika former av 

turistmål/attraktioner.
 133

  

Städer, regioner och hela nationer kan när som helst få problem som gör att människors 

uppfattning om dem försämras.
134

 Regionala områden brukar oftast få en försämrad 

uppfattning genom att ekonomi i regionen försämras. Det genererar att; människor flyttar från 

regionen, hög arbetslöshet och att befolkningens inkomster blir allt mindre och investeringar 

inom regionen uteblir.
135

 En plats är inte bara ekonomiska värden, utan en plats är 

människorna, kulturen, det historiska värdet, historiska arvet, de psykologiska tillgångarna 

och de möjligheter som finns. Platser rankas, bedöms och utvärderas idag av oss människor 

inom alla möjliga dimensioner. Människor planerar var de vill bo, studera, var de vill 

pensioneras, starta verksamhet, etc. Platser behöver inte enbart få en dålig uppfattning på 

grund av att företagen eller industrier går dåligt. Platser som tänker på morgondagen kommer 

att förbli desamma som de är idag. Tillgångar, resurser och övertaget som en speciell plats 

kan ha idag är inte desamma som ger ett övertag i framtiden.
 136

 Alla platser kommer någon 

gång att få sitt en försämrad uppfattning men det finns platser som har mer problem än andra. 

De platserna saknar tillgångar för att återhämta sig från sin förtroende kris. Vanligtvis är dessa 

plaster mindre städer som har förlorat en stor industri eller ett företag, vilket medför att ett 

flertal av befolkningen blir arbetslösa. Det i sin tur gör att människor blir mindre benägna att 

handla och butiker i dess omnejd kan behöva stänga ner. Nästa steg i processen blir att när 
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företag lämnar staden, följer människorna efter. När befolkningen av en liten stad försvinner, 

kommer ingen skatt in till förvaltningen som ger pengar åt skolor, sjukhus och andra 

kommunala tjänster. Vanligtvis utvecklar det till att brottslighet växer inom området och 

staden förfaller.
 137

   

4.6.3.2 Agerande i en varumärkeskris 

Organisationer av alla storlekar och former kommer någon gång att behöva förändras i deras 

livscykel och platser och destinationer kommer någon gång att behöva hantera kriser och 

katastrofer vid någon tidpunkt.
138

 En organisation måste hela tiden vara beredd och vara 

förberedd för en sådan kris. Det är inte längre en fråga om en organisation kommer möta en 

kris, utan snarare en fråga om när, vad och av vilken karaktär som krisen kommer att ha. 

Slutligen handlar det om hur väl förberedda organisationen är för att kunna hantera den.
139

 

Dagens ledare måste gå från att vara mer reaktiva till att bli proaktiva för att vara väl 

förberedda att hantera kriser och förändring. Hur svårt det än kan vara att förutse eller 

kontrollera kriser eller katastrofer kan ledare fortfarande minska riskerna och förbereda sig så 

att de kan hantera dess händelser mer effektivt. Genom att utveckla organisationernas 

strategier kan hjälpa dem att begränsa de svårigheterna som kan uppstå av snabba 

förändringar som sker under kriser eller katastrofer.
140

 Organisationer ska arbeta mot att få en 

effektivare förvaltning när det gäller krishanteringen. För att göra det krävs det att de arbetar 

och berör fyra huvuddelar:
141

      

- Strategisk analys. Där undersöks makro eller mikro faktorer som påverkar områdets 

omvärld. 

- Strategisk inriktning och val. Genom utveckla och välja strategiska inriktningar och 

specifika generiska strategier som kan göra så att organisationen uppnår dess mål. 

- Strategi för genomförande och kontroll. Genom att utveckla lämliga strukturer, 

mänskliga och ekonomiska resurser strategier kan hjälpa ledarskapet att styra och 

möjliggöra genomförandet av särskilda strategier.  

- Genom att strategiskt utvärdera och ge återkoppling. Det krävs att organisationen 

kontinuerligt förbättras för att bli en viktig del av den strategiska planeringen och 

förvaltningen. Organisationen lär sig då att förbättra effektiviteten i sina strategier 

genom utvärdering och kontinuerlig uppföljning 
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Det krävs effektiv hantering av kriser och katastrofer för turistindustrin eftersom den påverkas 

negativt av externa politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer bortom branschens 

omedelbara kontroll. I figuren på nästa sida visas en strategisk ram för planering och 

hantering av kriser och katastrofer för offentliga och privata organisationer. Modellen visar att 

en strategisk ledning och en planeringsstrategi är viktig för krishanteringen och kan vara av 

nytta för planerare inom turism eller ledare inom området. Modellen beskriver tre viktiga steg 

i att hantera incidenter strategiskt; förebyggande och planering, genomförande och 

utvärdering samt feedback. Inom varje steg finns det olika administrativa aktiviteter och 

uppgifter som uppmärksammas. Särskilda strategier måste utvecklas för att hantera 

framväxande kriser och katastrofer för att de fortskrider genom sin livscykel. En kris med 

långdragen situation kan kräva helt olika strategier än en kris som snabbt passerar. En 

långvarig kris kommer att kräva olika strategier än en omedelbar kris. Dock finns det tydliga 

likheter mellan livscykeln av en kris och det strategiska för riskhanteringen.
142

 I alla skeenden 

av processen i den strategiska ledningen måste det finnas flexibilitet, utvärdering och 

potentiella ändringar av strategins utveckling och genomförande beroende på vilken typ av 

kris det är (Storlek, omfattning och tidspress). Ledare som är produktiva kommer att vara i en 

bättre position att reagera när en kris slår till mot organisationen.
143
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Figur 5 Kris-och katastrofhantering ur ett strategiskt och holistiskt ramverk.144  

Organisationer kan inför en kris ta hjälp av privata aktörer för att hjälpa till att utveckla 

strategier och planer för att stoppa eller begränsa effekterna av en kris. Organisationerna kan 

också utforma strategier för att hjälpa till med att förhindra att en kris uppstår. Den verkliga 

utmaningen är att erkänna kriser i ett tidigt skede och genomföra strategierna för att begränsa 

den skada den kan åstadkomma.
145

 Om organisationer är förberedda kommer de beslut som 

genomförs innan en kris uppstår, möjliggöra effektivare hantering av krisen. Proaktiv 

planering med hjälp av strategisk planering och ledningsfrågor bidrar i allra högsta grad till att 

minska risken, tid, slöseri av resurser och minskar effekterna av det som uppstår.
146

 Det finns 

en del tekniker som hjälper till vid proaktiv planerings- samt strategi utveckling för att 

förebygga eller minska kriser och se dess potentiella problem.
147

 De finns processer för att 

hantera framtida kriser när de uppstår och är mer effektiva än att ständigt söka efter alla 

potentiella konsekvenser i dess omvärld. Problemen uppenbarar sig genom att erkänna de 

problem som fås fram genom omvärldsbevakning och insamlandet av uppgifter om de 

politiska, ekonomiska, sociala och tekniska miljön som skall bevakas. De kan ge information 
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om eventuella trender och deras troliga konsekvenser på organisationen.
148

 De verktyg som 

finns för att kunna identifiera trender:
149

 

Strategiska prognoser  Dessa möjliggör förutsägelser baserade på potentiella kriser eller 

situationer och kan inkludera åsikt kvantifiering, extrapolering av 

trender, simulering och orsak samt verkan metoder.  

Beredskapsplanering Dessa är alternativa planer som kan genoföras om en kris eller 

katastrof inträffar och hur dessa påverkar den strategiska ledningen 

av organisationen. Dessa är till hjälp för mindre säkra situationer 

och kan hjälpa till att lösa krissituationer snabbt när de inträffar. 

Frågeanalys  Den ger ledare och ansvariga varningar för nya trender i den yttre 

miljön som kan användas för att utveckla strategier för att utnyttja 

trenden till sin fördel.  

Scenarioanalys  Anger vilka är i ett detaljerat försök att beskriva om/var vissa 

beslut tas i organisationen. Scenariot är hypotetiskt men skapar 

diskussion över beslut som sedan kan omvandlas till oförutsedda 

eller beredskapsplaner.  

Dessa tekniker visar på ett behov av chefer och planerare att samla upp information om 

potentiella frågor eller problem och vilka planer eller strategier som de skulle genomföra om 

en kris inträffar. För att förstå vilken typ av kris en destination är mottaglig för, samt arten av 

en sådan olycka är ovärderlig för skapandet av lämpliga planer och strategier som kan 

förhindra eller begränsa effekterna av sådana incidenter. Genom att utveckla beredskapsplaner 

och se den potentiella krisen inom organisationen och att anpassa de förberedda strategierna 

på den, kan göra att krisen begränsas eller försvinner helt. Däremot kan inte detta ske om 

krisen går in i nästa fas av den strategiska krishanteringen.
150

   

4.6.3.3 Beredskap och förebyggande åtgärder 

Om ledare är medvetna om den hotande krisen och har utvecklat oförutsedda och akuta 

åtgärder i sin planering, kan de genomföra strategier för att stoppa eller begränsa en kris mot 

näringsliv eller samhället innan den inträffar. Det kan dock vara komplext och kaotiskt när 
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någon särskild strategi ska genomföras. Det kommer att kräva flexibilitet och ständig 

övervakning om:
151

 

- För bedömning, urval och genomförande av lämpliga strategier 

- Genomföra en effektiv kriskommunikation och kontrollstrategi. 

- Kontrollera eller omfördela resurser för att hantera effektivt vid sådana händelser 

samt att identifiera och arbeta tillsammans med nyckelpersoner inom turism och 

övriga industrisektorer.  

Dessa innebär också regelbundna mötet för att bedöma effektiviteten av strategier, respons 

och olika intressenter för att strategier och för att se över utvecklingen av kris och hur den 

utvecklas över dess livscykel.
152

   

4.6.3.4 Strategisk utvärdering och strategisk styrning 

De möjliga strategierna som finns måste passa organisationen och valet av dem måste 

anpassas för att passa in till organisationens behov. Det strategiska urvalet och genomförandet 

är beslut som måste fattas snabbt för att begränsa skadorna som kan orsakas av en kris. Det 

kräver av organisationen att fatta beslut samt agera under intensiv tid där ett ökat tryck skiljer 

krishanteringen mot normal strategisk ledning.
153

 De strategiska alternativen kommer 

förhoppningsvis att genereras från de proaktiva planeringen och dess omvärldsbevakning. De 

kan dock behöva justeras för att möta kriser av olika slag och ändras för att möta hot och 

deras effekter på olika intressenter. De strategiska alternativen måste utvärderas och väljas 

snabbt så att organisationen kan få kontroll över situationen. Svaret får dock inte forceras 

fram. Resultatet kan då bli förhastat och besluten kommer bli ineffektiva och skada 

organisationen mitt i krisen.
 154

  

4.6.3.5 Krishantering och kontroll 

Krishantering kräver att det finns en detaljerad kommunikationsstrategi som media kan 

uppmuntra flödet och intensiteten i en kris.
155

 Genomförandet av en strategisk 

kriskommunikationsplan kan bidra till att begränsa de skador från en kris och tillåta en 

organisation att koncentrera sig på att hantera krisen.
156

 Dåliga kommunikationsstrategier kan 

göra kriser värre och uppmärksammas av ett vitt spektrum av aktörer; journalister, anställda, 
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myndigheter, invånare, etc.
157

 Det krävs snabba svar och reaktionen från organisationen mot 

media och de berörda målgrupperna när en kris inträffar. Det är viktigt eftersom medierna har 

en tidsfrist för att arbeta och kommer att leta efter snabba informationskällor. Om krisen inte 

hanteras kommer de att fylla i de luckor som saknas i meddelandena som sänds ut från 

organisationen och en felaktig bild kan spridas över problemet. För att istället försöka stävja 

den första krisen, kan nu krisen ta nya vägar, utanför organisationens kontroll.
158

 Dock kan 

medias makt och inflytande hjälpa till att styra över den allmänna opinionen och hjälpa till att 

påskynda återupphämtningsprocessen.
159

  

Kriskommunikationen handlar om att tillhandhålla korrekt och konsekvent information till 

allmänheten och förbättra bilden av organisationen eller branschen. För att begränsa skadorna 

i en kris och inte skapa fler incidenter som organisationen inte har kontroll över, krävs det att 

organisationer samarbetar med medierna och ger information ut till offentligheten. Det krävs 

en dialog och en god relation till de berörda målgrupperna för att ha möjlighet att ta tillvara 

varandras kompetens samt att återupprätta ens anseende under en kris.
160

 En annan viktig del i 

kriskommunikationen är att konsekvent ge budskap till alla intressenter. Det kommer skapa 

trovärdighet och bevara bilden av att organisationen har kontroll. Många ledare inom 

krishanteringen förbiser delar av kriskommunikationen när de ska fokusera på att identifiera 

publika, utveckla mål för kommunicera effektivt och arbeta för att skapa starka positiva 

budskap.
161

 Många turistföretag och organisationer har lyckats att minska de negativa 

effekterna av krissituationer på grund av att de arbetar aktivt med utformningen av en 

kommunikationsplan i kriser.
162

 De organisationer som lyckas med sin kriskommunikation 

och är förberedda i sin kommunikation kommer att minska de totala kostnaderna, sett till de 

kostnaderna som skulle kunna uppkomma om det omvända sker och en nedgång av antalet 

besökare kommer att öka Vidare är det absolut nödvändigt för platser att öka sin planering för 

krishantering med hjälp av marknadsföring, för att återställa, behålla eller öka antalet turister 

till destinationen eller för att återuppbygga en positiv bild av platsen.
163

    

4.6.3.6 Resurshantering 

Under krisen kommer organisationen att genomgå omorganiseringar och konfigureras om sig 

för att distribuera och kontrollera sina resurser. Dessa resurser kan inkludera ekonomiska eller 
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mänskliga resurser och kan omfatta bildandet av enheter inom krishantering eller grupper 

inom organisationen. De kan också omfatta tillhandahållandet av stödtjänster för offer i en 

kris och för media. Dock kommer inte enbart strategier att vara effektiva i en organisation, om 

den inte är adaptiv, flexibel eller lyhörd. Organisationskulturen behöver starka ledare för att 

styra införandet av strategier.
164

 En god kriskommunikation kommer i de flesta fall att leda till 

en framgångsrik krishantering. En dålig strategi i sin tur kommer att förvärra en kris. Dock 

kan inte en god kommunikation i sig försvara dålig ledning, dålig politik och en svag 

strategi.
165

 Det krävs gott ledarskap i krishanteringen som ger vägledning i att hantera 

incidenter samt en talesman som kan hantera media.
166

  

Det finns alltid ett behov av en gruppledare under krishantering. Dennes uppgift blir att 

samordna och styra gruppen. De bör bidra till att identifiera och utveckla krishanterings 

strategier för att kunna hantera incidenser. De skall sammanträda regelbundet och reflektera 

och omforma strategier om de omvärldsfaktorer som finns och i förväg planera ett team som 

kan reagera snabbt om en kris blir aktuell. Gruppen skall vara tvärfunktionell och 

tillhandhålla underlag från alla delar av de intressenter som finns på platsen/destinationen.
167

 

Gruppen bör bestå av ledande befattningshavare och bör involvera en gruppledare. Eftersom 

att turismen är en industri som består av många enskilda företag från en rad olika sektorer och 

offentliga organisationer på både internationell, nationell, offentlig och lokal nivå, krävs en 

integrerad strategi. Beroende på land eller region så ska lokala eller regionala planer 

kompletteras med nationell kris- och katastrofstrategier.
168

 Det finns flera exempel på grupper 

och krishanteringsledningar som har utvecklats för att hantera kriser inom turism. 

Sammansättningen av gruppen bör bestå av representanter från kommunen, rese- och 

turistnäringen, kommunikationsexperter och samhällsledare. Gruppen kan delas in i flera 

mindre grupper med olika arbetsuppgifter som kan bestå av följande:
169

 

- En grupp som arbetar med kommunikation/PR vars jobb blir att representera 

destinationen och ge korrekt information. 

- En grupp som arbetar med marknadsföring/PR för att hantera återhämtningen och 

genomför marknadsföringsprocesser och varumärkesaktiviteter. 
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- En grupp som är en informationssamordningsgrupp som har som uppgift att bedöma 

de skador som skett samt arbeta mot att bidra till återvinningen. 

- Slutligen skall det finnas en grupp som arbetar med finansiell och kapitalanskaffning. 

Den skall se till att regeringen eller annan intresseorganisation kan finansiera den 

pågående krishanteringens aktiviteter.   

Vid kriser och inför planeringen för dem är det viktigt att förstå konsekvenserna av en kris 

och de interna (affärsenheter, personal chefer, aktieägare) samt de externa (andra myndigheter 

och organisationer, allmänhet, media och turister) intressenterna och förhållandet mellan 

dessa är kritiskt. Dessa grupper är beroende av varandra och det finns behov att utveckla 

lämpliga strategier för att lösa alla kriser. Det krävs samarbete mellan olika organ och inom 

forskningen bevisas det att det finns långvariga brister i den strategiska samt operativa 

planeringen och prognostiseringen av krishanteringen.
170

   

Det huvudsakliga målet för en organisation är att kontrollera krisen och minska dess 

svårighetsgrad eller stoppa den helt. Viktigt att förstå att det finns vissa organisationer som 

kan dra nytta av en kris och som till exempel gör att andra aktörer kan dra nytta av att 

människor ändrar sina resmönster. Vidare är det organisationernas förmåga att lära sig hantera 

situationer som avgör omfattningen av krisen och omfattningen av deras intresse att lära från 

händelser. Organisationer kan göra ändringar i sin organisatoriska struktur, skapa team för 

krishantering, ge mer resurser till deras PR-team, uppdatera beredskapsplaner eller minska sitt 

beroende av vissa marknadssegment. Dock krävs det att mekanismer måste införas så att 

reflektion och återkoppling kan förbättra framtida strategier för att effektivt hantera 

krishanteringen.
 171

  

4.7 Användning av teorierna 

Författarna har valt att använda sig av delar av det teoriavsnitt som precis har presenterats. 

För att motivera valet av teorier och för att läsaren ska få en bättre bild av de utvalda delarna 

har författarna valt att skriva ner en sammanfattning av hur de valt att använda sig av teorin i 

studien. Teoriavsnittet är primärt indelat i två stycken avsnitt för att ytterligare förstärka 

bilden för läsaren att det handlar om två olika ämnesområden med underrubriker, Varumärken 

samt krishantering. Dessa två tillsammans används för att skapa förståelse för 

respondenternas svar i empirin och för att förstå författarnas resonemang om dessa i analysen. 
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Dessa teorier kommer att hjälpa författarna att komma fram till slutsatser om Örebro stads 

varumärke och hur de agerade under varumärkeskrisen som primärt var under 2010 och en bit 

in på 2011. 

4.7.1 Varumärke och städers varumärke 

De första avsnitten i teorikapitlen har valts för att ge läsaren en historisk bakgrund till vad en 

stad och en plats varumärke är enligt bland annat Braun, Ashworth och Kavaratzis. Vidare ger 

det svenska Patentverket, Grönroos samt Melin olika förklaringar till att förstå definitionen av 

vad ett varumärke är och hur det kan användas som ett konkurrens medel mot konkurrerande 

produkter eller städer. Dessa förklaringar diskuteras vidare av bland annat Ashworth och 

Kavaratzis och ger deras förklaring om hur varumärken har kommit att förknippas med 

produkter, platser och städer. Teorierna ger en förståelse om komplexiteten bakom ett 

varumärke och förklaringar till skillnader och likheter mellan att varumärka en stad, plats eller 

en produkt. Teorierna är övergripande men leder in läsaren till att få en förförståelse till vad 

varumärken är, för att sedan förklara enligt Trueman, Klemm & Giroud varför städer och 

platser ska arbeta med att bli mer attraktiva och attrahera mer besökare att komma till platsen 

och varför detta är viktigt. Vidare avsnitt berör bland annat av Braun som förklarar vad som 

kan hända om städer inte arbetar aktivt med varumärkesarbetet. Dessa teorier har valt för att 

sätta in läsaren av studien i en kontext för att förstå allvaret av innehållet men också för att 

skapa förståelse för vidare avsnitt i studien. 

Nästa avsnitt i studiens teori behandlar hur en stads varumärkesbyggande process kan se ut 

enligt Trueman, Klemm, Giroud samt Bergström. Dessa teorier är valda på grund av 

ytterligare förklara och skapa förståelse för läsaren om hur städer arbetar med 

varumärkesarbetet i en process samt skapar en viss förståelse till dess komplexitet. Teorierna 

visar också på att varumärkesarbete måste ske kring definitioner och i hur utformningen av 

detta, samt vilka värden det ska signalera. Vidare resonemang av Marwick och Olins menar 

på att en samstämmig bild måste förmedlas av organisationer som arbetar med en städers 

varumärke. Det leder studien mot nästa avsnitt som behandlas av bland annat Balmer och 

Grey som menar att identitet ska likställas med tanken att det är de formerna av signaler som 

staden sänder ut och blir enligt Kapferer en nödvändighet för att kunna lyckas att forma sin 

säregna prägel och därmed skapa ett starkt varumärke och konkurrenskraftigt varumärke som 

lyckas att fokusera mot vad staden vill stå för. Identiteten kopplas vidare till anseende och det 

förs resonemang av bland annat Coombs som beskriver att en stads anseende kan fungerar 

utifrån att det primärt är att fylla dess värden med så mycket positivt som möjligt. Detta ger 
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läsaren en förståelse om att identiteten och anseendet kan fungera som en form av förtroende 

kapital som en stad samlar på sig och som en stad kan använda sig av om något negativt 

skulle ske med dess anseende. Detta avsnitt används primärt i studien för att diskutera 

krishanteringen för Örebro stad men ger också läsaren en förståelse om hur ett 

varumärkesarbete för en stad fungerar och en förståelse för vissa respondenters svar i empirin.  

Teoriavsnittet gällande kommunikationen har valts till studien av författarna för att försöka 

förklara grunderna i kommunikation. Grunderna i budskapsprocessen förklaras av bland annat 

Hadenius och Weibull och vad som händer när denna process fungerar eller när sändare och 

mottagare diskuterar samma begrepp men inte tänker på samma sak. Kontexten och hur 

budskapet presenteras blir en viktig del och visar på hur det kan användas som en primär del i 

kommunikationsprocessen, för att inte skapa missuppfattningar. Dessa teorier leder vidare 

mot att i studien diskutera mediernas roll för ett varumärke samt hur politiker, näringsliv och 

andra tjänstemän idag arbetar mycket med varumärkesarbete på både individ nivå men också 

på en mer aggregerande nivå. Medier diskuteras i studien för att förstå deras roll och det 

inflytande de kan ha över medborgare och hur de bland annat kan skapa missuppfattningar 

och skapa en felaktig bild till dessa och skapa problem för ett varumärkesarbete genom att ge 

ut felaktig information. Vidare förklaras detta i teorier genom att göra en historisk tillbaka 

blick över utvecklingen för medier, för att förstå dess kontext idag och förstå hur deras arbete 

fungerar. Det är för att läsaren ska skapa förståelse om att de medierna skriver om kan 

förstöra eller försvaga ett varumärkesarbete men också hjälpa läsaren att förstå att den 

kommunikation som städer förmedlar måste vara sanningsenlig samt korrekt från alla 

inblandade aktörer, för att inte missförstånd ska uppstå mellan dem och medborgarna. 

De olika omvärldsbilderna kommer att användas som en del av studiens helhet. Vid 

intervjuerna av respondenterna fick de rita vilka de aktörer de ansåg var intressenter till 

stadens varumärke. Denna ritning användes för att försöka att fånga deras mentala bild mer 

överskådlig och visa vilka i deras tyckte var intressenter till Örebro stads varumärke. Denna 

karta är primärt till för att åskådliggöra deras egna mentala bild över intressenterna till staden 

varumärke och för att lättare få läsaren av studien att se vilken deras uppfattning är. Den 

används sekundärt för att visa om det finns några skillnader i uppfattningar mellan 

respondenterna och deras svar. Dessa kartor är dock av den karaktären att det är svårt att dra 

några egentliga slutsatser om dem men det är ändå unika för varje respondent men kan 

upplevas delvis generell. Respondenternas bakgrund och deras uppfattningar i politiska, 
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kulturella och ekonomiska värden spelar medvetet eller omedvetet in vad skapandet av denna 

karta. 

Vidare teori som tas upp är kopplad till kommunikation och varumärken. Författarna anser att 

Word-of-mouth samt de definitioner som beskrevs var ämnat för tjänsteinriktade 

organisationer. Författarna anser dock att begreppet word-of-mouth som det beskrivits kan 

användas för att beskriva städer inom samma kontext och förklara hur kommunikation kan ses 

ur ett annat perspektiv. 

4.7.2 Krishantering 

Detta avsnitt i studien börjar med att ge en bakgrund av bland annat Shrivastava för att ge 

läsaren en förståelse om att denna form av studien som författarna ämnat göra anses inom 

forskningsvärlden som ett relativt nytt ämne, det vill säga att koppla städers varumärken till 

olika former av krishantering. Vidare försöker författarna att skapa sig en förståelse för dess 

läsare genom att försöka definiera vad en kris är och hur bland annat Selbst och Puchant och 

Mitroff ser på dessa begrepp. Kriser diskuteras i olika former, för att försöka reda ut och 

definiera olika former av kriser och för att ge läsaren en bild av att en kris kan ses ur många 

olika perspektiv och former.  Detta kapitel avser att ge läsaren en förståelse om krisers 

komplexitet och vad en kris kan bestå av och hur kriser kan hanteras. Dessa begrepp ger 

läsaren en förståelse om att krishanteringen är en del av en dynamisk process som 

organisationer och städer alltid kommer ställas inför och varför det är viktigt att veta hur de 

ska hanteras. Enligt Miller kan städer, regioner och hela nationer när som helst få problem 

som gör att människors uppfattning om dem försämras.  

Vidare försöker studien att skapa förståelse för dess läsare genom att förstå kopplingarna 

mellan krishanteringen och varumärken. Greyser för bland annat resonemang om 

organisationens roll i krishanteringen och vad som är viktigt för organisationer att använda sig 

av för att analysera kommande eller nuvarande varumärkeskriser. Faulkner, Kash och Darling 

tar dessa resonemang vidare och belyser hur organisationer ska agera under en 

varumärkeskris och varför det är viktigt. Detta skapar en förståelse för läsaren hur 

organisationer agerar under en kris och ger författarna en bild av hur svårt det kan vara att 

hantera och agera när de väl inträffar. Dessa teorier används för att skapa förståelse för 

författarna att det finns ett behov av att ledare inom varumärkesarbete att samla upp 

information om potentiella frågor eller problem och vilka strategier som de skulle genomföra 

om en kris inträffar. Denna uppfattning visar vilken typ av kris en destination är mottaglig för 
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och är enligt dessa teorier en viktig ingrediens för skapandet av lämpliga planer och strategier 

som kan förhindra eller begränsa effekterna av sådana incidenter. Vidare diskuteras 

krishanteringen i begrepp om strategisk utvärdering och strategisk styrning samt krishantering 

och kontroll. Dessa delar är ämnade att visa på hur organisationer kan agera under 

krishanteringen och är tänkt att användas som en ren normativ del av studien och diskuteras i 

ett eget avsnitt i analysen. Dessa strategier visar på att organisationer måste anpassas samt att 

valen av dem måste anpassas för att passa in till organisationens behov. Avsnitten berör också 

varför krishantering behöver och kräver att det finns en detaljerad kommunikationsstrategi 

som media kan uppmuntra flödet och intensiteten i en kris. Teorierna används för att visa på 

det kommunikationsflöde som fanns under Örebro stad under denna period och om vissa 

respondenter hade en medveten mediestrategi och om de agerade utifrån vad teori sa. Dessa 

teorier är viktiga för att förstå empirin och analysen för studiens arbete. Den skapar en 

förståelse för de olika respondenternas resonemang kring kris och krishantering men hjälper 

också författarna i deras analys av Örebro stads varumärke och skapar en förståelse mellan 

respondenternas svar och teoriernas uppfattning. 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisas den av författarna insamlade empirin. Respektive underrubrik 

inleds med en kortare beskrivning av organisationen som respondenten representerar. 

Den data som sedan redovisas är sammanställd av författarna genom att återlyssna och 

sammanfatta intervjuerna med respektive respondent.  

5.1 Tendensor 

I empiri avsnittet har flera av respondenterna gett sin bild och uppfattning av den 

varumärkesrapport som företaget Tendesor gjorde av Örebro under 2011. Underlaget för 

framtagandet av denna rapport ligger i bilaga 2 och 4. Resultatet samt presentationen av 

Tendesors rapport finns att läsa i bilaga 3.  

Tendesor är ett företag som specialiserar sig som varumärkeskonsulter med tre primära 

områden; Geobrands, Public brands samt Cluster brand.
172

 Under våren 2011 samarbetade 

Örebro kommun, Örebro universitet, Örebrokompaniet, Universitetssjukhuset, Länsstyrelsen 

och näringslivet tillsammans med Tendesor, i en gemensam ansträngning för att tillsammans 

få fram bilden av Örebro och försökte att få fram vad som gör Örebro känt ute i landet. 

Tillsammans med organisationer, företag och representanter för föreningslivet, försökte de att 

fånga vad det är som gör Örebro attraktivt samt hur Örebro ska marknadsföras framöver och 

med vilka budskap.
173

 

5.2 Överraskande Örebro 

Under empiri avsnittet nämner en del av respondenterna den tidigare varumärkeskampanjen 

för Örebro, Överraskande Örebro. Grunden för denna kampanj var att aktörerna bakom 

kampanjen hade tillfrågat människor vad de associerar Örebro med och majoriteten svarade 

”ingenting”. Dock var de som besökt staden nöjda eller mycket nöjda. Den diffusa bilden blev 

grunden för denna varumärkeskampanj, staden som överraskar – Överraskande Örebro. Syftet 

med kampanjen var att få ett gemensamt varumärke som sammanfattade bilden av Örebro 

samt något som samtliga aktörer i staden kan samla sig inom för att visa upp en gemensam 

bild av staden. Målet med kampanjen var att bygga ett varumärke som hela staden kunde 
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samlas kring och skapa förutsättningar för att uppnå Örebro stads vision som Skandinaviens 

mest attraktiva medelstora stad.
174

  

5.3 Örebro Promotion/Handelskammaren Örebro 

Örebro Promotion är en ekonomisk förening som efter 24 år nyligen har genomgått ett 

samgående med Handelskammaren Mälardalen. Deras mål är att göra Örebro en bättre plats 

att studera i, att bo i, att driva och etablera företag i. Handelskammaren Örebro har 

samarbeten med flera aktörer i Örebro och de tillsammans har haft stort inflytande över de 

initiativ som tagits för att styra Örebros utveckling till var den är idag. Örebro Promotion 

bildades 1986 i syfte om att kommunen samt näringslivet skulle göra en gemensam 

ansträngning i att marknadsföra Örebro. Detta skulle skapas genom evenemang som skulle 

genererar stolthet för Örebro och som skulle skapa medial uppmärksamhet. Örebro promotion 

skriver och förklarar deras roll samt utveckling på följande sätt; ”Örebro har genomgått en 

fantastisk utveckling. Örebro Promotion vill på inga sätt ensamt ta på sig äran av att Örebro 

är där det är idag – men Örebro hade sannolikt inte varit där om Örebro Promotion inte 

hade funnits”.
175

 

Örebro Promotion var en av aktörerna som medverkade till bildandet av Örebro kompaniet 

2007. Det innebar för Örebro promotion del att allt ansvar för marknadsföringen av Örebro 

fick Örebro kompaniet ta över och ha ansvar över. Örebro Promotion ansvar har sedan dess 

varit att fokusera på att arrangera mötesplatser för privat, offentlig och ideell sektor. Syftet var 

att bygga relationer, göra affärer och gemensamt verka för en fortsatt utveckling av Örebro 

och Örebroregionen.
176

 

Genom sammanslagningen av Örebro Promotion och Handelskammaren Mälardalen blir 

Promotion den första lokala handelskammaren inom handelskammaren Mälardalen, även 

kallad Handelskammaren Örebro. Det kommer innebära ett antal rättigheter och skyldigheter 

som regleras av de riktlinjer som fastslås av Handelskammaren Mälardalen. Riktlinjerna berör 

genomförandet av lokala aktiviteter, vara ett lokalt forum för informationsutbyte och 

affärskontakter och att de skall företräda medlemmarnas intresse av lokal karaktär. 

Handelskammaren Örebro kommer att företrädas av en styrgrupp som har till uppdrag att; 

planera och utveckla lokala verksamheter, arbeta för lokala verksamheter, arbeta lokalt med 

frågor som rör näringsliv och utveckling av Örebro. Styrgruppen kommer bestå av företrädare 
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från medlemmarnas olika områden. Ansvaret för styrgruppens genomförande för de lokala 

aktiviteterna är verksamhets ledaren Jon Forsell.
177

    

Jon Forsell, Verksamhetsledare Handelskammaren Mälardalen, Örebro 

Jon Forsell drev en egen firma inom event och var utbildningskonsult i 5-6 år innan han 

började som verksamhetsledare för Örebro promotion. Han blev involverad i promotion 

genom att i två år så var han konferencier för Örebro promotion morgon. Han har alltid vart 

medlem och aktiv på träffarna som de anordnade och han utnyttjade deras nätverk. Det gjorde 

att han kom närmare verksamheten och när de sökte en ny verksamhetsledare så blev han 

nyfiken. Nu har Örebro promotion fusionerat med Handelskammaren Mälardalen och Jon är 

verksamhetsledare på den lokala Handelskammaren Örebro.      

Handelskammaren Örebro  

Handelskammarens roll och deras ansvar är att vara näringslivets företrädare. De arbetar med 

kunskap, möten och inflytande. De skall i näringslivets namn arbeta med Örebro stads 

utveckling, gällande allt från stöd till kompetens och infrastruktur, till frågor som berör 

förbindelser till och från Örebro, t.ex. hur ofta tågen skall gå, hur många, etc. Det är ett 

jättespann. De ska samla alla medlemmars intressen och det måste ske strategiskt. De är 13st 

anställda som arbetar med detta i dagsläget. I kraft av ägare, delägare samt samägare med de 

andra organisationerna är de meningen att de ska lyfta näringslivsfrågorna i varumärkesfrågan 

i Örebro. Enligt Jon är det idag ett svart hål just i denna fråga men påpekar samtidigt att det 

handlar om samverkan med de andra organisationerna så att den totala outputen blir den bästa 

och får mest effekt. ”Organisationerna kan kriga hur långe de vill internt, om vad som ska 

synas, men då kommer vi ingenstans”. De är hans organisation men också de andras ansvar att 

se till att detta inte sker.  

Varumärken 

Jon beskriver att hans personliga syn på ett varumärke är delat. Dels är ett varumärke det 

samlade värdet av hur en organisation eller produkt uppfattas. Varumärket är en blandning av 

hur man vill uppfattas och hur företaget uppfattas. Det upplevda värdet. Det kan också 

användas som en intern riktlinje för en organisation att arbeta efter. En gemensam plattform. 

Likt tidigare svar berättar Jon att en stads varumärke är av delad karaktär. Dels har det mycket 

gemensamt med vad ett varumärke är. Utifrån och in perspektivet är av vikt i en stads 

varumärke och vad den samlade bilden av vad ett varumärke är och hur det uppfattas. Den 
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andra uppfattningen är att det hjälper organisationerna och blir till ett styrdokument att 

förhålla sig till.  

En plats varumärke upplever han som han svarat på det tidigare svaret gällande städers 

varumärke men med en distinkt skillnad. En plats marknadsföring är oftast förknippade med 

olika former av aktiviteter, till exempel skidåkning i Åre.  

 

Varumärket Örebro stad 

Jon menar att detta är någon som ligger väldigt nära honom själv, och därför anser han att han 

ej förmår se detta tydligt och objektivt. I dagsläget nationellt så ses nog Örebro stad 

varumärke som väldigt splittrat. Det finns väldigt mycket positivt som skrivs och sägs kring 

Örebro som stad; evenemang som Open Art, idrott framgångar och nomineringen samt äran 

att Örebro blivit vald till årets idrottsstad. Det börjar märkas att personer överlag börjar se ett 

resultat av att Örebro har flyttat fram sin position på dagens nationella karta. Örebro har blivit 

mer av en stad i folks medvetande än vad det tidigare har varit. Baksidan av detta och en av 

anledningarna till att Örebro stad har hamnat där är våldtäktsvågen och en överlag tragiska 

händelserna, morden, rån i Brunnsparken. Känns som TV-programmet Efterlyst har en lokal 

redaktion på plats menar Jon. De fenomen som sker är tendenser av vad en större stad har. 

”Desto fler man är, desto mer segregerat blir samhället”. Klyftorna blir större och genererar 

större kriminalitet. ”När man läser om den här typen av brott som sker i Örebro så gör 

personer Örebro större i sitt medvetande”. Han tror tyvärr att brott av den karaktär som har 

skett i Örebro, förknippas oftast med större städer. Jon säger syniskt att om han som yttre 

åskådare skulle se Örebro ur deras perspektiv kan de säkert resonera; ”Verkar vara en riktigt 

schyst stad med undantag att man skulle bli ihjälslagen. Man har nog en fin promenad till sitt 

mord”. 

”Det yttersta operativa ansvaret för Örebro stads varumärke är Örebro kompaniet och har 

varit det de senaste 5åren och det är inget snack om det” säger Jon. Självklart finns det en 

ägarstruktur som skulle kunnat göra mer eller mindre. Det finns inga direkta ansvariga 

personer men nu kommer Sofia Strömberg in som ny VD för Örebro Kompaniet och det blir 

hennes ansvar att ta tag i menar Jon.  
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Figur 4 Jon Forsells kognitiva modell  

Handelskammaren Örebros prioriteringar 

Handelskammarens prioriteringar är i dagsläget en fråga under utveckling, på grund av det 

samgående de har gjort med Handelskammaren Mälardalen. Örebro promotion hade i uppgift 

att göra Örebro till den mest attraktivt, högst upp på listan av prioriteringar. Sen mötesplatser 

och slutligen att arrangera event som medlemmar kunde träffas inom. Han tycker att de 

sakerna är viktigaste men så finns de som tycker att det handlar om kompetens och 

infrastruktur, mer bärande frågor menar han. ”Får vi inte hit rätt kompetens eller kunskap med 

hjälp av pendling eller att godset inte kommer till staden, så kommer Örebro inte bli en 

attraktiv stad för företagen. Kommer inte företagen, blir det ingen tillväxt, får Örebro ingen 

utveckling. Det blir en ond cirkel”. Frågan handlar hur högt upp i organisationen ”man låter 

helikoptern flyga”. Jon menar att de kan arbeta med kompetensfrågor hur mycket de än vill 

men om vi inte stöttar evenemang som Open art så kommer folk som tänker sig flytta hit att 

tänka; ”visst de behöver min arbetskraft men det verkar ju vara en skittråkig stad att leva i” 

Det måste vara attraktivt att leva och bo i staden. Kompetent personal flyttar inte längre bara 

på grund av att lönechecken är större på ett ställe än ett annat, det krävs mer, personer har 

högre krav.       

Arbetet med Örebro stads varumärke 

Jon uppfattning om varumärkesarbetet är hans egen tolkning av det. Han menar på att det för 

24 år sedan så samlades näringsliv och Örebro kommun i en workshop på den gamla teatern i 

Örebro för att konstatera att Örebro var okänt. Det fanns kartor där Örebro stad inte var med 

menar Jon. De ville göra Örebro mer attraktivt och de började ett arbete och resultatet blev 

tillslut Örebro promotion. Sedan började tankegångar kring turism, som sedan blev 

Destination Örebro. Därefter började de fundera över olika ”tag-lines, slogans” som 
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Mötesplatsen Örebro, Handelsstaden Örebro, och numera Överraskande Örebro. Där har 

arbetet pågått kring Promotion sfär och genom att bli majoritetsägare i Örebro kompaniet när 

det startade för ett par år sedan.  

Jon säger sig inte förstå om det funnits någon samordning mellan eventen i Örebro. Han 

gjorde ett event 2002 då han arbetade tillsammans med Örebro kommun, där kommunens 

logga var tvungen att vara med på allt det nationella material som sändes ut. Det orsakar 

problem enligt Jon när Örebro kommun är en egen organisation internt. När kommunen är 

med och marknadsför Örebro är det en annan grej. När de som kommun är med och gör 

någonting är det kommunen som visas upp, men när det visas upp nationellt så är det inte 

enbart kommunen, utan flera organisationer som står bakom budskapet. Det kan ställa till det 

men han tror inte det beror på ovilja att vilja skapa och förändra, utan tvång och direktiv samt 

lagstiftning. Event och aktiviteter kan inte bli ”logo-VM” utan det samlade budskapet måste 

vara klart och avsändarna måste vara tydliga. Överraskande Örebro tyckte Jon var en positiv 

utveckling som höll sig tämligen ren och avsändaren var tydlig. 

Jon beskriver generellt att alla organisationer bakom varumärket Örebro vill väl men de är 

tjänstemän på organisationer vars första uppdrag är att se över sin egen överlevnad och 

utveckling. Det kan ibland bli hämmande och människor är precis som andra och Jon förstår 

varför det lätt kan bli så. Människorna som är delaktiga i detta arbete måste försvara varför de 

lägger in pengar i Örebrokompaniet varje år och de måste försvara för sina medlemmar vad de 

får ut av det. Det blir viktigt att ha ryggen fri. Det är av ännu större vikt i 

medlemsorganisationen och merparten av dessa är av denna karaktär. Den problematiken är 

gemensam. ”Ansatsen är bra men den blir trevande av de skälen och man är beroende av det 

man själv vill ha och klara av frågan”. Organisationerna ser om sitt hus och många av 

aktörerna vill kunna säga att ”Vi var delaktiga i det här…”. Det är en ödmjukhet i det här 

säger Jon, men det finns inget samarbete som säger att samma budskap ska kommuniceras ut 

externt. Dock arbetas det med i dagsläget och mycket handlar om ägarstrukturen i 

Örebrokompaniet samt hur de kommer agera med den nytillsatta VD för Örebrokompaniet. 

Det borde gynna kommunikationsstrategin att de som är delaktiga i ägarskapet i kompaniet 

lägger bort sina egna behov när de är involverade i processen och sätter på sig ”kompaniet 

hatten” och gör det som är bäst för kompaniet, inte sin egen verksamhet.  

Den nya arbetsstrukturen för Örebrokompaniet är en förhandlingssak men ser annorlunda ut 

idag än från tidigare men i dagsläget ser den ut som följande, där Örebro Promotion i 
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dagsläget inte är en stark huvudägare och därför har de delat av ägarstrukturen i följande 

procentsats: 

Ägarstruktur Örebro Kompaniet 

Örebro Kommun 50% 

Örebro Promotion/Handelskammaren Örebro 26% 

Förnya Örebro 12 %  

City Örebro 12 % 

”Det är tänkt att på sikt och nu när de fått ett holdingbolag så ska också Örebro Universitet 

ingå i denna konstellation”. Då blir det trippel helix – Kommun, näringsliv, akademin. 

”Ingen kan stå utanför gruppen och peka på att de gör fel, alla sitter i båten” 

Intressenter runt varumärket 

Förutom de intressenter som Jon ritade upp tidigare i figuren menar han att kultur- och 

idrottssektorn är tänkbara aktörer samt om det eventuellt finns någon som kallas fritidssektorn 

(Vandring, etc.), som kan vara involverade i varumärket. Han vill se ett tydligt samarbete 

mellan kulturaktörerna för att bestämma vad Örebro som kulturstad kan bidra med och 

samordna de olika aktiviteterna som länsteatern, Peter Flack kammarorkestern, mm, har att 

erbjuda. De måste samköra vad de vill visa upp från Örebro och det skulle stärka Örebro stad 

varumärke. Det lever i dagsläget ett eget liv och det ingår inte i den större kontexten. 

Detsamma gäller idrotten i Örebro. Det kan dras hur långt som helst, mäklare, fastighetsägare, 

etc. ”Var finns samordningen? Frågan är hur långt man är beredd att dra det”. 

Vi har i grunden en politisk demokratisk process som medborgare ger sitt yttrande genom 

politiken. Jon tror att en stad i Örebros storlek är för stor för en medborgardialog där resultatet 

är gemensamt. Jon tror snarare att detta fungerar i kommuner som är färre än ca 50000st 

invånare, där en dialog är lättare. Men menar Jon, det händer otroligt mycket som många 

organisationer inte har inflytande över. Jon ger exempel på Metalallsvenskan som är just ett 

sådant event som skapat stor uppmärksamhet och är ett bevis på medborgarnas initiativ på att 

de kan etablera något utan de andra organisationerna delaktiga. Det händer saker, men han 

tror att om man gör ett skickligt varumärkesarbete så kommer medborgarna att stå bakom det. 

Ställer medborgarna upp på det, kommer det bli trovärdigt.    
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Innehållet i Örebro stads varumärke 

Det som har gjorts för att skapa medvetenhet var mötesplats Örebro. Mitt i Sverige, bildandet 

av en central mötesplats för företag och utbyten. Vidare byggde Överraskande Örebro vidare 

på detta. Det kommer mycket folk till Örebro men de vet inte vad de har att förvänta sig och 

när de åker här ifrån är det jättenöjda enligt Jon. Sedan har det alltid funnits i dialogen, för att 

få folk att flytta hit från de större städerna, att bland annat poängtera att det inte finns några 

större bilköer och att det inte tar två timmar att ta sig hem. Lönerna kanske är något lägre men 

det är hus- och lägenhetspriserna också enligt Jon. Närheten och naturen är något som hela 

tiden legat underbyggt i samtliga budskap. Det som görs just nu är enligt Jon inte särskilt 

mycket i det strategiska varumärkesarbetet. Det har inte stått still det senaste året men 

kompaniet utan VD har satsat på turist verksamheten. Det är en helt annan kommunikation. 

”Det som särskiljer Örebro stad just nu är om man jämför Örebro med andra städer i samma 

storlek, är att staden vill så otroligt mycket”. Det finns så mycket vilja och möjligheter. 

Örebro stad är en stor stad i en liten stads förpackning. ”Det finns inte allt som en storstad 

kan erbjuda och det är av den enkla anledningen att det inte finns kundunderlag för det men 

ta restaurangutbudet. En boende eller besökare kan sju dagar i veckan gå ut och äta bra mat 

från världens alla hörn. Det kunde man inte i Örebro för 5 år sedan. Örebro stad har idag en 

länsteater som är nationellt uppmärksammad, det finns en kammarorkester som åker världen 

runt och gör succé, det finns elitidrott så att man kan se idrott på absolut högsta nivå sju 

dagar i veckan. Nya stadsdelar växer fram, det händer grejer och nästa steg blir att få dessa 

permanent och det behövs en större inflyttning för att de smalare intressena kan få fler 

alternativ”.   

Anledningen till att Örebro stad inte växlar upp efter de uppmärksammade händelserna är 

enligt Jon är att det är nytt för Örebroarna. Det är en storstadsproblematik men Örebro sitter 

enligt Jon fast i en småstadsstruktur och det har inte hunnit med och utvecklingen har gått för 

fort. Ett tecken på det är att organisationerna bakom Örebros varumärke har svårt att bli 

osams. Det har till dagens datum handlat om samverkan för att nå dit Örebro är idag. Jon 

menar att det har inneburit att det har blivit avvaktande. Organisationerna har hela tiden väntat 

in varandra och lyssnat och väntat in och ingen har vågat sticka ut hakan och säga; nu kör vi 

det här. Så fungerar det inte i större städer, för det finns inte tid eller möjlighet att se när 

konkurrensen springer från en. Det krävs såklart samverkan enligt Jon för att inte springa från 

varandra men personer som springer inom samma strategiska riktning måste det få vara okej 

att utvecklingen går framåt.               
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Det här året har Örebro promotion/Handelskammaren Örebro fokuserat på att sätta 

ägarstrukturen och det strategiska arbetet och därför har det inte skett så mycket annat enligt 

Jon. Det är egentligen inte deras uppgift att uppmärksamma Örebro i alla segment men det 

som har gjorts är att de inom handelskammar Sverige har visat på att det händer saker i 

Örebro. Samgåendet har uppmärksammats av andra handelskamrar. Sen är Jon självkritiskt 

och han menar att det kan ha gjort mer men det kommer att ske satsningar inom rekrytering 

för IT-personal till många enskilda IT bolag i Örebro. Det kommer de driva och projektleda i 

en snar framtid. Detta projekt kunde ha lanserats under året men på grund av att 

ägarstrukturen och nödvändiga bidrag från Örebrokompaniet så drog det ut på tiden avslutar 

Jon.  

Örebros utveckling 

Det har blivit förändringar i ”huvudet på folk”, deras attityder menar Jon. ”Örebroare 

betraktar sig inte längre som att de måste motivera sitt val, det är ej en överlevnadsfråga för 

Örebro, ej akut - staden har blivit etablerat”. Örebro är säkert mittenlag i allsvenskan, Vi 

vinner inte menar Jon men vi åker inte heller ut. Staden har blivit etablerad. Jon känner att det 

finns mer action bakom allt snack. Det började historiskt med en slottsfestival med några 

uteserveringar. Sen började krögarna att kriga vad det gäller att etablera uteserveringar på 

gatorna och det blev sedan ett stående inslag. Det var ytterligare ett steg och nu har 

kommunen och politiken förstått värdet av det här och Jon tycker att evenemangen O helga 

natt samt Open Art är lysande exempel på evenemang som påverkar. Kommunen går in och 

betalar pengar för att detta ska bli av. Sen sker det i samverkan med näringslivet och privata 

aktörer. De tar ett ansvar i dessa frågor menar Jon. Det syftar till att visa upp ett gemensamt 

format för vad som händer i Örebro stad. Örebro stad är mer benägen att göra saker i staden, 

rusta upp fastigheter och torg och göra den mer attraktiv att leva och vara i. Det är också så att 

det inte är samma interna motsättningar mot allt, ”det är inte kniven mot stupen i varje 

fråga”. Kommunen har börjat föra en dialog och nu till exempel för de dialoger med 

restaurangnäringen gällande alla tillståndsdelar, brandskydd. Det är inte tänkbart att behöva 

kontakta fem olika instanser för att lösa dessa delar, det har kommunen tagit åt sig och försökt 

att samordna. Det är en bransch som behöver hjälp och som de hjälper. Det kommer i 

förlängningen handla om en attraktivitetsfråga för staden. Är det lätt att driva en restaurang så 

finns det många restauranger för människor att gå ut och äta på. Det är trevligt och då 

uppmuntras människors benägenhet att göra det. Det blir fler korgar, bättre konkurrens och då 

måste alla bli bättre. Det har blivit en mer pragmatisk hållning. Det finns en pragmatisk 
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hållning till näringslivet också. Det är en viktig och strategisk del att samgåendet blev av 

mellan Örebro promotion och Handelskammaren. Det har blivit en stark organisation. 

Näringslivet samlar sig under en flagg menar Jon. De behövs inte flera organisationer för 

näringslivet. Sen tror Jon att strukturella delar och bildandet av Örebrokompaniet samt 

ägandeformen sätter en ton för hur de vill att det ska fungera. Det leder till att fler frågor blir 

mer gemensamma för fler medlemmar. Jon anser dock inte att han kan se helt objektivt på 

detta, då han är väldigt involverad i denna process.  

Utvecklingen av Örebro stads varumärke 

Arbetet med Örebro stads varumärke har tagits på allvar enligt Jon. ”Det går inte bara att ta 

in någon konsult någonstans ifrån och som tycker och tänker och så kör man det”. Det krävs 

mer förarbete och insatser för att det ska bli långsiktigt och trovärdigt. Det har förut varit 

hattigt och det tror Jon har vart ett bekymmer. Det har varit för många olika aktörer. Det har 

vart mötesplats Örebro, Heart of Sweden och alla möjliga konstellationer. Det är så många 

aktörer som ska lyfta fram samma region, på flera olika sätt och det fungerar inte. Nu börjar 

det ändå bli samlat och han hoppas att det blir ett och samma budskap från alla organisationer. 

Det har funnit många slogans och andra budskap med Örebro varumärke och många har 

påstått att det senaste i raden ”Överraskande Örebro” skälptes på grund av en debatt artikel, 

men så var det inte enligt Jon. Dock förde det med sig att det blev en debatt kring varumärket 

och dess budskap och enligt Jon tog det ca ett halvår och så blev det stopp på denna slogan. 

”Varför, vems kompetens är det?” Det går trender i alla dessa budskap. Alla städer skulle 

förut ha slogans menar Jon. ”Fanns det inte en slogan så fanns man inte”. Nu verkar trenden 

gå till att man inte skall ha det enligt Jon. ”Vi är kanske inte 1:a på varumärkeskonsulternas 

topplista, men vi är inte sist heller”. 

När det gäller milstolpar i utvecklingen av Örebro anser Jon att det blev stora förändringar när 

kommunalrådet Mats Sjöström lämnade sin post. Han var skicklig på många sätt men 

motsträvig i många frågor. Det påverkade vem som sitter i den politiska ledningen. Det är en 

av milstolparna. En annan är självklart bildandet av Örebrokompaniet menar Jon. Sen är det 

tyvärr de negativa händelserna i samband med våldtäkterna. Det är även ”små saker” i detta 

sammanhang som är positiva milstolpar för Örebro. Det är bland annat ÖSK:s tredje plats i 

allsvenskan förra året, den gula kaninen på Stortorget under Open Art, byggandet av 

Conventum, upprustningen av Behrn arena. Det finns mycket positivt att säga men också en 

del negativt enligt Jon.  
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Tendensors arbete med varumärket Örebro 

Jon säger att han känner till Tendensors rapport men att han inte blev inbjuden till den 

workshoppen som gick av stapeln för att behandla den. Han har sedan dess inte hört 

någonting om den. Han har ingen bild av rapporten eftersom han inte tagit del av den. Han 

tycker det är bra att man gör en genomlysning av staden. Han tror att rapporten är ett resultat 

av den breddande ägarbilden av Örebro kompaniet. Det fanns en ganska tung kritik från city 

handeln med City Örebro i spetsen gällande Örebrokompaniet menar Jon. De var inte nöjda 

med Kompaniet på vissa områden. De har nu arbetat aktivt för att komma in i kompaniet och 

det har resulterat i förändringar i basen av organisationen. Det kan också bero på en ny 

kommundirektör som har sina idéer och tankar menar Jon. Han utgår från att rapporten kom i 

uppdrag från någon inom Örebro kommun och inte genom att en enskild skicklig försäljare. 

Jon spekulerar enbart angående denna rapport men är besviken på att alla aktörer inte blev 

inbjudna för att diskutera rapporten och dess resultat. Örebrokompaniet har i egenskap 

ansvaret för varumärket Örebro stad och inte enbart kommunen och dess informatörer 

avslutar Jon.       

Örebro stads kärnidentitet 

Örebros kärnidentitet utifrån ett medborgarperspektiv anser Jon i dagsläget består av mycket 

toppar och dalar. Många anser Örebro stad som en fantastisk stad med jättegoda möjligheter 

för att leva ett bra liv, men det finns de som inte har någon plats alls. En form av demografisk 

segregering. Bilden är splittrad men Jon tror ändå att kärnidentiteten är att ”vi vill bli bättre”. 

Det är ett kvitto på att hårt arbete har legat bakom många utmärkelser som Örebro har fått, där 

bland annat Örebro kommuns hemsida har blivit en av de främsta i landet enligt SKL:s 

mätning. Det är ett kvitto på att kommunen vill ha en bra och aktiv dialog med medborgarna. 

Länsstyrelsen har gjort satsningar på bredbandstjänster och målet är att bli bäst i hela Europa. 

Staden vill framåt och organisationerna i staden verkar ha förstått det.   

Kärnidentiteten kommuniceras inte ut i dagsläget enligt Jon. Det är för att det egentligen inte 

finns någon uttalad strategi för kärnidentiteten av Örebro stad utan ovan benämnda saker är 

mer av en anda Jon fått när han träffat andra organisationer inom staden.   

Jon anser att det borde finnas en mer gemensam agenda och kommunikation kring kulturen 

och näringslivet i Örebro. Det finns så mycket bra föreställningar som kommer hit på turnéer. 

Förr stannade de inte till i Örebro. Nu får Örebro hit olika band och orkestrar som genomför 

fantastiska evenemang i Örebro. Det finns också fler viktiga segment. Det är inte många som 
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vet vilket näringsliv som finns i Örebro samt de som kommunen försöker attrahera i sina 

budskap är hemvändare. Med hemvändare menar Jon de som arbetat borta några år, studerat 

och som vill komma hem, köpa hus, etablera sig. Det är den primära målgruppen för Örebro 

stad. Det är lättare att omvända dem som har en relation till staden än tvärtom. 

Handelskammaren Örebro primära uppgift är dock näringslivsbiten och att få företag att 

etablera sig inom regionen avslutar Jon.     

Krishantering 

En varumärkeskris är enligt Jon när något allvarligt och verkligt inträffar som radikalt 

förändrar den bild som har byggts upp i negativ bemärkelse. ”Allvarliga händelser som får 

medial uppmärksamhet och som stör bilden av det som man försökt bygga upp”. Sedan 

handlar det om enligt Jon att ha ”rent mjöl hemåt”. Jon förklarar det med att ”har man 

porträtterat sig som den vänliga och familjära lilla mys banken och så visar det sig att 

strukturerna bakom inte alls är sådana, då blir det problem”. Identiteten måste vara 

sanningsenligt och korrekt annars blir det problem. Han drar paralleller till Örebro stad; 

”Flytta hit, här får du livskvalité, närhet, lugnt och mysigt men du blir ihjälslagen”.  Det har 

Örebro inte kunnat hantera och det har visat sig att Örebro stad har enligt statistiken en högre 

brotts statistik än medel, vad det gäller våldtäktsfall nationellt. Det är rån, våldtäkter och Jon 

menar på att han inte ser någon satsning för att åstadkomma en kraftsamling emot detta och 

det tror han inte andra organisationer gör heller. Det är allvarligt enligt Jon. Det förstör bilden 

av Örebro. Säkerheten och tryggheten är avgörande för hemvändare eller besökare och det 

borde finnas en uttalad strategi för hur polis, socialtjänst, sjukvård, näringsliv, för att lösgöra 

resurser för att arbeta med dessa frågor.     

När det gäller en varumärkeskris för en stad anser Jon att det är något som visar sig när staden 

inte äger kontroll över de processer och händelser som sker, till exempel vid en kommun 

svindel. ”Staden försöker ge en bild av något som inte stämmer, transparens saknas”. Jon ger 

förslag på Kiruna som en stor varumärkeskris för en stad, där hela staden ska flyttas för att 

kunna ge plats åt en expanderande gruva. 

Varumärkeskriser vad gäller platser menar Jon ofta är mer temporära i folks medvetande. Jon 

exemplifierar med en snökris i Åre, vilket skulle kunna vara en varumärkeskris om det skulle 

inträffa ett flertal gånger. Ett annat exempel på en mer allvarlig kris är att de ansvariga kanske 

sparat in på säkerhet. Det ser han som en allvarlig händelse eftersom att arrangören själva har 

medvetet valt ett billigare alternativ än ett annat. Snön kan de inte alltid påverka, men 
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kostnadseffektivitet ligger hos organisationen. Tillgängligheten och närheten är också viktig 

för människor. Om tåg inte stannar på en plats, så är det ingen som flyttar dit menar Jon.  

Jon säger att det är fascinerande med människor och tar Los Angeles som exempel. ”Det är 

väldigt många människor som flyttar dit även fast att man vet att det kommer komma en 

väldigt kraftig jordbävning där förr eller senare. Det är inte en fråga om utan snarare när 

denna enorma jordbävning kommer att ske. Det sitter säkert ihop med social psykologiska 

processer som tenderar i att om många människor fattar samma beslut blir det mindre 

farligt” Platser kan upplevas som farligare än städer och om vi pratar om Örebro menar Jon 

och tar våldtäkterna som exempel. Jon drar paralleller, ”Kan de i det avseendet bli betraktade 

som mer än en plats, om det går att göra de jämförelserna. En förskjutning i teori, en stad 

börjar betraktas som en plats när den blir osäker. Det sker en ompositionering i huvudet på 

folk”. Jon tänker främst för folk som bor i Örebro och främst i Vasastan och på väster i 

Örebro.” Om dessa betraktas som platser, borde de rent spekulativt råkat värre ut än någon 

annan plats inom Örebro, eftersom alla våldsbrott begicks där”. Ett exempel som Jon tar upp 

är Stockholm. ”Det finns områden som man vet att man inte skall gå i när det är mörkt och 

då försöker man undvika dessa, men det är inget som påverkar min generella bild av 

Stockholm”   

Varumärkeskris för Örebro stad 

Örebro stad har definitivt genomgått en varumärkeskris enligt Jon. Under den perioden som 

våldtäkterna var och morden på Universitetet menar Jon kan ses som en kris för varumärket 

Örebro stad. Det fanns folk här på kontoret enligt Jon som själva frågade sig om det gick att 

bo kvar i Örebro stad. Det var en enorm förtroende kris för staden. 

Handelskammaren Örebro diskuterade dessa handlingar och funderade på vad de som 

organisation skulle kunna göra. Jon menade på att i det läget handlade det mer om de kunde 

förändra den faktiska situationen och då försöka förmedla någon trygghet för kvinnor och inte 

gå ut och vara synisk i det läget och stärka Örebros varumärke. Det var ur ett mer mänskligt 

perspektiv som diskussionerna fördes. De såg inte att handelskammaren hade något konkret 

att åstadkomma genom detta, och därför agerade Handelskammaren på något annorlunda sätt 

på grund av dessa händelser.  

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Jon säger att han hoppas och tror att Örebro stads varumärke är bättre rustade nu, men det 

blev i mångt och mycket polisen sak att ta tag i situationen efter dessa händelser. Det var 
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Torbjörn Carlsson på Örebropolisen som fick dra lasset efter morden och våldtäkterna. Han 

var deras talesman och fick sköta det och det tycker Jon han gjorde bra men han påpekar att 

hans jobb inte är att försvara Örebro som stad eller varumärke. Jon påpekar att han inte vet 

hur man som stad ska agera i situationer som Örebro genomgick under dessa händelser. ”Det 

kan lätt uppfattas som spekulativt om organisationer försöker göra motåtgärder i 

kommunikations åtgärder”. Det är möjligt att startsträckan för kriser är kortare nu men det 

känns som staden och organisationerna blev tagna på sängen. Det får inte glömmas bort att 

många av dessa händelser i sig är tragiska enskilda tragedier menar Jon och det är svårt att 

förbereda sig för dem. När ska organisationer börja agera, på vad ska de agera menar Jon? Det 

måste handla om att hitta långsiktiga strategiska förebyggande åtgärder i grundskola, 

attitydfrågor, missbrukarfrågor och utanförskap, så att det inte sitter tickande bomber i 

samhället som ingen ser.  

När det eventuellt gäller kommande varumärkeskriser och hantering av dessa tror Jon till 

exempel att om Atlas Copco bestämmer sig för att flytta sin verksamhet från Örebro, så 

behöver Handelskammaren i Örebro agera medialt och förklara näringslivssituationen. De blir 

då en aktör i samtalet kring detta. Det finns ingen uttalad strategi från Handelskammaren 

Örebro i dagsläget gällande denna typ av potentiella scenarier. 

  



74 

 

5.4 Örebro Universitet 

Örebro Universitet är idag ett av Sveriges snabbast växande universitet och det studerar cirka 

17000 studenter och universitetet har idag cirka 1200 anställda. Universitetet bedriver 

utbildning och forskning inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, 

medicin, undervisning, musik och idrott. Detta erbjuds genom cirka 900 fristående kurser och 

67 utbildningsprogram på grundnivå och 25 program på en avancerad nivå. Universitetet 

samarbetar och samverkar både nationellt och internationellt med näringsliv, landsting, 

kommuner och organisationer i regionen. Örebro Universitet beskriver även staden Örebro för 

de som besöker universitetets hemsida oru.se. Nedan följer den beskrivning av staden som 

universitetet förmedlar.
178

 

”De flesta blir överraskade när de kommer till Örebro första gången. Inte bara för att staden 

är så vacker med sin gammaldags stadskärna, krönt av det medeltida slottet på sin ö i 

Svartån, utan också för stadens puls, nöjesutbud, shopping, musikscen och kultur”. 

”Med ca 135 000 invånare är Örebro Sveriges sjunde största stad. Stort nog för ett brett 

utbud inom de flesta områden. Samtidigt tillräckligt litet för att avstånden ska vara korta. 

Som besökare i city har du nästan allt inom gångavstånd och i omgivningarna finns 

storslagna naturupplevelser, vackra trästäder och två av landets största sjöar”. 

Niklas Jälevik, Informationschef Örebro Universitet 

Niklas Jälevik är informationschef på Örebro Universitet. Han har varit på Universitetet i 3½ 

år och inom den nuvarande rollen i ca 1½ år. Dock har han haft liknande ansvar under hela 

hans period på universitetet. I början satt han med i ledningsstaben och hade ett strategiskt 

ansvar men samma ansvarsområde. Nu har han också personalansvar och han har ytterst 

ansvar för Örebro Universitets varumärke, både internt och externt. 

Informationsenheten på Örebro Universitet 

Niklas anser att han borde ha positionen som kommunikationschef men han har inte orkat 

drivit den frågan internt än. Kommunikationsavdelningen har i grunden uppdraget att vårda 

och utveckla varumärket och intern kommunikation, skapa samhörighet och gemensamhets 

känsla för medarbetarna. Den externa kommunikationen används till att attrahera studenter 

och blivande medarbetare. Forskningskommunikation arbetar de en hel del med enligt Niklas 
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och den bidrar till alla de sakerna och för att sprida kunskapen om arbetet som sker. Det är 

inte minst viktigt enligt Niklas på grund av finansieringen till dessa. Deras tre prioriterade 

målgrupper är blivande studenter, deras sektor (Övriga lärosäten, forskning, finansierar, 

högskoleverket, utbildningsdepartementet) samt samhälle och näringsliv.      

Varumärken 

Niklas menar att ett varumärke för honom är hur människor uppfattar någonting. Det kan vara 

ett företag, en organisation eller individ. Han tycker att man kan använda begreppet 

varumärke som en förklaringsmodell på nästan allting. Det är betraktaren som skapar 

varumärket enligt Niklas. För honom är en stads varumärke en komplicerad fråga. Han ger ett 

liknande svar på vad han tyckte att ett varumärke är, men säger att en stads varumärke är hur 

staden betraktas av dess invånare, de som inte bor här, beslutsfattare samt alla målgrupper. 

Ibland funderar Niklas på om det verkligen är lönt att arbeta med en stads varumärke ur 

varumärkesperspektivet eller om man ska arbeta med bara produkten och kommunikationen. 

Han ser det som en risk att om aktörer arbetar ur ett varumärkesperspektiv kan det bli för 

snävt och det finns så otroligt många aktörer, vilket gör det hela långt mer komplext. Det är så 

mycket enklare om du har ett företag menar Niklas, som är så mycket tydligare i sina syften. 

En plats varumärke kan vara mycket tydligare enligt Niklas, i det måttet att många människor 

uppfattar det på ungefär samma sätt. För att ge exempel säger Niklas att vissa platser har en 

väldigt tydlig prägel och då blir varumärket väldigt samlat. Det som skiljer en stads 

varumärke ifrån en plats varumärke är enligt Niklas dess komplexitet, en stad rymmer så 

mycket mer.   

Varumärket Örebro stad 

Örebro stads varumärke är väldigt viktigt för Universitetet anser Niklas. Studenter samt 

blivande medarbetare ska välja om de vill flytta hit, väljer också Örebro stad och dess utbud 

med boende, nöjen, friluftsliv. På så vis är Örebro stad väldigt viktigt för Universitetets 

varumärke, men Universitetet är väldigt viktigt för Örebro stad som varumärke också menar 

Niklas. I Universitetsstäder är oftast tillväxten högre, fastighetsmarknaden och 

arbetsmarknaden mår också bra av det när det kommer tillskott av kompetens och fler 

innovationer skapas. Det finns en tydlig beroende ställning mellan Universitetet och staden. 

Örebro Universitet gjorde en undersökning på vad de betyder för Örebro stad i siffor och den 

resulterade i en studie som visade på att universitetet står för ca 1 miljard i omsättning per år 

och är resultatet av vad det genererar av att ha ett universitet för en stad.  
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Örebro Universitets prioriteringar 

Örebro Universitet ser att de har ett bra söktryck på deras utbildningsplatser och är relativt 

attraktiva. De vill bejaka och stärka deras position. Det viktigaste arbetet just nu för Örebro 

Universitet är att öka den externa forskningen för universitetet. I statens fördelning av 

forskningsanslag kan de få ökade anslag om de presterar lite bättre. Dock menar Niklas på att 

de skillnaderna blir så små och då halkar de ändå efter de stora lärosätena. De vill minska 

forskningsvolymerna mellan de liknande lärosätena och för att göra det så menar Niklas så är 

det att öka den externa finansieringen till forskningen. Det i sin tur ställer höga krav på att 

kommunikation samt varumärkesarbetet fungerar.  

Arbetet med Örebro stads varumärke 

Niklas har varit med i den grupp som har arbetat med Örebro stads varumärke rent konkret. 

Universitetet har ett nära samarbete med Örebro kommun. Dels genom universitetsstadsrådet, 

vilka engagerar Universitetet, studentkåren, Örebro kommun samt Örebro bostäder. De 

arbetar med att stärka Örebro som studentstad. Tack vare det samarbetet så har universitet 

kontaktytor med kommundirektören i samröre med universitetsrektorn och de har en mycket 

bra kontakt enligt Niklas. Det är viktigt så att det går att samordna insatserna. 

Varumärkesarbetet för Örebro stad har pågått länge enligt Niklas. Han tycker inte det har 

pågått något väldigt framgångsrikt eller strukturerat varumärkesarbete för att göra Örebro känt 

och populärt på nationell nivå. Det har varit väldigt lokalt och regionalt men han tycker att det 

nu det senaste året har hänt mer och mycket på grund av Örebro kommun och deras olika 

bolag och organisationer. ”Man har kunnat se behovet av att kunna fylla varumärket Örebro 

med någonting mer på nationell nivå och det är väldigt glädjande” enligt Niklas och något 

som Universitetet gärna står bakom. Universitetsstaden är en väldigt viktig beståndsdel av det 

nya varumärkesarbete som har påbörjats men där kan de som universitet bli mycket, mycket 

bättre enligt Niklas. Det har gjort en del på olika nivåer och det är viktigt att ha olika projekt i 

staden. Ett bra varumärkesarbete behöver evenemang och aktualiteter för att knyta upp sig 

kring. Det samlar aktörerna i staden, vilket annars kan vara ett stort problem. Det finns så 

många olika aktörer som har olika ingångar och egentligen ett gemensamt mål men 

ingångarna är så olika, så det blir svårt att samlas kring någonting.   

Niklas ställer sig frågande om det kan vara någon som är ansvarig för en stads varumärke 

överhuvudtaget. Det finns flera aktörer som är mer eller mindre beroende av en stad 
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varumärke och därför måste det göras något. Universitetet är en av dem, tillsammans med 

Örebro kommun, men näringslivet är verkligen beroende av dem. Niklas menar att de som är 

beroende av varumärket måste hjälpa till att arbeta med det och då ser Niklas att det är 

näringslivet, kommunen, universitetet, landstinget samt de stora arbetsgivare som finns inom 

staden. De anser han är lite mer ansvariga. Sen tycker Niklas att varje individ har ett ansvar, 

dock ej på samma sätt.     

Niklas Jäleviks modell över de organisationer som är intressenter för varumärket Örebro, 

”där kommun och näringsliv är de som borde jobba hårdast när det gäller 

varumärkesarbetet”. Vidare säger Niklas att ”näringslivet är oftast de som ropar efter stöd 

men är betydligt sämre på att kliva in själva”. Niklas spekulerar bara i varför det är så men 

menar på att de har väl sin ”bottom line” och företag slimmar hela tiden men de kanske skulle 

inse att varumärkesarbetet kan vara bra för alla.  

Figur 5 Niklas Jäleviks kognitiva modell  

Det finns en bra grund för ett samarbete i Örebro menar Niklas. En god vilja men det saknas 

fortfarande gemensamma arenor i viss mån. Det finns handelskammaren Örebro och 

Örebrokompaniet men det är en otydlig karta. Samarbetet fungerar bra men det är inte så 

enkelt menar Niklas och ger förslag på följande. ”Om någon skulle vilja göra en större insats 

så finns det ingen tydlig ingång”. Niklas ger Universitetet som exempel. ”Om de skulle vilja 

göra något och satsa ett X antal människor och pengar på Örebro stads varumärke, var finns 

kanalerna och tillvägagångssättet för det?” Den strukturen ser inte Niklas i dagsläget även 

om Örebrokompaniet finns. Han vill se det ännu tydligare i samverkansformerna och 

strukturerna. 

Intressenter runt varumärket 

”Alla människor kan påverka ett varumärke och det är så fascinerande med varumärken” 

enligt Niklas. Allting påverkar och det är svårt att på förhand ta reda på vad det är som 

kommer få störst genomslag. I den nya medievärlden så sprider sig information än mer 
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snabbare. Företag försöker att skapa dessa och de bästa varumärkeskampanjerna är de som 

bara uppstår. Idag finns det alla möjlighet för alla att påverka ett varumärke. Det är en helt ny 

situation och vägen till genomslag är så mycket kortare idag än vad den var förut.   

Niklas menar att medborgare i en stad absolut ska vara delaktiga i en stads varumärkesarbete. 

Det måste vara en oerhörd ambition för en stad att få med sina medborgare i 

varumärkesarbetet och att bli ambassadörer för varumärket. ”Det gör man bäst genom att 

platsen är bra” enligt Niklas. I varumärkesarbetet så får man enligt Niklas aldrig glömma 

bort att det är produkten i sig som räknas. Det blir mycket prat om kommunikation och 

strategier men ”utan produkt så slår du dig slätt”. Om medborgarna upplever Örebro stad 

som en bra plats att leva och bo i, så blir de ambassadörer. Det går inte att göra något reaktivt 

enligt Niklas. Du måste ha den känslan menar han. En människa som inte är nöjd kan du inte 

göra till din ambassadör men de som är nöjda kan man uppmärksamma i hur viktigt det är att 

vara ambassadör. Man kan nog mer medvetet skapa fler Örebro ambassadörer, hur vet inte 

Niklas, då han inte reflekterat över det tidigare, men är en del om hur medborgare kan bli 

delaktig i varumärkesarbetet för en stad. Det har funnits utvalda kändisar men inget mer. Där 

finns mer jobb att göra menar han. Word-of-mouth är hur varumärken byggs och raseras 

enligt Niklas. Allting handlar om det i slutändan, vad vi säger till varandra. 

Varumärkesarbetet handlar om att bli top of mind och det är många organisationer och företag 

som sänder många reklaminslag på tv för enbart interna syftet. Skapa stolthet för sitt 

varumärke som medarbetare och därigenom prata gott om sitt varumärke till sina vänner.     

Innehållet i Örebro stads varumärke 

För Niklas är Örebro stads starkaste kännetecken en bra livsmiljö. ”En jäkligt bra stad att 

leva i, inom alla aspekter”. Det är inte alla som medvetet väljer bostadsort, utan en del 

hamnar bara på vissa ställen men skulle man göra det så tror Niklas att Örebro skulle hamna 

högt upp på rankinglistan. Goda kommunikationer, nära till natur, trevlig stadsmiljö och en 

hyfsad arbetsmarknad. Ska Örebro satsa framåt och bli två eller trehundratusen medborgare så 

är arbetsmarknaden nyckeln och som måste växa inom regionen. Det är brytpunkten men det 

hänger ihop med att de blir ingen stark arbetsmarknad om inte folk är beredda att flytta hit och 

då måste Örebro vara en bra produkt från början. En bra livsmiljö är det sammanfattande 

begreppet för Örebro stads varumärke. Det ligger väldigt mycket i Örebros gamla 

varumärkesarbete med Överraskande Örebro. Niklas menar att när människor besöker Örebro 

så blir de väldigt överraskande när de kommer till Örebro och upplever staden. Den är väldigt 
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okänd. Produkten är bra och Niklas tycker det är bra att visa upp den fina stadskärnan i 

evenemang som Oh helga natt som sänds på nationell tv.  

Reklambyrån för Örebro Universitet är stockholmsbaserad och det är strategiskt vald. 

Anledningen till att Universitetet inte valde en lokal reklamfirma var helt enkelt för att få 

utifrån perspektivet. Universitetet ville inte ha en lokal firma utan de tror att människor blir 

lite hemmablinda och kommunicerar ut fel budskap. Niklas backar tillbaka och säger att ”ett 

varumärkesarbete är hur någon ser på det och har man då den grundbilden så krävs det 

effektiv marknadsföring”. Det är flera organisationer i Örebro som har samma insikt menar 

Niklas och har bett att yttre aktörer tittat på deras marknadsföring. Det kommer nog bli så mer 

och mer. Det har varit introvert men det räcker inte enligt Niklas att vara bäst i Närke. Det 

måste nå ut längre. Örebro stad har stark befolkningstillväxt enligt Niklas och den andelen 

som växer starkast är unga kvinnor och är en av effekterna av Örebro universitetets arbete. 

Niklas ifrågasätter dock om Universitetet har som mål att skapa tillväxt. Han tror snarare att 

det är en effekt av att deras mål uppnås. Om Universitetet är framgångsrikt i sitt arbete så blir 

det tillväxt i Örebro enligt Niklas. Ett framgångsrikt och expansivt lärosäte bidrar till en orts 

tillväxt.    

Det tydligaste exemplet som Niklas ger på hur Örebro universitet marknadsför Örebro stad i 

dagsläget är i deras studentrekrytering. Universitetet arbetar med en programkatalog som 

utkommer en gång per år samt har rekryteringskampanjer mot den 15 oktober och den 15 

april, som är riktade mot nationell nivå men med fokus mot Stockholmsregionen. Dit riktas 

insatserna i alla möjliga former av mediekanaler samt mässor. Örebro är i alla dessa kanaler 

ett tydligt begrepp enligt Niklas och mycket är gratis på grund av Universitetets namn som 

syftar till staden. Dock arbetar de mycket med bilder och utmärkelser som årets studentstad, 

idrottsstad, etc. Det är viktigt för staden och jätteviktig enligt Niklas i studentrekryteringen. I 

övrigt så menar Niklas att i rekrytering av medarbetare så är det ingen masskommunikation. 

Det handlar om individuella träffar där de försöker visa staden för den eventuella nya 

medarbetaren. Niklas anser att Universitetet gör mycket för Örebro stads varumärke, varje 

gång det skrivs om universitetet, när forskarrapporter publiceras, så uppmärksammas staden. 

Det menar Niklas visade sig extra tydligt när det för några år sedan gjordes en rapport av 

Örebro stads varumärke av reklamfirman PRIME, där det egentligen inte fanns så mycket 

kännetecken men de som fanns var Universitetet, ett av de främsta kännetecknen tillsammans 

med idrotten. ”Det är mycket kommunikation kring ett universitet och det skrivs och talas 
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mycket om det och det möts, konfereras och samlas kring det. Både lokalt men också globalt” 

menar Niklas.  

Örebro Universitet samverkar med Örebrokompaniet vad det gäller strategier för Örebro stads 

varumärke, för att föra ut den bild som Örebro stad och kompaniet vill förmedla menar 

Niklas.  Örebro Universitet skapar inte någon egen Örebro bild utan förmedlar den bild som 

är uttalad.  

Örebros utveckling 

Niklas tycker att staden har utvecklas väldigt positivt de senaste åren. Staden har blivit 

mycket mer levande och pulsen har blivit bättre. Det är mer folk, ungdomar, fler caféer och 

restauranger. En väldigt positiv utveckling. Det finns också en rad initiativ som är väldigt 

positiva enligt Niklas, där han nämner bland annat Open Art och utvecklingen inom idrotten. 

Det finns många positiva tecken. Universitetet har haft kraftfull påverkan på detta menar 

Niklas i och med att högskolan blev ett universitet 1999 och är högst delaktig i att Örebro stad 

har växt och etablerat sig som den har gjort. Niklas tror dock att det bara är början av 

tillväxten då effekterna av ett Universitet tar längre tid än de 12 åren det har funnits. Många 

konkurrerande universitet menar Niklas har flera hundra års försprång när det gäller 

etableringen och utvecklingen. ”Det har tagit de här åren för Örebro och örebroarna för att 

få det att sjunka in”. Andra faktorer som har stått för utvecklingen enligt Niklas är Örebro 

stad läge, rent geografiskt i Sverige. Det har bidragit till att Örebro stad har blivit något av ett 

möte och evenemangs centrum, en logististisk central för många fraktbolag att etablera sina 

lager på. Det bidrar till Örebro stads tillväxt. Det är flera saker tillsammans som har 

samverkat för att få Örebro stad att etablera sig och fortsätta att göra det. Nästa steg blir enligt 

Niklas att de lyfter blicken ytterligare, från det lokala, till det nationella planet och tar ännu 

mer plats. En framtida väldigt viktig del i detta är hur Örebro blir etablerat i de kommande 

framtida storregionerna som håller på att tas fram. Det här arbetet pågår enligt Niklas och är 

ett arbete som sköts via landstingen.      

Utvecklingen av Örebro stads varumärke 

Varumärket för Örebro stad har inte haft samma goda utveckling som staden enligt Niklas. 

”Det kanske är naturligt att människors bild släpar efter och speciellt i en omvärld när man 

inte hela tiden är uppdaterad. Det är där varumärkesbilden är idag, att uppdatera människor 

om hur det ligger till idag. Det vet inte omvärlden om och det har inte riktigt funnits några 

tydliga saker som har kommunicerat Örebro stads tillväxt” menar Niklas. ”Människor har 

inte förstått att det går bra för Örebro stad och det beror på mycket, bland annat ett 
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diversifierat näringsliv med små och medelstora företag och som är bra i de olika 

konjunkturcyklerna men det är varumärkesmässigt inge bra”. Kex och sko branscher var 

väldigt länge förknippade med Örebro men det är sedan länge förbrukat. PRIME:s 

undersökning visade att den naturliga varumärkesbilden som personer hade för Örebro stad 

ersattes aldrig med någon ny.   

Det har skett mycket kopplat till själva produkten menar Niklas. Bland annat Atlas Copcos 

satsningar i Örebro är väldigt betydelsefull. Vidare beskriver Niklas dam vollybollen samt 

basketens framgångar och ÖSK:s tredjeplats i allsvenskan, skapade positiv feedback till 

Örebro stad varumärke. Det ger effekter på stadens varumärke. En annan viktig milstolpe för 

Örebro var när sjukhuset blev ett universitetssjukhus. Vidare är andra satsningar så som 

Conventum väldigt betydelsefull enligt Niklas. Han saknar annars modet för de stora 

visionära infrastrukturer förändringarna som Niklas tror skulle kunna bidra till mycket. 

Kulturen är det många som pratar om enligt Niklas, där bland annat ett nytt, stort konserthus 

står för framtida satsningar.   

Tendensors arbete med varumärket Örebro 

Niklas har vart delaktig i rapporten som Tendensor har tagit fram. ”Den första fasen är färdig 

i denna rapport och man har kommit fram till en analys om varumärket och dess kärnvärden 

och hur det ska se ut och uppfattas”. Nästa fas blir att börja arbeta med detta menar Niklas- 

Rapporten injicerades från Örebro kommun via kontakter på Örebrokompaniet. De hade i sin 

tur kontakt sedan tidigare med det konsultbolag som genomfört rapporten, Tendensor. 

Bakgrunden var att skapa en gemensam bas utifrån den bild som framkommit av den tidigare 

rapporten som PRIME tagit fram om vakuumet om vad Örebros varumärke var. ”Resultatet 

av denna rapport är inte helt förankrat politiskt än men den är nästan klar”. Niklas har en 

väldigt positiv bild av rapporten och dess arbete. Den har vart samlande för en rad aktörer 

som kanske inte har arbetat med Örebros varumärke förut. Kommunen har tidigare förmedlat 

varumärkesarbetet via Örebrokompaniet men nu var detta injicerat från Örebro kommun 

centralt och Margareta Wall samt kommundirektören. Kommunen har enligt Niklas vart 

drivande i varumärkesarbetet och det ser Niklas som positivt. Örebro Universitet har vart 

engagerat, samt Länsstyrelsen och universitetssjukhuset samt Örebrokompaniet. Niklas menar 

att ”det är en ny typ av grupp som har varumärkesarbetet med andra aktörer” och det tro 

Niklas är väldigt bra. ”Näringslivet har varit med vid avstämningsmöten, där deras samlade 

bild har fått förmedlats”. ”Initiativet kom från bland annat Niklas chef samt 

kommundirektören som ansåg att de behövde andra ögon som tittade på detta”. Niklas 
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kopplar tillbaka till ”att om man är beroende av ett varumärke, har man också ett ansvar för 

att göra något med det”. De aktörerna som tog del av Tendensors rapport är ”de aktörer som 

har lite muskler att kunna göra någonting och de kan göra det tillsammans”. ”Att 

näringslivet inte är med i denna grupp är ingen slump” enligt Niklas. ”De finns inte under ett 

samlat organ”, eller som Niklas förmedla det, ”vilka är det och hur ska de bidra? De är 

splittrade och det finns ingen pott pengar från näringslivet. De är med och finansierar 

Örebrokompaniet och på så sätt kan de bidra” enligt Niklas.   

Niklas nämner vidare att ett holdingbolag kommer starta från universitetets sida i och med 

årsskiftet 2011/2012. Det menar han att de arbetat hårt med att få till stånd. Det handlar främst 

om innovationer. Den kunskap som produceras på universitetet ska komma till nytta i 

samhället. Genom nya företag och patent. ”Detta arbete underlättat mycket genom detta 

holdingbolag” berättar Niklas. ”Då kan man göra en hel del saker som ett universitet inte kan 

göra i tidiga, grundläggande skeden i forskningen”. Holdingbolaget kan i sin tur skapa en hel 

del dotterbolag, som i sin tur kan skapa engagemang i andra frågor eller ägande i framtida 

ägande strukturer som Örebrokompaniet.        

Örebro stads kärnidentitet 

Utifrån Niklas perspektiv är Örebros kärnidentitet i symbios med Örebros varumärke. ”Man 

kan ha en egen uppfattning om sin identitet, men sen har omvärlden en annan”. Det är en svår 

fråga enligt Niklas. Skulle omvärlden tillfrågas så är Örebro stad anonymt. ”Det är en mellan 

svensk, mellanstor stad som man konkret inte har någon uppfattning om man inte har någon 

relation till den”. Men har du en relation tror Niklas att de tycker Örebro stad är en väldigt 

trevlig stad. Lagom stor, lagom på alla sätt. Utifrån de som har kunskap om staden. 

Kärnidentiteten släpar. De som bor i staden ser nog inte Örebro för vad det är idag menar 

Niklas. Han tänker på att det är en universitetsstad och hur mycket det präglar staden. Det 

uppfattar inte örebroarna. Kärnidentiteten kommuniceras inte ut särskilt mycket enligt Niklas. 

”Det är naturligt att det släpar men också att Örebro stad har vart dåliga på att 

kommunicera ut det nya Örebro till medborgare och besökare. Det är svårt att kommunicera 

ut en identitet för en stad”. Det är något som måste upplevas på något sätt enligt Niklas Det 

går dock att öka kunskapen och kännedomen men då måste man enligt Niklas välja vilka delar 

som staden skall kommuniceras ut. Det måste finnas en samlad bild som ska kommuniceras 

ut. Det är oftast där stadsmarknadsföringar går snett enligt Niklas. ”Man vill skapa ett 

varumärke som en överbyggnad och det är produkten och innehållet som ska kommuniceras 

ut för att bygga kunskapen”. Han hoppas att tankarna har förändrats och inte blir att målet ska 
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bli en ”klisterlapp”, en logotyp eller slogan. Den riktningen tror Niklas är helt fel när det 

gäller städer.  

Niklas anser att Örebro stad ska höra till de städer som uppfattas som universitetsstäder om 

10år. ”Det är mycket viktigt” enligt Niklas. ”Örebro ska uppfattas som en stad där människor 

möts med öppenhet och värme. Samt att alla svenskar ska få veta hur bra miljön är och hur 

bra det är att bo i staden. Kommunicera ut produkten. Det går inte att skilja denna vision med 

det konkreta som blir att staden måste få växa och bli en viktig central punkt i någon region. 

Det är jätteviktigt med större tillväxt. Fokuset har vart dåligt när det gäller kommunens 

varumärkesarbete. Det blir inget ting när fler aktörer skall vara med och få sitt”. 

Brister i Örebro stad varumärkesarbete 

Niklas tror att en brist med varumärkesarbetet är att det ibland kan uppfattas för ytligt och 

vara allt för logotyp fokuserat. ”Det har funnits mycket slogans och det är inte det som 

varumärkesarbetet handlar om, istället ska aktörerna samlas mot samma gemensamma mål 

men utifrån sina egna syften. En form av insikt och i Tendesorrapporten har det vart tydligt 

att det inte ska hamna i någon logotyp arbete utan i kärnvärden och identitet”. Dock menar 

Niklas att det är väldigt, väldigt svårt för människor när de tänker marknadsföring. ”Det får 

inte gå för lång, utan diskussionen måste handla om de värden som man vill ha och inte 

försvinna iväg”.    

Krishantering 

En varumärkeskris är enligt Niklas när uppfattningar hos människor tenderar till att skada 

varumärket. En stadsvarumärkeskris kan enligt honom vara väldigt mycket men anser att det 

är när händelser/saker om staden, som får människor att inte vilja leva eller bo inom staden. 

”De får en väldigt negativ uppfattning om staden”. En plats varumärkeskris är enligt Niklas 

när en plats uppfattning förändras och uppfattas på ett negativt sätt. Han ger exempel på ingen 

snö i sälen.  

Varumärkeskris för Örebro stad 

”Örebro stad har inte genomgått någon allvarlig kris” enligt Niklas men ”den här 

våldtäktsmannen som härjade är någon form/slags varumärkeskris. Både medborgare och 

andra ställde sig frågan om vad som hände med Örebro”. Niklas anser att de våldshandlingar 

under 2010/2011 sammantaget går att se som en kris för Örebro stads varumärke. Sen 

kommer det enligt honom ”alla ryggmärgseffekter när man skall börja förklara bort allting. 

Den är väldigt övergående men människor förändrade sitt beteende när dessa saker 
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inträffar”. I viss mån så intensifierade Örebro Universitet sin kommunikation till studenterna 

gällande tryggheten på campus. Det var det enda menar Niklas. ”Örebro Universitet agerade 

inte på något speciellt sätt när dessa händelser skedde, men nu i efterhand har Örebro 

Universitet en seminarieserie och en paneldebatt med temat; mäns våld mot kvinnor”. Det har 

uppkommit från ett antal tragiska händelser. ”Universitetet försöker att bearbeta detta med 

hur ett universitet ska bearbeta det” enligt Niklas. ”Genom att öka kunskapen och sprida 

kunskapen. De hanterar det på sitt sätt”.  

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

”Örebro stad har varken mer eller mindre beredskap än någon annan” menar Niklas. 

”Universitetet har en väl fungerande krisplan som är applicerbar på väldigt många händelser 

med olika karaktär och den visade sig vara användbar även vid denna kris” enligt Niklas, 

även om den modifierades en aning. ”Den har fungerat väl och den är nog ännu bättre nu. 

Det finns inte på en mer aggregerande nivå”, för Niklas ställer sig frågan åter igen, ”vilka är 

vi? Det finns inget vi” enligt Niklas och ”varje enskild organisation måste ta sitt ansvar men 

att trixet är att vi samverkar mot gemensamt mål”.  

 

 

  



85 

 

5.5 Örebrokompaniet  

Björn Fransson, Turistchef Örebro kompaniet 

Björn Fransson kommer ifrån Göteborg ursprungligen och har bott i Örebro sedan 20år. 

Anledningen till Björns flytt från Göteborg var för att studera på marknadsföring och ekonomi 

på högskolan. Han blev efter studierna kvar i Örebro och började arbeta inom besöksnäringen 

på turistbyrån. Han arbetade vidare inom besöksnäringen och blev sedan marknadsansvarig på 

marknadsföringsbolaget Destination Örebro i ett par år. När sedan Örebrokompaniet bildades 

så fick Björn rollen som turistchef inom organisationen. Örebrokompaniet hade från början en 

VD som senare slutade enligt honom. Björns roll utvecklades då under 3år till att förutom 

hans vanliga arbetsuppgifter som turistchef, även hantera rollerna som verksamhet- samt 

marknadschef för Örebrokompaniet, en slags tillförordnad VD. Denna roll har han haft till 

och med hösten 2011, då Sofia Strömberg rekryterades som ny VD och Stanley Wong som ny 

Marknads och PR-chef för Örebrokompaniet. Det innebär för Björns del att han kommer 

fokusera mera på besöksnäringen och privatturismen men han påpekar att han har arbetat med 

frågor om Örebro stads varumärke under en längre period och varit med under en hel del 

varumärkesarbeten för staden genom åren så han är inte helt främmande för hur arbetet med 

stadens varumärkesarbete har gått till. 

Varumärken 

Varumärken i sig arbetar Örebrokompaniet väldigt mycket med enligt Fransson. Vad ett 

varumärke är, är en bra fråga enligt honom och det är inget han egentligen reflekterat över på 

det sättet förut. Ett varumärke för honom är något så oändligt mycket och det är enligt honom 

som att fråga vad livet är. För att bryta ner det så menar han att det är essensen av en produkt 

på något vis. Det är inte alltid så lätt att hitta de faktorer som gör ett unikt varumärke menar 

Björn. ”Allting har ett varumärke, vi människor, alla är ett varumärke, en stol är ett 

varumärke – allting”. De som är vinnarna i det här är de som är duktiga på att definiera sitt 

varumärke och genom det skapa tydligare mål. Det i sin tur kan åstadkomma en förflyttning 

för varumärket, om det skulle vara nödvändigt, alternativt en förstärkning av varumärket, om 

man kommer fram till att varumärket är rätt placerat. Alla har sitt varumärke men det är 

kanske inte alltid som personer reflekterar över det och hur det upplevs menar han. En stads 

varumärke är enligt Björn ungefär samma sak som hans svar på vad ett varumärke är. En stads 

varumärke är vad staden ger ut för signaler; vad är staden, vad är det här för en stad? En plats 

varumärke är enligt Björn ungefär samma sak som hans tidigare svar på vad ett varumärke är 

samt vad en stads varumärke är. Normalt sett när de diskuteras om platsmarknadsföring så 
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diskuteras inte marknadsföringen av städer menar han, utan det diskuteras istället i termer av 

att marknadsföra platser. Han anser att det inte finns mycket som skiljer dessa begrepp åt. En 

stad är en plats men sen finns det stora skillnader i vilken typ av platser som man arbetar med. 

Rent definitionsmässigt så finns det inga större skillnader mellan dessa avslutar Björn.  

Varumärket Örebro stad 

Det pågår just nu ett varumärkesarbete enligt Björn och det är mycket på grund av att den 

samlade bilden av Örebro stad just nu är otydlighet. Det finns en del sub-områden som de är 

medvetna om att staden signalerar. Det är bland annat idrotten, kulturlivet, slottet men de är 

mer associationsfrågor menar Björn. En annan associations nyckelord är enligt honom 

”vackert” men det som är mest påtagligt och mer generellt för svenskar runt om i landet är 

nog nyckelordet otydlighet och att staden är väldigt differentierad. Det finns enligt Björn 

väldigt många olika bilder av Örebro stad. Det är väldigt många olika bilder och det skapar 

otydlighet och det skapar att personer har olika uppfattningar om staden, vilket är både på gott 

och ont avslutar Björn.  

Varumärkesarbetet är ett samspel mellan aktörerna i Örebro. Arbetet med Örebro stad är 

Örebrokompaniet och Örebro kommun ansvariga för, enligt Björn. Men om man skall se det 

utifrån generella termer så är det inte så utan flera aktörer är med och utformar bilden av 

Örebro. Björn drar paralleller med Skara och menar på att där är Bert Karlsson ansvarig för 

deras varumärke. Oavsett vad Skara kommun tycker och tänker om det så är det ändå han som 

sätter sin prägel på kommunen och skapar deras varumärke. Vidare exempel som Björn drar 

paraller till är Leksand, där hockey laget sätter sin prägel på staden. Det finns däremot ingen 

sådan tylig aktör för Örebro och det beror nog på enligt Björn att staden i sig är större och kan 

inte förknippas med några enstaka upplevelser eller produkter för den.         
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De aktörer som Björn Fransson anser är intressenter för varumärket Örebro stad 

Figur 6 Björn Franssons kognitiva modell  

De som Björn lämnat utanför denna skiss, som säkert flera andra respondenter har haft med 

påpekar han är Länsstyrelsen. Han anser att Länsstyrelsen inte har i uppdrag att arbeta för 

Örebro utan Länsstyrelsen roll är att vara statens förlängda arm ut i Sverige. Deras uppdrag 

omfattar inte att profilera Örebro, deras uppdrag är att profilera staten i Örebro, för 

Örebroarna menar Björn. Samtidigt påpekar Björn att det inte är Landstinget som han skrivit 

in i skissen, utan Universitetssjukhuset i Örebro. Landsting finns överallt men ett 

Universitetssjukhus gör det inte och därför blir de en mycket viktigare aktör för att profilera 

staden än vad landstinget är.   

Örebrokompaniets prioriteringar 

Örebrokompaniet är Örebro stads marknadsföringsbolag som samägs av kommunen och 

näringsliv via handelskammaren Örebro, Förnya Örebro och City Örebro. Deras uppdrag är 

att leda och samordna marknadsföringen av Örebro. Örebrokompaniet är enligt Björn de som 

pekar ut riktningen och som ska få med sig andra strategiska aktörer i arbetet med att 

marknadsföra Örebro. Det är primärt inom tre olika områden; PR och övergripande 

marknadsföring (Inklusive kompetensförsörjning som består av att hjälpa företagen att få 

personal att flytta till staden, att få studenter att stanna kvar efter utbildningen samt arbeta för 

ett bra värdskap.) Turism som är indelat i två olika delar, privat turism (Turism byrån med 

både en marknadsföring- och utvecklingsavdelning kring besöksnäringen samt kompetent 

utvecklings projekt för besöksnäringen.) Slutligen berättar Björn att det också finns en 

Convention Bureau som har till syfte att attrahera flera möten till Örebro. Möten att få både 

aktörer att förlägga sina möten i Örebro men också att stimulera lokala aktörer som står värdar 

för olika möten. Vidare arbetar de också med att försöka stimulera olika former av evenemang 

i Örebro berättar Björn. Det är dock i start fasen och har inte börjat ta form än och det är flera 

aktörer än Örebro kompaniet som är inblandade i detta projekt. Björn avslutar med att berätta 
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att evenemang är en viktig fråga för Örebro och Örebrokompaniet ser som uppgift att vara 

delaktiga i det när väl organisationen kommer igång. 

Arbetet med Örebro stads varumärke 

Det har pågått ett varumärkesarbete, även om de kanske inte har kallat det vid det namnet, 

sedan 1980-talet. Då utgick aktörerna mer från ett slogan tänk berättar Björn. Delvis hade de 

redan då ett rätt tänk med att deras slogan ”Örebro rätt plats”. Innan den fanns det en hel del 

annorlunda slogans men den var ändå någon som hade en viss substans i sig. Det handlade om 

det geografiska läget som Örebro har och har varit väldigt vägledande i det arbetet som gjorts 

efter den. Problemet för Örebros del är enligt Björn att något varumärkesarbete inte riktigt fått 

fäste. Förklaringen till att Örebro är så otydligt enligt Björn är att Örebro som stad är väldigt 

differentierad och har varit det sedan skoindustrin försvann. När Sverige industrialiserades så 

fick Västerås ett stort företag som blev staden, Asea – ABB, som var den aktören som blev 

industrin i Västerås. I Örebro under denna period så fanns det över 100st skofabriker. Där 

finns den stora skillnaden mellan dessa två exempel menar Björn. I Västerås fanns det bara en 

stor aktör men i Örebro så var det inte så. Det präglar Örebro stad väldigt mycket och Örebro 

har inte som många andra städer enligt Björns metafor ”ett träd som är längre än alla andra 

och som alla andra ser upp till och försöker att följa i utvecklingen. I Örebro är det många träd 

som är lika höga och det finns några träd som är något högre än andra träd men det är ingen 

större skillnad”. Det är många nyckelaktörer i Örebro, oändligt många fler än vad det finns i 

många motsvariga städer. Det gör också menar Björn att varumärkesarbeten blir mer 

komplicerat. Det är så många aktörer som måste med på banan och det är klart att ju fler 

aktörer som projekten får in, desto fler viljor är det att kontrollera och det blir svårt att skapa 

en gemensam profil. Många andra städer har en gemensam profil. I Örebro finns det många 

olika aktörer med sin egen profil. Björn berättar att det är allt från miljöarbete till 

funktionshindrade, idrott och det är många som är otroligt duktiga och sätter sin personliga 

prägel på Örebro, men det är ingen som har det avgörande och som säger att det här är staden. 

Det gör att varumärkesarbetena relativt ofta för Örebro stad tenderar att bli lite kortsiktiga. 

Antingen blir de enligt Björn allt för generiska, som mötesplats Örebro, som byggde vidare på 

rätt plats tänket och var en utveckling av den. Problemet blir bara att var och varannan stad 

har någon form av mötesplats och även om Örebro stad skulle kunna påstå att de är den bästa 

mötesplatsen med tanke på läget, så blir det ändå generiskt för att staden använder samma 

argument som andra. Det resulterar i att de faller ihop och blir för urvattnat eller så blir 

varumärkesarbetet det som staden inte ska försöka att vara. Det är det andra sidan av myntet, 
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att försöka hitta en vassare profil och inte vara som alla andra. Det i sin tur menar Björn kan 

resultera i att många aktörer inte alls känner igen sig i de budskapen och backar tillbaka och 

säger att det inte alls var något bra. Överraskande Örebro är ett sådant exempel. Det blev 

alldeles för många aktörer som klagar och den aktören som står bakom budskapet från början 

var alldeles för svag för att bära upp förslaget. Det är få som har den kraften i Örebro att stå 

ensamma bakom ett förslag för att den stora massan ska acceptera det om ens någon. Dock 

utifrån det perspektivet menar Björn att Örebro stad är en mer demokratisk stad än många 

andra. Det finns inte de informella nätverken som på samma sätt som i andra städer. Där det 

finns ett fåtal aktörer kan peka ut riktningen för staden. Björn avslutar med att säga att det är 

på det stora hela positivt men baksidan av det hela är att det är svårt att få med sig samtliga 

aktörer i en gemensam riktning utan de kör istället sina egna race. Örebro stad är ändå på rätt 

väg och Björn har god förhoppning på att det pågående varumärkesarbetet faktiskt kommer att 

bli förankrat. Det finns en helt annan samsyn och aktörerna tycker att de här frågorna är 

viktiga.  

Björn säger direkt att det är Örebrokompaniet och Örebro kommun som är ytterst ansvariga 

för varumärkesarbetet i Örebro stad. Då handlar det om själva arbetet med varumärket annars 

är det de aktörer som Björn målade in i figuren ovan.  

Björn tycker att samarbetet mellan de olika ansvariga organisationerna fungerar bra. Det har 

blivit en stor förändring inom det här området de senaste fem åren menar Björn. Det är mindre 

egna race nuförtiden och det är mycket större tankar om samverkan än vad det har vart. 

Utifrån det så finns det goda förutsättningar att bygga på inför framtiden avslutar Björn.  

Intressenter runt varumärket 

Alla som är från Örebro är delvis ansvariga för varumärkesarbetet menar Björn. Medborgare 

ska självklart vara med i varumärkesarbetet, absolut, menar han. Det angår dem som det angår 

oss alla. Sedan gäller det enligt honom att finna en form för att få de 136 000 medborgare att 

bli delaktig i arbetet. Det är en senare fråga om hur man rent konkret ska arbeta med det 

menar han men någonstans, och det ligger också i deras tänk för varumärkesarbetet, att det här 

måste kunna skapa en form som är tillgänglig för stadens invånare. Det kan vara så enkelt 

som en powerpoint presentation som en skolklass kan ha med sig när de besöker en annan 

skola någonstans utanför länet och ska presentera sin stad. Om de som Örebroare kommer 

någonstans och håller ett föredrag, så blir de i sitt agerande förknippade med många saker, 

bland annat staden Örebro. De blir en form av ambassadör och gör de då ett gott intryck, så 
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får de andra en känsla av att i Örebro vet de vad de håller på med, men om det blir ett dåligt 

intryck så får det motsatt effekt menar Björn. Ett annat exempel som Björn tar upp är taxi 

chaufförerna som han ser att de kan vara en fantastisk varumärkesambassadör för en stad. De 

hämtar folk på stationen. Om det första han säger när han plockar upp nyanlända personer på 

stationen att Örebro är en riktig skitstad. Den prägeln blir det första som den här besökaren får 

med sig av Örebro men om han däremot pratar lyriskt om staden, så blir han en fantastisk 

ambassadör och besökarna får ett väldigt bra första bemötande av staden. Han blir därmed 

direkt ansvarig för varumärket. Därför tycker Björn att det finns skillnader på varumärke och 

varumärkesarbetet. Varumärkesarbetet är Örebro kommun ansvarig för i Örebro stad och 

Örebrokompaniet är kommunens marknadsföringsbolag och blir därmed deras förlängda arm. 

Om Örebrokompaniet inte existerat så hade det vart Örebro kommun själva som hade vart den 

ensamma aktören att ha hand om arbetet med varumärket Örebro.  

Innehållet i Örebro stads varumärke 

För att börja med de negativa karaktärsdragen som Örebro stad har så menar Björn att det är 

otydligheten. Det som kännetecknar Örebro är diversifieringen. Andra starka kännetecken för 

Örebro stad är att staden har väldigt starka folkrörelser i Örebro; idrottsrörelsen, frikyrkorna, 

arbetarrörelserna, traditionella folkrörelser. De har ett starkt fäste i Örebro menar Björn. Det 

är inte en som dominerar och det är många som är starka. Sedan finns det andra saker som är 

väldigt typiskt för Örebro menar Björn. Skönheten och den vackra staden Örebro. Dessa är 

väldigt viktiga kännetecken tillsammans med stadskärnan och slottet. Vidare berättar Björn att 

utifrån ett geografiskt synsätt så är också Örebro stad läge ett starkt kännetecken. Vidare 

kännetecken som Örebro stad har är Örebro universitetet menar Björn, med hela det 

utbildningsväsen som finns inom staden. Det har utvecklats till att bli och sätta sin prägel på 

Örebro. Desto större Universitetet blir och ju fler studenter som söker sig dit menar Björn 

kommer det att komma mer forskningsrapporter från staden och det i sig ger Örebro stad en 

helt annan uppmärksamhet som en lärdomsstad. Den otydliga bilden som Björn började 

berätta om blir mer uppenbar när Björn berättat om de kännetecken som Örebro har. Björn 

påstår att de är på gott och ont. Det finns inte en massa fördomar som staden måste arbeta 

emot, för att kunna komma med något nytt. Det blir enligt Björn mycket svårare att få 

Västerås att slå igenom som en lärdomsstad. Där finns det redan en uppfattning om att de är 

en tung industristad. Att ändra deras fokus mot en lärdomsstad inom humanism blir långt 

mycket svårare. Däremot är Västerås väldigt framstående med att presentera sig själva som ett 

starkt näringslivsfäste. Örebro blir dess kontrast, nästan som ett tomt blad att skriva säger 
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Björn. Det märks snabbt enligt honom. Det är bara att se hur snabbt idrotten har fått 

genomslag i Örebro de senaste åren. Örebro stad har blivit uppfattad som en idrottsstad. Det 

räckte egentligen med att vi fick ett acceptabelt ishockeylag som gjorde mycket väsen om sig 

och var allt annat än beigea och neutrala. Intresset är väldigt stort nationellt för 

hockeyallsvenskan och det får ett väldigt genomslag menar Björn.  

Björn menar att Örebrokompaniet i dagsläget arbetar med marknadsföringen av Örebro stad 

utifrån de tre verksamhetsområdena som han beskrev tidigare. (PR och övergripande 

marknadsföring, turism, Convention Bureau) De opererar både nationellt samt internationellt. 

Turism jobbar på båda sidor medan convention bureau endast jobbar nationellt. Det finns en 

förklaring till det menar Björn. I dagsläget kan inte Örebro stad ta emot internationella 

kongressen när det inte finns en tillräckligt stor och omfattande flygförbindelse till Örebro 

stad. Flygplatsen är enligt honom en flaskhals i det sammanhanget. Skulle den frågan lösas på 

ett bra sätt så kommer Örebro kunna bli en återkommande internationell kongress stad också. 

Det finns enstaka evenemang just nu berättar Björn men inget återkommande. Detta är också 

det arbete som deras organisation står inför i och med det nya varumärkesarbetet som ska 

sättas igång av den nytillsatta VD och marknadsföringschefen för Örebrokompaniet. 

Varumärkesarbetet är prioriterat för det är det som kommer att styra arbetet framöver avslutar 

Björn. 

 

Örebros utveckling 

Örebro stad har enligt Björn utvecklats något enormt de senaste åren. Sedan han flyttat hit för 

ca 20 år sedan tycker han se att det ha vart stora förändringar för staden. Det många inte 

tänker på menar Björn är att det också har vart liknande utvecklingar för svenska städer under 

denna period. Det ska undersökas närmare i det kommande varumärkesarbetet för det är 

väldigt lätt enligt honom att slå sig för bröstet och säga att det var så fantastiskt och säga att 

det fanns ingen uteservering i Örebro stad för 20 år sedan men nu finns de överallt på 

sommaren. Björn menar att han som kommer från annat håll menar på att det är exakt samma 

utveckling i till exempel Borås inom detta område. Borås stad var otroligt tråkigt på somrarna 

för 20 år sedan berättar Björn men nu finns det massor med uteserveringar och levande 

arrangemang hela sommaren. Det där är något de ska titta på och är viktigt när en stad ska 

jämföra sig med andra städer. Det är väldigt lätt att säga att det har vart en utveckling i Örebro 

stad men det har också vart en nationell utveckling de senaste 20 åren. Många städer ha fått 

möjligheten att profilera sig mycket mer. Det område där de ha statistik på och som har ökat 
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betydligt de senaste åren är den privata besöksnäringen och mötesturismen. Örebro är en turist 

stad idag och det var den inte för 20 år sedan menar Björn. Samma sak gäller när det handlar 

om mötesturismen. Den har ökat betydligt enligt Björn och mycket beror också på byggandet 

av evenemangsarenan Conventum. Vidare har Örebro stad också haft en stark tillväxt inom 

kulturlivet menar Björn. Där större evenemang har fått stor uppmärksamhet som till exempel 

Open Art, där de vågade göra saker som andra inte vågat göra och som faktiskt tilläts ta plats 

inom Örebro stad. Vidare nämner Björn att det vart en stark utveckling inom idrotten. Örebro 

har alltid vart en stark idrottsstad menar han men det har oftast vart en aktör som dominerat 

vida över alla andra. Det var bandyn på 50-70-talet och sen fotbollen på 90-talet. Då fanns det 

inget annat än dem och sen var det mindre aktörer som tyvärr inte har samma genomslag som 

hade stora framgångar menar Björn. Det kan tyckas sorligt men fakta är att vissa idrotter får 

ett större genomslag än andra idrotter. I dagsläget finns det istället en väldig bredd inom inte 

bara lagidrotten i Örebro utan också hos individuella aktörer ibland annat STCC och 

Speedway. Det finns många Örebro profiler där också och det fanns det inte alls på samma 

sätt förr. Det fanns några väldigt kända, som ÖSK bandy och Ronnie Pettersson. De var 

extremt starka men nu finns det betydligt fler aktörer. Det har också blivit en utveckling inom 

arenabyggandet enligt Björn. Det sker inom andra städer också men inom Örebro har det skett 

på en bredare front med arenabyggandet. Det är allt ifrån byggandet av Behrn arena till 

Karlslund arena på Rosta gärde i Örebro.  

Utvecklingen av Örebro stads varumärke 

Björn tycker att varumärket för Örebro har följt stadens utveckling de senaste åren men han 

anser att varumärket för Örebro stad var mycket starkare på 50- och 60-talet. Då hade Örebro 

en mycket tydligare plats i svenskarnas medvetande av flera anledningar; skoindustrin. Då 

hade Örebro stad det som den idag saknar. Även om skoindustrin var diversifierad så var det 

en industri. Det medförde att svenskarna visste att Örebro var den staden där det tillverkas 

skor. Kexen var också en nationell symbol och alla åt dem då och blev en nationell symbol för 

Örebro menar Björn. Svenska folket matades med Örebro på ett helt annat sätt förut än vad de 

gör idag. Det gick väldigt bra för Örebro stad under denna perioden och så fanns bandyn. 

Idrottens betydelse ska aldrig underskattas menar Björn. Bandyn var under denna period en 

mycket större medial sport än vad den är idag och det genomslag som deras framgångar 

medförde att Örebro som stad blev en stark aktör. Det spelar in menar Björn. När regionala 

tv-sändningar skulle startas under denna period, så stod det mellan Örebro, Karlstad eller 

Västerås. Redaktionen förlades till Örebro och det finns många fler exempel på att flera 
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aktörer placerade ut sina verksamheter till Örebro. Senare så kom nedgången med 

skoindustrins fall och allt försvann. Det fanns då inget som så tydligt ersatte skoindustrin, 

kexen eller när bandyn åkte ur högsta serien. Det fanns mycket som var bra men inte riktigt så 

dominanta, varken industri eller idrottslag. Staden planade ut ganska rejält enligt Björn under 

1980-talet och inte förens i början av 1990-talet så började det hända någonting igen. Örebro 

stad började lyfta fram slottet som avsändare, det sändes TV från de centrala delarna av 

Örebro. Någonstans där menar Björn att det började hända en del och sedan under 2000-talet 

har det tagit fart igen.  

Det finns ingen kärnidentitet för Örebro stad idag menar Björn. Kärnidentiteten är i sådana 

fall differentierad menar han. Den är inte tydlig men sen är inte Björn säker på att en 

kärnidentitet finns i städer med liknande storlek heller. Det grundar han på att städerna är av 

en viss storlek. Örebro och dess likar är för stora för att egentligen inneha en kärnidentitet. 

Björn ger exempel på Degerfors som har en utpräglad kärnidentitet. Björn påpekar att det som 

många ska komma ihåg om Örebro är att det är ett fruktansvärt bra koncept. Nämligen att 

Örebro grundades på 1200-talet och det finns massor med orter som är äldre än Örebro. För 

att ge ett exempel så jämför Björn Örebro med Skara. Skara grundades någon gång under 

1000-talet. Idag bor det ca 15 000 invånare i Skara och det bor 136 000 invånare i Örebro. Det 

är uppenbart enligt Björn att Örebro var ett bättre koncept än Skara. Det måste bejakats och 

tas med i beskrivningen av Örebro menar Björn. Örebro har utvecklats från att ha varit en 

liten småstad som alla andra till att bli Sveriges sjätte största stad. Det är väldigt lätt att 

jämföra sig med Stockholm och det är fel men med de förhållandena som finns visar på att 

Örebro som stad har attraherat många människor och det är bara fem stycken städer i Sverige 

som har attraherat fler. 

Örebrokompaniet anser att Örebro bör vara profilerad som staden utanför storstadsområdena. 

Örebro kommer aldrig kunna ro på de tre största; Stockholm, Göteborg och Malmö. De finns 

ingen idé att försöka att konkurrera med dem när det gäller helheten. Det går att konkurrera 

inom olika områden. Däremot kan Örebro stad vara den staden blir det första folk tänker på 

när de skall ha en stad utanför dessa tre. Björn ger ett exempel. Säg att de ska testa en produkt 

i Stokholm, Göteborg och Malmö och så ska den också testas i en stad utanför dessa tre, Den 

staden ska bli Örebro. Örebro ska inte bli fyra i storlek, utan fyra i medvetandet menar Björn. 

Där finns det alla förutsättningar att bli den staden. Örebro kommer kunna dra nytta av 

profillösheten enligt Björn för att en storstad enligt honom egentligen kännetecknas av att den 

inte har någon profil.      
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Brister i Örebro stad varumärkesarbete 

Björn anser att det finns brister i varumärkesarbetet eftersom det inte har funnits någon 

långsiktighet i det. Det är rätt uppenbart enligt honom. Ambitionen har väl hela tiden varit att 

vara långsiktig men de har inte lyckats ro de i hamn. Björn anser att det har vart lite för 

mycket om starter genom åren. Varumärkesarbetet har inte lyckats förankrats och de har varit 

för dåliga för att kunna bli förankrade. Det är svårare att förankra ett dåligt varumärkesarbete i 

Örebro men det är i och för sig bra menar Björn.  

Tendensors arbete med varumärket Örebro 

Björn är väl medveten om Tendesor rapporten som har tagits fram om Örebro stad varumärke. 

Björns samlade bild av den är att den är bra men han tycker att den är lite för trubbig. Den har 

fångat mycket av det som han anser är Örebros varumärke med idrotten, kulturlivet och det 

differentierade och staden historia. Den mynnar ut i ett lite för trubbigt koncept för den gör att 

det blir en tillbaka gång till mötesplatstänkandet. Sedan finns det den här värdegrunden i 

rapporten som Björn nog anser vara allt för abstrakt och kunna appliceras på väldigt många 

aktörer. Dock menar Björn att det finns väldigt mycket bra i den och förarbetet är väldigt bra 

och att den har fångat staden. Den behöver dock vässas. 

Det är Örebro kommun tillsammans Örebrokompaniet som ligger bakom beställningen av 

Tendesors rapport. Vidare så tog de med en referensgrupp som bestod av ett antal aktörer från 

USÖ, Länsstyrelsen, Universitetet. Det fanns en önskan att de skulle gå vidare med 

varumärkesarbetet menar Björn. Det fanns en gemensam bild att de inte var nöjda med det 

arbetet som hade genomförts med den tidigare kampanjen Överraskande Örebro och sedan 

efter Örebro 2010, där arbetet handlade mycket om det året och det jubileet. Efter det så låg 

varumärkesarbetet nere enligt Björn och det var läge att dra igång ett nytt arbete med 

varumärket.  

Syftet var enligt Björn att bygga vidare på de koncept som varit, även om många var mer ett 

kampanjtänk. Det fanns en tanke med rapporten att involvera andra aktörer än tidigare i 

varumärkesarbetet. De anordnade ett seminarium med ca 40-50 deltagande organisationer för 

Örebro stad som blev en del utav arbetet och det finns fortfarande ett tänk att involvera flera 

aktörer i varumärkesarbetet. Björn avslutar med att säga att de var lite för få aktörer som var 

med och det behövs fler aktörer i framtiden som är delaktiga.  

Krishantering 
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En varumärkeskris för Björn är när den bilden som en organisation vill måla upp, plötsligt får 

sig en ordentlig törn. När det är någonting kommer upp som visar att det varumärkeslöfte som 

organisationen inte har helt stämmer överens mot den målgrupp som de vänder sig emot. En 

stad och en plats varumärkeskris är enligt Björn ungefär samma sak som en varumärkeskris. 

Det finns enligt honom vissa nyckelvärden för en stad och en plats. Det kan vara de saker du 

målar upp att din stad eller plats ska vara eller lyfter fram och inom de hygienfaktorer som 

finns kring det som vi uppfattar som en modern stad eller plats. När något av detta rubbas så 

blir det en kris för staden eller platsen. Det kan finnas skillnader mellan olika platsers förmåga 

att hantera kriser och där finns det en väldig skillnad avslutar Björn. 

Varumärkeskris för Örebro stad 

Björn anser att Örebro stad har genomgått en varumärkeskris. Det hände enligt honom i och 

med nermonteringen av skoindustrin. När kex och skorna försvann från Örebro så genomgick 

Örebro en varumärkeskris. Det var också en kris när bandyn blev sämre men inte alls lika 

kraftfull. Det fanns tre stycken fundament som Örebro stads varumärke vilade på, det var kex, 

skor och Bandy enligt Björn. När allt detta försvann så hamnade staden i en väldigt tydlig 

identitetskris. Den menar Björn är från 1980-talet och framåt. I strukturomvandlingens tid, 

1970-tal till 1980-tal så var det enligt honom en väldigt stor kris för Örebro stads varumärke. 

Det är den som Örebro stad lider av än idag. Den var sett ur dagens perspektiv nödvändig 

menar Björn. Idag tror jag inte att Örebro vill bli medvetna med kex, skor och bandy. Saker 

och ting förändras naturligtvis menar han.   Våldshandlingarna under primärt 2010/2011 anser 

Björn är en kortsiktig varumärkeskris. Anledningen till det menar han är att en stor plats 

klarar kriser bättre än en liten plats. Därför att i en stor plats så finns det så oändligt mycket 

mer i vågskålen. När det pratades om Örebro under denna period så var det väldigt mycket 

våldshandlingar men samtidigt finns det mycket annat som spelar in. Det finns trots allt en 

kunskap hos människor att Örebro finns, personer har någon form av bild av Örebro. Det 

ligger för mycket i den andra vågskålen, vilket medför att dessa våldshandlingar och den 

typen av handlingar kan på kortsiktig få skålen att tippa över, men sedan räcker det med några 

idrottsframgångar som får det att tippa över igen. Det är skillnaden när man pratar om större 

och mindre platser menar Björn. På mindre platser så finns det oftast inte något i den andra 

vågskålen och de blir alltid förknippade med dessa våldshandlingar. För att ge exempel ger 

Björn Malexander, Knutby, Åmsele, Rödeby. Det är småorter som är extremt förknippade 

med ett brutalt våldsbrott och som medförde stor medial uppmärksamhet. Små orter kommer 

aldrig komma tillbaka medan större orter klarar sig menar Björn. Björn ger exempel på 
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Malmö som har hur mycket våldsbrott som helst. Om någon kollar på mediebilden av Malmö 

så är den fruktansvärd egentligen. Det är våld och elände och lasermän, mord, misshandel och 

det ena hemska efter det andra. Ändå växer Malmö procentuellt sett mer än till exempel 

Göteborg. Malmö har passerat 3 00000 invånare vid årsskiftet i år och det är en grym 

inflyttning till staden trots den bilden och det är enligt Björn att de har mycket mer positivt i 

den andra vågskålen. Det är öresundsregionen, Turning Torso, västra hamnen, den moderna 

bilden av Malmö som inte fanns på 1990-talet. Då fanns det bara negativt. Det var våldsbrott, 

Kockums slog igen och staden tappade upp emot 3 0000 invånare inom loppet av bara några 

år. Där finns en enorm skillnad. Där var verkligen allt negativt på 1990-talet och de befann sig 

i en stor varumärkeskris där inte ens Malmö FF var bra då enligt Björn. Björn menar att det är 

ett syniskt resonemang men våldsbrott skulle kunna ta kål på en stads varumärke men det 

krävs mycket mer. Björn ber oss ponera en riktig seriemördare med en liknande situation som 

hände på Utöja i Norge. Något som får Örebro att löpa gatlopp på löpsedlarna över hela 

världen. Det skulle bli mycket svårare att hantera för Örebro än att ”bara” blir stora nyheter i 

Sverige under några veckor påverkar inte staden på det sättet.  

Det fanns under denna period en mediestrategi och Björn kallar det tur i oturen men att 

våldtäktsmannen greps samma dag som det här blev nationellt stort. Studio 1 sände direkt på 

P1 från Örebro måndagen då gärningsmannen greps. Då hade nationell media 

uppmärksammat det och innan det var det mest lokala medier som var involverade. Det var 

väldigt viktigt enligt Björn. På löpsedlarna så stod det Örebro mannen. Det var inte Örebro 

våldtäkterna eller Örebro morden och det var mycket viktigt. Ordföljden blir viktig och Björn 

hänvisar tillbaka till tidigare exempel som Malexander morden, Knutby morden, etc. Örebro 

morden hade inte låtit bra men i och med att det stod Örebro mannen så kopplas det enbart till 

honom och inte till att i Örebro så mördar och våldtar man. Det hänvisar till att det är en man i 

Örebro som har gjort det och honom har de också gripit. Det hjälpte till enligt Björn att 

förkorta det ytterligare och sen hade nog Örebro klarat sig ändå enligt Björn.  

Örebrokompaniet gjorde inga åtgärder på grund av dessa händelser. De var dels inte rustade 

för det rent organisatoriskt menar Björn men de hade nog inte gjort det i alla fall. Det kan slå 

så oändligt fel om en organisation som dem handlar under dessa våldshandlingar. Om de mitt 

under en våldtäktsvåg ska gå ut i media och som Björn uttrycker det, ponera att de skulle sätta 

in helsidesannonser med budskapen ”Flytta till Örebro”. Det kommer slå helt fel och de kan 

inte möta det medialt just då och påstå att det inte är så farligt. Vem litar folk mest på menar 

Björn? En artikel i tidningen eller Örebrokompaniets annons där det står att Örebro är 
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tryggare än vad du tror. Det skulle bara förstärka rädslan ytterligare och framstå som patetisk. 

Det som går att göra är att arbeta efter händelserna och arbeta med det på långsikt. Det 

handlar enligt Björn att hela tiden fylla på den positiva vågskålen. Desto mer 

Örebrokompaniet fyller på den, desto mer rustat står Örebro för dessa händelser som ligger 

utanför deras kontroll. Dock påpekar Björn att just i det läget så tror inte han att de som 

organisation kunde ha gjort något annorlunda men det finns andra aktörer som kan göra 

någonting.  

Frågorna diskuterades mycket mellan organisationerna i Örebro men det är andra aktörer som 

kan spela en mycket större roll menar Björn. Drömscenariot i syniska termer menar Björn 

skulle i denna form av kris vara att få en enorm idrottsframgång och förflytta fokus till den. 

Idrotten har en nyckelroll vad det gäller det och Björn menar att det är få saker som på kort 

sikt kan bidra till en positiv bild av en stadsvarumärke som idrottsframgångar, framförallt lag 

som bär staden namn. Idrottsframgångar är som en snabbkur för positiva idrottsframgångar 

menar Björn.   

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Björn anser genom sitt resonemang att Örebro stad är relativt bra förberedda för denna typ av 

kris. Det finns ganska många aktörer som snabbt kan fylla på den positiva vågskålen. Det 

finns också en bättre organisation. Örebro har haft ganska mycket parallella race genom åren 

mellan organisationerna men Björn anser att Örebro är ganska duktiga på att samarbeta över 

gränserna i staden. Det grundar Björn på att de är ganska många jämlika och det finns inte en 

massa hierarkier inom Örebro om vem som kan samarbeta med vem. Den är demokratisk och 

när de väl börjar samarbeta så blir de väldigt bra, tajta och långsiktiga menar Björn. 

Diskussionsklimatet är väldigt bra enligt honom och det är väldigt viktigt när det kommer till 

denna form av kriser säger Björn.   

Numera är Örebrokompaniet mer rustat än vad de tidigare har varit enligt Björn. Det finns en 

bättre organisation för det. De har fått in en av Sveriges bästa PR konsulter som VD och det 

medför att det finns en spets kompetens för kommunikationsfrågor inom organisationen. Det 

finns dock ingen beredskapsplan enligt Björn och det är för att det är svårt att förbereda sig 

för denna typ av kriser. Man vet inte vad det är och när de kommer och det är inte säkert att 

krisen utvecklas i den takt som du föreställer dig menar Björn. Det är viktigare att ha ett bra 

samtalsklimat i staden med korta beslutsvägar samt kompetens inom området i allmänt och 

hur de ska hantera kriser. Det finns dock vissa beredskapsplaner som är mer specifika för 
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vissa evenemang menar Björn. Det fanns väldigt tydliga krisplaner inför jubileet 2010 och när 

kungen skulle närvara i staden och om något skulle ske. Det var planerat in i minsta detalj och 

främst för om det skulle ske ett attentat mot kungen och vad som skulle ske om detta 

inträffade. Dessa var dock av mer praktiskt karaktär och inte utifrån varumärkeskaraktär. 

Björn anser att det ska finnas en beredskap hur de som organisation ska arbeta med 

krishanteringen rent generellt om något sker och ha god kompetens inom området. Det gör att 

organisationen kan möta kriser väldigt fort och utifrån de perspektiven som råder just då 

avslutar Björn. 
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5.6 City Örebro179 

City Örebro är en ekonomisk förening som ägs och arbetar för sina medlemmar. 

Medlemmarna utgörs av fastighetsägare och delar av näringslivet inom stadskärnan. Deras 

mål är att få en levande och attraktiv stadskärna och få den att utvecklas. City Örebro arbetar 

mot att påverka Örebro kommun i de utvecklingsfrågor som berör stadskärnan och försöker 

att vara initiativtagare till det kommunala kvalitetsprogrammet som går ut på att initiera 

processer gällande stadskärnans utveckling. Hösten 2009 startade de ett gemensamt arbete 

med kommunen med målsättningen att bli den bästa stadskärnan i Sverige innan år 2013. 

Denna process är högst aktuell idag och är det mål som föreningen arbetar mot idag. 

Processen har som ledmotiv: ”Tillgänglighet, Trygghet, Trivsel.”. 

Stina Storm, VD City Örebro  

Stina började sin karriär med att läsa kommunikationsvetenskap samt marknadsekonomi. Hon 

har också grunden i nationalekonomi. Innan hon började på City Örebro så arbetade hon bland 

annat som moderator på ett företag som tog fram föreläsningar. Det var kompetensutveckling 

inom funktionshandikapp och då arbetade hon både med ekonomi samt med vissa 

funktionshinder. Det handlade enligt Stina väldigt mycket om att fånga upp vad det var för 

behov de hade samt att öka förståelsen för det. Det var mycket om bemötande och skapandet 

av nätverk om olika typer av funktionshinder. Efter det så tog Stina klivet över till Svensk 

handel och arbetade som regionansvarig. Arbetet gick ut på handelssiffror och skapandet samt 

underhållandet av nätverk samt pressfrågor. Hennes arbetsområden var då Örebro län, 

Sörmland, Värmland och i viss mån i Västmanland. Stina menar på att hon nog har fått sina 

uppdrag för att hon tycker om att bygga nätverk, se möjligheter samt skapa nya arbeten över 

gränserna. Stina menar på att hon gillar att vända på begreppen och fråga sig frågan om det 

finns andra vägar att gå än de rent traditionella. Stina menar på att anledningen till att hon tog 

uppdraget som VD för City Örebro var nog enligt henne själv att hon ville göra något rent 

konkret. Svensk handel är en bra organisation enligt henne men där hon kände att besluten 

togs lite för långt bort och hon såg brister inom organisationen och där organisationen i sig 

blev lite för mycket ”huvudkontor”. Det blev mer enligt henne att hon var ett språkrör ut men 

kunde egentligen inte påverka så mycket. Stina tackade nej till erbjudandet om att bli VD på 

City Örebro två gånger, innan hon den tredje gången tackade ja. Hon kände tillslut att City 

Örebro skulle bli en utmaning. När Stina tillträdde som VD så fanns det finansiering av en 

och en halv person inom organisationen. Det var också så att under denna period var inte 
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några av de organisationer som idag är med inom City Örebro delaktiga eller inte ens 

medlemmar på grund av interna stridigheter. Det löste sig efter hand och idag fokuserar 

organisationen på att stabilisera upp sin verksamhet. City Örebro är enligt Stina på rätt väg 

men det tar längre tid än hon någonsin kunde tro. I dagsläget jobbar de emot de tre T:na 

”Tillgänglighet, Trygghet, Trivsel.” Stina berättar vidare att hon utvecklat sig själv för 

organisationen att bli bättre på omvärldsbevakning genom Kairos Future och har som 

ändamål att stärka organisationen för framtida problem. Stina avslutar med att berätta ett 

hennes tre starkaste fördelar är att hon inte är ett dugg konflikträdd och vågar ta i 

diskussionerna, att hon gillar nätverk och samverkan samt att hon är otålig.   

Varumärken 

Ett varumärke för Stina är divisen eller den visionen som organisationen har och som ska 

stämma överens. Hon tar upp ett exempel och säger att City Örebro är ingenting utan sina 

medlemmar och dess samverkan. City Örebros vision är att Örebro ska uppfattas som den lilla 

storstaden, med personlig storstadspuls och närhet till allt. Stina menar att om det inte finns 

med dem i sitt varumärkestänk eller vad City Örebro är eller var de ska befinna sig, så är de 

ute. Beroende på vilka medlemmar som de pratar med så tycker medlemmarna från olika 

delar av näringslivet att de arbetar för lite med just deras frågor och många anser att City 

Örebro är för mycket kommun. Vidare om de pratar med kommunen så menar de på att de har 

ett samverkansavtal och att deras frågor inte alls blir prioriterade. Samma devis är det med 

fastighetsägarna som tycker att de arbetar för lite med deras frågor utan istället att de jobbar 

för mycket med event eller för korta frågor som de inte har något intresse av. De är mer 

intresserade av kvalitetsfrågor och långsiktiga frågor. Stina menar på att ingen är nöjd och 

deras varumärke är hur de uppfattas. Just City Örebros varumärke är lite speciellt, det blir 

svårare att säga vad det är. För att binda ihop det så menar Stina att ett varumärke är själva 

identiteten.   

Stina menar på att när man pratar om en stads varumärke så hamnar man i diskussionen med 

att stärka stadens varumärke genom det arbete som de gör. Stadens varumärke är hur staden 

vill uppfattas och hur arbetar man för de frågorna. Hur uppfattar man sig själv internt –  den 

egna stoltheten och då är det staden, inte bara beslutsfattarna. Samt externt – hur uppfattar 

omvärlden oss. Det sammantaget är en stads varumärke. Det menar Stina är ganska 

komplicerat när det gäller en stad eftersom den många har så många olika uppfattningar 

beroende på vad de har i sin egen ryggsäck och vilka glasögon som de har på sig.   
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En plats varumärke är till skillnad från en stads varumärke är enligt Stina möjligen enklare. 

Hon menar att för platsen eller destinationen, och då kan det lätt bli så att man glömmer bort 

andra värden som sociala faktorer, medan staden och här ger Stina exempel på Malmö. 

Platsen är spännande och intressant, mångkulturellt och mycket nytt, hett och kopplingar till 

Köpenhamn. Dock om man ser till staden så kommer de in mer på trygghetsfrågor och vad det 

finns för andra värden som man kanske inte ser när själva platsen diskuteras.  

Varumärket Örebro stad 

För Stina är Örebro stads varumärke väldigt kopplat till den undersökningen om Örebro 

bilden som togs fram av bland annat Örebro kommun. (Tendesor) Stina har bara varit med i 

delar av den studien och har inte sett resultatet av den. Stina menar att den tar upp hur Örebro 

uppfattas och som förändras över tid. Stinas uppfattning om varumärket är enligt henne själv 

både och. Hon ser Örebro som stad, som kommun. Det finns värden för både arkitekturen, det 

logistiska läget men också läget utifrån att Örebro ligger med närhet av vatten, mixen. Örebro 

är fantastisk, det finns fantastiska möjligheter enligt henne själv. Det finns jättebra 

utvecklingsmöjligheter, kopplingen till universitetet. Örebro kommer bli en mer sammansatt 

stad och kopplingen till universitetet borde bli tydligare och starkare så att Örebro kan få ett 

starkare och levande studentliv. Hon är hoppfull och tror att det kommer på sikt. Örebro är i 

dagsläget väldigt ung som universitetsstad och det kommer att ta lite tid innan 

organisationerna inom staden finner varandra och ser nyttan med varandra. Just nu kan det 

ibland kännas lite vi och dem menar Stina. Vidare så finns det ett musik och kulturliv samt ett 

föreningsliv i Örebro som är riktigt bra enligt henne. Sedan har Örebro problem med att 

örebroarna i sig har lite för låg stolthet och de sträcker inte alltid på sig som örebroare. Hon är 

medveten om att när frågor ställs till besökare av Örebro så är svaren att Örebro är en 

fantastisk stad, men att de inte kände till det innan. När de väl har upptäckt staden så tycker de 

att staden är fantastisk och bemötandet är gott. Dock tycker örebroarna att de uppfattas som 

gnälliga och de anser att kommunen inte tar hand om platser och att det borde göras mer och 

när väl ombyggnationer sker så anser örebroarna att det byggs fel och inte riktigt 

professionellt. Sofia menar på att många gånger när hon suttit i möten så kommer det upp att 

många anser att de Örebro inte gör alltid är att agerar professionellt som de borde göra. Det 

duger inte riktigt när man plockar in något utifrån och örebroarna borde inse att vi faktiskt är 

bättre än vad många tror. Både vad det gäller kompetens samt stadens kvalitéer. Det finns 

dock andra problem av bilden för Örebro, som är mycket svårare att få bort och som det krävs 

arbete med att få bort. Det kan vara frågor som är kopplade till trygghetsfrågor, sociala frågor. 
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Det finns ett problem med att det finns för mycket invandrare som inte har någon plats, som 

inte blir delaktiga. Om det inte hanteras så kommer Örebro att bli, gå mot Södertälje stuket. 

Det vill säga att Örebro kommer att få problem som inte Örebro klarar av att hantera och det 

kommer kosta Örebro mer. Det finns också allt för många öppna alkisar på staden gator och 

torg menar Stina och hur ska dessa hanteras på ett värdigt sätt, men ändå inte så att det blir att 

de tar över och äger platser inom Örebro stad? Det finns också en väldigt hög ungdoms 

arbetslöshet inom Örebro. Dessa är negativa bilder av verkligheten, Örebro vill inte ha det så 

men så är det menar Stina. Statistiken visar det och det kommer att komma upp problem som 

blir svåra att hantera om inte staden öppnar sina ögon och vågar se det för vad det egentligen 

är. Staden måste våga ta i de frågorna. Det har på senaste tiden vart en del grova brott i 

Örebro som de har noterat både utomlands och nationellt i Sverige och de har Örebro stad löst 

och det borde Örebro fokusera mer på, att uppklarningsprocenten för dessa brott är ganska 

hög. Örebro har arbetat med trygghetsfrågor och det borde bli ännu mer intensivt. Det pratas 

inte så mycket om detta menar Stina utan det blir på något sätt självklarheter. Stina tror det 

handlar om stoltheten men också att inte vara rädd att ta tag i de problem som faktiskt Örebro 

stad har. Dessa frågor måste Örebro ta tag i, för de blir inte mindre för att beslutsfattare 

stoppar huvudet i sanden avslutar Stina. 

Stina menar på att det egentligen inte finns någon eller några som kan anses som ytterst 

ansvariga för Örebro stads varumärke. Dock anser hon att i och med att Örebro har en 

organisation som Örebro kompaniet, som har rekryterat och fokuserat samt har ett uppdrag att 

arbeta med PR i dessa frågor, så är det ändå de som måste hjälpa till samt hålla i det arbetet. 

Dock så har var och en ett ansvar enligt Stina att hjälpa till eller också vara med och kritisera i 

de bilder som de inte tycker stämmer överens. Detta gäller dels alla större företag som finns 

inom Örebro och borde vara besjälade av att lyfta platsen som de har valt att finnas på. Sen 

finns det organisationer som dessutom har stöd av Örebro kommun på olika sätt och de är 

skyldiga att göra det menar Stina. Enskilda privata företag kan välja att ställa sig utanför även 

om det vore väldigt konstigt och då borde de fundera på varför de är på den platsen om de inte 

är en del av sammanhanget. En förutsättning till detta är då självklart att organisationer och 

företag måste bjudas in för att känna sig delaktiga. Var och en måste i slutänden dra sitt strå 

till stacken och organisationer eller företag kan inte hela tiden peka på att det är kommunens 

ansvar, för då kommer inte pengarna att räcka långt avslutar Stina.       
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Figur 7 Stina Storms kognitiva modell  

City Örebros prioriteringar 

City Örebro har som mål att opererar innanför 50-skyltarna. Organisationen består av en VD, 

styrelse, kontorsansvarig (Ställföreträdande), eventansvarig, eventassistent/scenansvarig, samt 

en som arbetar med City Örebros presentkort till handel och som också är anställd som 

ekonomiassistent, samt så finns det olika former av projektanställda. Stina menar på att många 

av dem som bör veta vad City Örebro gör, vet vad City Örebro är, annars är de nog ganska 

anonyma som organisation. De har inte direkt fokuserat på att göra örebroarna medvetna om 

vad de gör. De som har en uppfattning kan lätt blanda ihop dem med kommunen menar Stina. 

Det finns inte resurser för att vända sig till örebroarna. Bland icke medlemmar är målet att de 

ska känna till organisationen. Gör de inte det så beror det bland annat på att City Örebro inte 

haft möjlighet att kontakta dem för att de är en så pass ny verksamhet att tiden inte har funnits 

eller så finns de som helt enkelt inte vill vara med att samverka med City Örebro menar Stina. 

De vill att saker ska hända i City men de vill inte vara med och betala för det. 

Arbetet med Örebro stads varumärke 

Stina menar att varumärkesarbetet för Örebro stad startade i fel ände. Stina kom in i 

varumärkesarbetet runt arbetet av Överraskande Örebro. Stina tycker inte att man ska lägga så 

mycket energi på vad det var som gick fel eller hur tokigt det blev, utan konstatera att de 

glömde bort många intressenter på resan, det var ett halv internt race, där de sen kom och 

berättade för andra hur de skulle agera. Stina raljerar men de berättade att de var proffs på det 

här och de hade tagit fram hur personer skulle tycka och vara tacksamma för det. Det var den 

upplevelsen många hade och det halkade väldigt snett. Många kände inte igen sig i budskapet. 

Stina tycker att organisationerna bakom det samt övriga har lärt sig mycket av det som skedde 

och hon tycker det är mycket bra att ansvaret för örebrobilden har förskjutits från rådhuset till 

Örebrokompaniet. Stina tycker att det känns bra. Hon är nöjd med rekryteringen av Sofia 
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Strömberg som VD för Örebrokompaniet, som hon anser har gjort allt rätt och som är beredd 

att lyssna. Stina tycker att samarbetena mellan organisationerna i Örebro fungerar bra.  

Intressenter runt varumärket 

Stina menar att det finns en del självklara som hon inte ritade in i sin bild av vilka som är 

intressenter för Örebro stads varumärke. Till dem som hör till den bilden är Regionförbundet, 

Länsstyrelsen, landstinget, egentligen alla som är aktörer i Örebro eller som har kopplingar till 

Örebro. Alla har någon form av delansvar och är intressenter för det avslutar Stina. 

Stina tycker att medborgarna ska vara en del av varumärkesprocessen för Örebro stad. Hon 

anser det för att hon tycker att medborgarna är viktiga bärare av varumärket Örebro. Exakt 

hur de ska in i det vet inte Stina men det är viktigt att göra dem delaktiga. De är viktiga som 

ambassadörer, de ska vara stolta för Örebro och inte skämmas för staden. Det är jätteviktigt 

att få med örebroarna i processen och ett sätt enligt Stina är att få dem engagerade i jubileet 

2015. Deras delaktighet är viktigare än att man bygger någonting menar Stina 

Innehållet i Örebro stads varumärke 

Stina menar att Örebro stads kännetecken är förutom slottet som hon ser som ett självklart 

kännetecken, också kulturen och musiklivet. Stina menar att det inte bara är kopplingar till 

”finkulturen”. Hon kan ibland uppfatta att Örebro kan uppfattas som lite för mycket 

medelålders och att de skulle arbeta lite mer med en fräschare framtoning. Sedan tycker Stina 

att bilden av Örebro är mixen av de olika fastigheterna, arkitekturen. När hon jämför den med 

andra städer så finns det enligt henne mycket vackra hus och en bra mix av nytt och gammalt. 

Stadskärnan är fin och den borde lyftas fram mer i olika sammanhang. 

City Örebro arbetar i dagsläget med att marknadsföra Örebro stad genom att vid varje 

månadsskifte ha vinjett annonsering i Nerikes Allehanda. Syftet med det är att lyfta fram 

kulturen, mixen, mångfalden, att man är välkommen till stadskärnan. Detta görs enligt Stina 

med hjälp av bilder och text och det presenteras också på deras hemsida, facebook samt inom 

olika sammanhang där de har sina aktiviteter. Stina påpekar att utanför 50-skyltarna är inte 

deras största prioritering men där är de gärna med och samarbetar. Det är på grund av det 

saknas resurser.  

 

 

Örebros utveckling 
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Stina tycker att Örebro stads utveckling har vart spännande de senaste åren. En jobbig men 

spännande. Det har vart ombyggnationer, Örebro som stad får fler invånare, kopplingen till 

universitetet – att staden blir lite yngre samt att fler barnfamiljer syns. Det är mycket gjort 

enligt Stina men det återstår mycket att göra menar hon.  

Utvecklingen av Örebro stads varumärke 

Stina anser inte alls att varumärket har följt samma resa i utveckling som staden. Det känns 

som varumärkesarbetet har några förlorade år enligt Stina. Hon tror att de hade kommit längre 

i visionsarbetet, det hade vart lättare, om varumärket för Örebro stad hade vart klart. Det anser 

Stina att hon har förmedlat till övriga intressenter. City Örebro måste köra på i deras arbete 

för varumärket och kan inte vänta på att bilden blir klar. Då får City Örebro köra på och 

samtala med de andra intressenterna för att hålla någon slags takt med de övriga. City Örebro 

kan inte vänta in andra enligt Stina och det är en kritik hon är van vid sedan hon tillträde sin 

position. Stinas otålighet skapade tidigare patrull med den tidigare VD för Örebrokompaniet 

då de talade om för dem att de skulle vänta in de andra. Idag är det inte ens aktuellt och det 

förs en diskussion enligt Stina som omfattar att ”ni vet vad vi säger och vi vet vart ni är på 

väg” och då går det att länka ihop det. Stina orkar inte med ett nytt ifrågasättande.  

Brister i Örebro stad varumärkesarbete 

Stina menar att även om hon känner sig mer med på resan den här gången så vet hon inte alls 

vart de står just nu. Hon väntar. Stina känner sig för lite delaktig och det känns som det finns 

en risk att det blir ett utanpåverk. Vem gör vad och för vem? Stina trodde att arbetet skulle 

vara klart men det är det inte. De kanske skulle ha vart så att det hela skulle vart uppdelat i 

vissa delmål och de har vi inte sett än menar Stina. 

Tendensors arbete med varumärket Örebro 

Stina känner till delar av Tendesor rapporten, men hon har inte fått ta del av den eller fått läsa 

den. Stina blir oroad när hon inte har fått tagit del av rapporten när den uppenbart finns till 

beskådning. Det kan vara ett illavarslande tecken när bland annat en så stor organisation som 

City Örebro inte får ta del av rapporten och som också ska vara en av budbärare av det 

budskapet som rapporten kommer fram till. Stina anser att de borde få ta del av resultatet per 

omgående. Stina antar att syftet med Tendesor rapporten var genom att de satsade otaliga 

resurser på den att den skulle ta fram hur Örebro skulle vara attraktiv. Rapporten ska väl visa 

på hur vi ska bli det, men hon vet inte. 

Örebro stads kärnidentitet 
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Stina berättar att hon inte vet vad Örebros kärnidentitet. Från organisationens ögon så är det 

en handelsstad, bra mix, bra logistik, kärnvärden som står fast men som de har tappat på resan 

men som de är på väg tillbaka till.  

Stina skulle vilja att kärnidentiteten för Örebro stad i framtiden skulle fokusera på att behålla 

fler studenter, att befolkningen föryngras. Det är av rent egoistiska skäl som skatteintäkter och 

annat men också för att skapa ett utbud som är mer attraktivt. Idag ligger köpkraften i Örebro 

på 55+ och det kommer inte enligt Stina gå åt det yngre hållet om man fokuserar på 

rikssnittet. Stina skulle önska att Örebro stad skulle ligga under snittet i dessa mätningar. Hon 

hoppas från politiskt håll att de ska våga satsa på samhällsplanering och samhällsutveckling. 

Även om det blir sämre tider och även om det blir mindre skatteintäkter. Stina vill inte att de 

slutar satsa på det och om de ställer dessa frågor mot varandra; skola, vård och omsorg mot att 

bygga om ett torg. Då hamnar man helt fel och det kommer bli frågor i framtiden som 

kommer att behöva diskuteras och det gäller att City Örebro kommer vara en aktör som väljer 

att parera dessa frågor.               

Krishantering 

Stina menar på att en varumärkeskris kan man reflektera över både som intern och extern. 

Internt menar Stina är de som är del av varumärket. Krisen kan handla om att de inte känner 

sig delaktiga eller att de inte vill ställa upp på det eller att de faktiskt inte vet vad varumärket 

står för. Sett externt så menar Stina att de som tittar på varumärket utifrån säger att det ni vill 

vara och det Ni förmedlar inte är samma sak. Organisationen försöker låtsas som den är någon 

som den inte är. Ett utanpåverk. Båda två är mycket allvarliga enligt Stina. 

En stads varumärke som är starkt och bra, den samlar; folk, företag och känslan. De vet var 

man är och vart de är på väg. Om den är otydligt eller om den bilden svänger, då skapar det i 

sig en otrygghet i sig. Det gör att det blir identitetslöst och det blir då svårt att kommunicera 

ut någonting alls menar Stina. Stina berättar att hon inte skulle dra det så långt som att Örebro 

stad just nu har en varumärkeskris men det har funnits delar av det. Örebro är identitetslös. 

Det finns inget tydligt varumärke, spretig identitet och organisationerna vet inte om de är 

överens för att de inte vet vad den innefattar.   

En plats kan få en form av identitetskris. Stina tar upp Järntorget i Örebro som en sådan plats 

som idag saknar någon stark identitet. Förut var den någonting. Platsen var förr en 

parkeringsplats som kunde nyttjas för parkering så att de verksamheter runt denna plats kunde 

dra nytta av den. Den finns inte idag och har inte ersatts. Den platsen är idag enligt Stina en 
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plats som ingen ville att den skulle vara och man vet egenligen inte vad den här platsen har 

för identitet avslutar Stina. 

Varumärkeskris för Örebro stad 

Stina anser att varumärket för Örebro stad har genomgått varumärkeskriser. Krisen började 

redan med skor och kex menar Stina och det var väl där någonstans enligt hennes som den här 

identitetslösheten startade. Örebro stad har ett slott, men sen då? Det är många som inte ens 

känner till det. Kampanjen med Överraskande Örebro fanns det en del rätt i menar Stina. Det 

är inte många som känner till Örebro och det är många som blir förtjusta i staden när de väl 

besökt den. Sen låg nog felet i hur man använde kampanjen. Stina menar att både 

styckmordet, knivmordet och serievåldtäkterna har varit kris för Örebro i ett nära perspektiv. 

De har fått tagit mer plats utifrån att Örebro i sig har varit ganska identitetslöst. Det har inte 

funnits något tydligt varumärke, vad staden ska vara, samt i viss mån enligt Stina kris för 

Universitet med de kopplingar vissa av dessa våldshandlingar hade till det. Dessa händelser är 

ett problem som går över med tiden för att Örebro stad är av en viss storlek. Det händer andra 

saker som väger upp dessa hemskheter. Det hade varit värre om dessa händelser hade skett i 

till exempel Kumla menar Stina.    

Stina tycker att dessa våldshandlingar blev spiken i kistan för kampanjen Överraskande 

Örebro. Det är väldigt olyckligt att ha en sådan devis enligt henne när det händer negativa 

händelser. Det medförde att det blev en del osmakliga skämt på just det temat berättar Stina. 

Dessa erfarenheter är något enligt Stina som måste finnas med i arbetet framåt med 

varumärket för Örebro stad.  

Under dessa händelser så var City Örebro delaktiga i något som Stina väljer att kalla paragraf 

3 områden i stadskärnan. Paragrafen handlar om att det finns ordningsvakter i stadskärnan och 

de är direkt underställda polisen. Ordningsvakterna stärkte upp bevakningen och värdskapet 

enligt Stina fredag och lördag nätter. De har rört sig i stadskärnan och genom det har 

kunskapen ökat om hur man minskar på antalet konflikter och även om det inte direkt vart 

kopplat till våldtäkterna så har tanken funnits där. Det primära med dessa ordningsvakter var 

att skapa en trygg och säker stadskärna. City Örebro har också pratat om trygghetsfrågor 

utifrån olika perspektiv. City Örebro sitter med i brottsförebyggande rådet och där förs hela 

tiden en dialog hur man kan göra Örebro stad tryggare och säkrare enligt Stina. Vidare 

berättar Stina att City Örebro också har haft värdskapsutbildning för Polisen och 

ordningsvakter i Örebro. En annan viktig del i tryggheten är City Örebros engagemang i dessa 
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frågor är trygghetsvandringar menar Stina. Det är både korta och långa frågor och det finns 

mycket mer att göra avslutar Stina, men det fanns enligt henne inte resurser för det.  

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Stina menar att det finns mycket mer att göra för att Örebro stad ska vara förberedda för en 

kris. Stina tycker att Örebro stad har vart alldeles för dåliga att agera proaktivt för att lyfta 

fram frågor. Hon tycker ofta det blir så att man sitter i händerna på lokalpressen och när de 

skriver om Örebro så skulle man kunnat hantera den frågan, för man är medveten om att vissa 

frågor kommer att komma, så har det istället blivit så att den bilden som har publicerats aldrig 

har kommenterats eller dementerats. Stina anser att organisationerna i Örebro stad borde 

genomgå medieträning. I allt som berör om något går sönder och det skadar någon, till att det 

faktiskt händer riktigt hemska saker. Det ska inte bara en pressperson ha möjlighet att uttala 

sig om och inställningen ska inte vara hos intressenter, ”hoppas inte de ringer mig” avslutar 

Stina.  

City Örebro vill vara delaktiga i att stärka upp Örebrobilden. I arbetet mot årets stadskärna så 

har de sagt att de vill känna att det spelar in i den gemensamma visionen. City Örebro har så 

många medlemmar som i sin tur kan vara ambassadörer så Stina anser att hennes organisation 

är jätteviktiga.      
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5.7 Örebro kommun 

Margareta Wall, kommunikationsdirektör 

Som kommunikationsdirektör har Margareta uppdraget att föra dialogen och ha hand om 

kommunikationen samt uppdraget från Örebro kommun med Örebro kompaniet, tillsammans 

med kommundirektören. Deras uppdrag är att föra den dialogen. Hon har hittills hanterat en 

hel del marknadsföringsaktiviteter som på sikt kommer att läggas på Örebro kompaniet. Det 

kan vara att föra en dialog med skaparen av adventskalendern på rådhuset, arrangörerna med 

O helga natt. Det är hon som tillsammans med marknadsföringsgruppen som har dialogen 

med Örebro travet, friidrotts-SM, Elitföreningar, mm. Även om det är kommunens pengar 

som bygger exponeringsytan för Örebro stad så behöver det inte vara enligt Margareta hon 

som för dialogen med de inblandade. Detta borde Örebro kompaniet kunna ta över menar hon. 

Det kommer dock ändå finnas förväntningar enligt henne på att behöva göra finansieringar via 

skattemedel på att marknadsföra Örebro stad, på vissa ytor, som Örebro kommun ser får 

rikshöjd. Det mandatet ligger på Margareta själv tillsammans med kommundirektören. 

Margaretas uppdrag är att titta på det utifrån ett nationellt perspektiv. Det känns ibland tufft 

för en del arrangörer menar Margareta som har arrangemang eller andra aktiviteter med hög 

lokal karaktär som bara berör Örebroarna eller kanske bara en liten del av Örebro. Då finns 

enligt Margareta inte den rikshöjd som krävs för att sprida budskapet och då väljs det oftast 

bort. Det bottnar i de kriterierna eller så ser dem enligt Margareta mer en fråga om ett rent 

kommunalt bidrag från kultur och medborgarförvaltningen att ta ställning till. Det kan vara ett 

lokalt musikarrangemang eller någon aktivitet i Wadköping, mm. De är kultur och 

medborgaruppdrag och de hamnar under förening och kultur stöd. Det Örebro kompaniet kan 

göra och ska göra enligt Margareta är att se vilka arrangemang som är viktiga för staden 

Örebro, som samtidigt kanske inte når hög rikstäckande nivå men som ändå är viktig för 

Örebro stad.     

Varumärken 

Ett varumärke är egentligen vad jag förväntar mig av något. Ett varumärke menar Margareta 

ska bygga på vad jag som person förväntar mig av det, den här staden eller den här produkten, 

etc. Om en person är mottagare för detta, så ska det byggas in förväntningar i det. En form av 

värde.  

En stads varumärke är enligt Margareta en sammanvägning av lite olika saker. Det måste vara 

basen i hela staden. En stads varumärke kan inte vara tillfälligt och påkommet. Det handlar 



110 

 

mycket om de som bor i staden och dess historia. En stads varumärke ska ge någon en smak, 

en upplevelse av vad staden vill stå för.  

En plats varumärke kan ses ur vissa begrepp. Örebro kan också vara en plats men en plats 

varumärke kräver ännu mer nätverk och överenskommelser än en stad varumärke. Det är 

väldigt många ingående delar. Samtidigt har Margareta svårt att skilja dem åt. Dock ser 

Margareta stora skillnader i definitionen av till exempel Örebro kommun och Örebro stad. 

Örebro kommunen är för många en geografisk yta, vilket det är enligt Margareta med 

Odensbacken och Garphyttan, mm men inom den kommunala verksamheten har de sitt eget 

varumärke. Det är något helt annat än staden varumärke och på så vis är det skillnad, men då 

gäller det kommun kontra staden. Det kan vara lättare med en plats varumärke eftersom de 

har något gemensamt menar Margareta. En stad väljer inte att bli något som en plats mer eller 

mindre kan göra enligt Margareta. En plats varumärke bygger på vad personer kommit 

överens om vad den ska stå för och bygger vidare på det, så kan inte en stad arbeta. Örebro är 

en stad, vare sig vi vill det eller inte menar Margareta. 

 

Varumärket Örebro stad 

Örebro stad varumärke är idag mycket. Det Margareta tänker på när det gäller Örebro stad 

varumärke är att de växer. Det utvecklas, de marknadsför och står för kulturella och 

idrottsmässiga aktiviteterna; Sveriges bästa idrottsstad, Open art, föreningsutmärkelser av 

olika slag. Det är idag Örebro. Örebro stad visar också på en bild av segregation. Det finns 

ingen varumärkesplattform att backa tillbaka på menar Margareta och det är därför de gjort 

resan med bland annat Tendesors rapport. Studien visar på att det är kulturen och idrotten som 

kommer fram och den vackra staden med å och sjö samt Kilsbergen som också kommer fram. 

Vidare visar det också på Universitetet som växer och skapar tillväxt. 

Margareta menar på att det inte finns någon som är ansvarig för Örebro stads varumärke. 

Örebro kommun är dock garanten som kan dra igång ett arbete men du kan aldrig äga 

varumärket för en stad. Det går med de offentliga intuitionerna, kommunen och ett 

marknadsbolag, vara drivande och pådrivande för att få fram någonting, men det krävs enligt 

Margareta allas medverkan. Det måste kännas som att alla är med. Med alla menar Margareta 

föreningar, organisationer, näringsliv och offentliga verksamheter och självklart Örebroarna.    
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Figur 8 Margareta Walls kognitiva modell  

Örebro kommuns prioriteringar 

Det finns enligt Margareta en sponsringspolicy för Örebro Kommun med kriterier, vart det är 

kommunen går in och väljer att de ska marknadsföra Örebro i. De kriterierna är politiskt 

diskuterade och beslutade och det handlar bland annat om det har riksmedial exponering, 

massmedial exponering, publik tillströmning, om arrangemanget är öppet för alla eller om det 

är låst samt ett jämställdhetsperspektiv. Sponsringspolicyn behöver dock ses igenom under 

2012 menar Margareta och det kan leda till att sponsringspolicyn stryps ytterligare menar hon. 

När det handlar om liknande kommuner i samma storlek så hör man de överväganden i 

marknadsbolag (likt Örebro kompaniet), vilket enligt Margareta inte gör det lättare men de 

slipper diskutera detta med kommunen och arrangörerna kanske har helt andra argument. 

Arrangemang ska under 2012 harmoniera med målet som är arrangemanget för 750års 

jubileet 2015. Margareta har under de senaste två åren lagt saker på Örebro kompaniet som 

hon anser att de ska marknadsföra, där bland annat Hindersmässan ingår. Det är ett 

arrangemang som lever på grund av dess nätverk men det är egentligen ingen som äger 

arrangemanget men det är ett fenomen som måste vårdas. Margareta är också överens med 

Örebro kompaniet att de skall marknadsföra kalendern på rådhuset, O helga natt i sina 

marknadsföringskanaler så att det inte bara blir Soul som står bakom arrangemangen. Målet är 

att det kommer bli tydligare under första halvåret 2012.  
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Det finns egentligen inga målgruppsprioriteringar enligt Margareta, I det politiska uppdraget 

så ska alla vara med enligt henne och i deras kommunala uppdrag är det väldigt svårt att bara 

prata med några målgrupper. De har dock prioriterat fyra stycken målgrupper via sin hemsida 

som de särskilt vill tillgodose i deras kommunala verksamhet. De är företagare, barn och 

ungdomar, äldre och kultur och fritid. Örebro Kompaniet har på senaste tiden arbetat mycket 

med barn och barnfamiljer samt studenter enligt Margareta. Fokus är annars besökare och 

turister som är en stor grupp i det här. För att en stad ska fungera så måste det välkomna alla 

och därför har de inte gjort några prioriteringar utifrån det kommunala perspektivet men 

Örebro kompaniet kommer framöver behöva ha olika kommunikationer framöver beroende på 

vilken målgrupp de ska förmedla budskapet till. Det måste dock diskuteras i en dialog med 

styrelsen för Örebro Kompaniet och där Örebro kommun äger 50 % men även föra en 

diskussion med Örebro kommun i egenskap av att de är en kommun för att få detta politiskt 

förankrat. Politiken kan visa på att vissa grupper är viktigare att satsa på än andra grupper 

eller vissa arrangemang, då måste de vara överens om det.        

Arbetet med Örebro stads varumärke 

”Aldrig startat, alltid pågått” enligt Margareta. Det finns egentligen ingen start och inget slut 

på ett varumärkesarbete för en stad. Det finns vissa avstamp genom historien och desto större 

avstamp, desto bättre blir effekterna av det. Finns bara vissa grupperingar med organisationer 

med så blir det ingenting. Det finns viss hygien faktorer under ett varumärkesarbete enligt 

Margareta som måste finnas med på banan. För det första måste man vara överens. Är inte 

kommunen med på iden, så blir det ingenting. De är så stora, garanten och under arbetets gång 

så måste medborgarna vara med i processen. De måste känna att det är  

Det är enligt Margareta ett stort avstamp i varumärkesarbetet för Örebro stad den här gången 

som har involverat fler. Örebro stad växer varje år i befolkning och har upplevt en tillväxt på 

byggandet. Det bor just nu ca 135000 personer inom kommunen och ca 100000 personer 

inom Örebro stad. Överraskande Örebro som användes var enligt Margareta något som 

användes i bristen på något annat. Det som händer nu är att det finns flera aktörer som är med 

och som vill vara med och kanske framförallt nu är de beredda att stå upp och säga att de är 

från Örebro. Det går hand i hand med enligt Margareta att det faktiskt händer väldigt mycket 

som man faktiskt vill stå för; idrottsframgångar, kulturen, närvaron i olika sammanhang, Det 

spelar roll och då finns det också en vilja att säga att de härstammar från Örebro. Det finns 

mycket som pratar för att arbetet den här gången kommer gå bra. 
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Samarbetet mellan dessa organisationer bygger på en väldig vilja att samarbeta enligt 

Margareta. Det bygger mycket på nätverk och det finns inte formaliserat i beslut i det högsta 

politiska organet men det sker ändå, det är då det blir starkt menar Margareta. Det bygger 

mycket på vilja, personer/organisationer vill vara med. Det är för att de har ett intresse utav 

det samt att de kan dra nytta av det. Då är det lätt att engagera sig och vara delaktig. Det ger 

resultat enligt Margareta och det går givetvis alltid att göra saker och ting bättre, men desto 

fler de är som kan samverka och samtala om detta och se en samsyn genom samtal, desto 

starkare kommer det att bli. Margareta tycker att det fungerar förvånansvärt bra, dialogen är 

öppen och ibland kan det bli väldigt stora grupper och de Margareta vill ha mer i 

diskussionerna är näringslivsföreträdarna i staden. De är välkomna in för det måste bli ett 

mervärde för deras business och då måste de lyssna på dem. Konsensus går dock till en viss 

gräns men då menar Margareta att då är det bra att ha Örebro Kompaniet med det breda 

ägandet. Kompaniet kan få en viktigare roll och det kan bli mer fart. Det finns dock en liten 

chans att det blir för många kockar, den risken finns alltid menar Margareta. Desto större 

nätverk och bättre samverkan som finns, där alla får vara med, desto mer kan alla vara 

överens om något. Sen finns det alltid de som inte alltid kan bli nöjda, så är det enligt 

Margareta. Örebro stad finns ändå och då får de prata ur Örebro ur sin synvinkel och ur sitt 

perspektiv. Dock desto starkare samverkan, desto mer kan de slå igenom.    

Intressenter runt varumärket 

Media har en väldigt viktig roll och som Margareta inte täckt in i den här diskussionen. Den 

mediabild blir beroende på vad som händer i en stad. Tidigare på radion denna morgon 

berättar Margareta om den tragiska händelsen som inträffade under fusball-VM där en man 

blev knivskuren. De diskuterade om denna händelse skulle förvärra bilden av Örebro, frågar 

en journalist. Klokt nog enligt Margareta så svarar personen att det nog inte har med Örebro 

att göra, utan var en tragisk enskild händelse. Tyvärr blir det så enligt Margareta att 

dramaturgin som media jobbar med att de vill bygga ihop sina linor, det ena bygger på det 

andra som bygger vidare på något annat. Det är något orsaks samband som de då vill lägga i 

det här fallet på Örebro stad. Varför det här händer i Örebro, är det såhär alltid i Örebro, de 

vill suga ut karamellen till den är slut. Det påverkar såklart ett varumärke enligt Margareta. 

Men det är inte bara i Örebro utan media försöker befästa en bild på något så länge det säljer 

och är intressant. Örebro kan idag ses som ett tomt papper och då fyller media ut det med det 

som finns, att det i dagsläget inte finns någon motbild som kan väga upp det. Det ska finnas 

ett varumärke som en stad ska kunna studsa emot enligt Margareta och det skulle kunna bli så 
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att media fyller ut vissa luckor i Örebro eftersom det saknas vissa bilder. Finns inget om 

Örebro kan de fylla det med de hemska händelserna och det är alltid en risk och det talar för 

att Örebro som stad måste få fram något som motverkar detta enligt Margareta. Sen kan det 

enligt henne vara något helt annat som sker nästa gång, av en helt annan karaktär och då 

rapporteras det om det, men det är självklart en risk.   

Margareta vill försöka påtala och påvisa att medborgare ska vara nöjda och stolta över sin stad 

och om de står för det och uppmuntra till det. Att bo i Örebro är inget att skämmas för. Det 

går inte att påtvinga. Varumärkesarbetet är en pågående process som det inte finns något slut 

på enligt Margareta och det handlar om att fånga in ett par saker som Örebroarna tycker 

allmänt är viktigt med sin stad. Det medför att det blir en dialog som de också kan stå bakom. 

Om ungdomar hela tiden påvisar att det inte finns några ställen för dem att repa på och att de 

aldrig hör att det förs en dialog om det, då kan det lätt bli så att de inte tycker Örebro stad är 

så viktig, vilket medför att Örebro kommun inte är viktigt, utan det är skit. Genom att istället 

ta upp dessa frågor och diskutera dem känner medborgarna att de är engagerade och det i sin 

tur medför enligt Margareta att de känner att de räknas.  

Innehållet i Örebro stads varumärke 

Margareta hänvisar till materialet från Tendesors rapport och att de fångade bilden om mötet. 

Örebro är enligt Margareta tillräckligt anonym, tyvärr, men tillräckligt bra för att få åsikter 

och tankar att mötas i Örebro. Det handlar inte att de skall åka till Örebro för att bara mötas, 

utan Örebro har nog en öppen diskussion. Örebroare har en viss tradition att föra en dialog 

och samtal enligt Margareta. Sen om den leder till något vill inte Margareta kommentera, men 

sedan finns det inom Örebro en klimattanke. Ett starkt kännetecken för Örebro. De är något 

som Örebroare inte ser, förens dem är utanför och ser andra ställen, för att sedan komma 

tillbaka och se värdet av det. Örebro värnar gärna om sitt vatten – hela vägen. Det är ett arbete 

som fått mycket fokus och Örebro har arbetat väldigt mycket med att förvandla ytor som 

soptippar till grönområden samt ta tillbaka fågel- samt växtlivet. Det genomsyrar enligt 

Margareta väldigt mycket i staden. Mycket av detta är påtvingat, även om ingen ville det men 

det är mycket fokus på detta enligt henne. Det finns en grön tanke och en klimattanke i 

Örebro. Örebroare är lite hukande enligt Margareta. Örebro är inte Stockholm men Örebro vill 

gärna vara det ibland och det konstateras att Örebro inte är Stockholm och tron måste 

fokuseras mot att örebroare själva måste inse att de kan står för sig själva.   
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Praktiskt så arbetar Margareta och hennes kollega Alf Lindahl med att ta emot alla 

ansökningar till Örebro kommun om olika former av bidragsfrågor som kommunen kan hjälpa 

organisationer/individer med. De tar emot dem och sedan har de en handläggning. De har en 

gruppering med träffar med tjänstemän och Örebro kompaniet som ses 3ggr per termin och 

som behandlar alla ansökningar individuell och bedömer dem individuellt. Det kan vara 

arrangemang, evenemang som är av den mediala höjd som policyn säger. Det finns också en 

annan lina som Alf Lindahl, Margareta, kommundirektören och länsidrotten driver 

tillsammans med att stödja elitidrotten. De träffar alla elitidrottsföreningar för att se vilka 

marknadsföringsavtal som är rimliga och vilka nivåer de ska ligga på, samt vad det är som 

skall exponeras. Ibland är det Örebros kommuns vapen och ibland är det ordet Örebro. Det är 

väldigt viktigt att Örebro finns med i klubbnamnet, så att människor vet att föreningen 

kommer från Örebro. Det har mer och mer blivit en förskjutning mot att mer använda 

symbolen för Örebro, istället för den heraldiska Örebro kommun logitypen. På Behrn arena, 

tv-sändningar, står det i dagsläget bara Örebro i svart/vitt. Det är så enligt Margareta för att 

det är så viktigt att visa att Örebro står bakom det. Det viktiga är att staden får 

uppmärksamhet enligt Margareta.   

Örebros utveckling 

Margareta tror att Örebro har en fortsatt stark tillväxt i framtiden och att Örebro klarar av den 

bostadsförsörjning som kommer att krävas för detta, speciellt mot unga och studenter. 

Margareta skulle vilja att de arbetat igenom stadsplaneringen så att de får ihop Örebro på båda 

sidor av järnvägen. Samt att Örebro blir bättre på integrationen, att det inte blir så klickbildade 

i stadsdelarna. Det är ett otroligt svårt problem enligt Margareta och det kanske inte är något 

som förändras inom en snar framtid men Margareta eftersöker att arbetet ska fokusera mot att 

få ihop staden mer, inte vara enskilda öar. Margareta hoppas också på att de kan ta vara på 

stadskärnan och på de gröna ytorna som finns i Örebro stad. Det är väldigt viktigt för en stad.  

Utvecklingen av Örebro stads varumärke 

Varumärket skall spegla staden utveckling enligt Margareta och det är enligt den 

varumärkesplattformen som håller på att sättas nu. Det handlar enligt henne på att våga se 

framåt samt att inse vad det är Örebro vill stå för och inse vilken stad som de vill leva i. Om 

detta är bottnat och är sant kommer andra att se att här finns en stad som kommit till sans med 

sig själv menar Margareta. Den försöker inte att vara något den inte är.   
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De milstolpar som Margareta nämner är bland annat att Universitetssjukhuset fick egenskap 

av ett Universitetssjukhus samt att Universitetet gick från att vara en högskola, till att bli ett 

Universitet. De andra milstolparna var det engagemang som fanns för att få Universitetet en 

del utav Örebro stad. Det finns också andra delar enligt Margareta som bland annat 

utbyggnationen av infrastrukturen till dels Stockholm. Mälardalsbanan med tvåvägsspår på 

järnvägen till Stockholm på 80-talet. Det behöver göras om enligt Margareta då resecentrum 

är i dagsläget alldeles för litet men det var satsningen på detta, som utgjorde en stark milstolpe 

för Örebro stad. Även Örebro flygplats expansion tar Margareta upp som otroligt viktig och 

det står i ett skede enligt Margareta där det måste tas nya steg för att nå ytterligare en nivå. En 

viktig milstolpe och profilfråga för Örebro stad var enligt Margareta omvandlingen av 

området Oset i Örebro. Örebro stad tog bort de soptippar som fanns i detta område om 

omvandla det till ett grönområde som numera är riksbekant. Ännu ett viktigt steg för Örebro 

stad och en milstolpe för staden Örebro är dess tillvaratagande av Örebro stads stadskärna. 

Den har inte rivit ner och byggt upp nya fastigheter som i många andra städer. I Örebro har 

man istället tagit tillvara på det. Det värdesätts mer idag enligt Margareta än vad man gjorde 

förut.  

När det kommer till milstolpar för varumärket nämner Margareta att det fanns ett 

varumärkesarbete under 70–80-talet i Örebro som lydde Örebro rätt plats. Det var för att 

Örebro stad låg geografiskt som ett hjärta i Sverige enligt Margareta. Det var en insikt i att 

Örebro låg väldigt bra till rent logistikmässigt och som har gjort att Örebro stad har fått 

väldigt mycket företagsetableringar inom regionen och det lever staden på än idag. Sedan har 

det funnits en milstolpe för varumärket som varit mötesplats Örebro. Det finns inte så stort 

genomslag enligt Margareta men fokuserade kring arrangemang och engagemang. 

Anledningen till den uteblivna framgången var nog enligt Margareta att det nog var mer av ett 

konstaterande av vad Örebro stad redan var bra på än något annat. Det har inte funnits så 

mycket slogan för Örebro stad berättar Margareta. Det går trender i det och hon tror att 

Örebro är av den storlek av stad som inte går att fånga i en slogan. Det finns så många andra 

sätt enligt Margareta att sticka ut, så Örebro stad behöver ingen slogan.        

Tendensors arbete med varumärket Örebro 

Sedan författarna träffade Margareta Wall den första gången för att presentera studien har 

varumärkesarbetet för Örebro stad landat i ett antal dimensioner och begrepp kring att mötet 

är viktigt för varumärkesarbetet och dess utveckling. Tendensors studie ligger nu som en bas 

och de har flyttat ut ansvaret för detta till Örebro Kompaniet som bär ansvaret för det. De har 
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också under hösten 2011 fått ett mycket mer tydligt uppdrag med att marknadsföra Örebro 

stad. Den nya VD Sofia Strömberg har fått detta i uppdrag och kommer under 2012 presentera 

en idé på ett upplägg som är att göra det ännu tydligare i vad Örebro stad står för och inte vad 

den är. Det ligger också mycket fokus på att de måste leva sitt varumärke, leva i Örebro för att 

vara någonting som de kan vara på sikt också. Det är först då som det går att kommunicera ut 

det menar Margareta. Det handlar mycket om arrangemang som engagerar Örebroarna och 

skapa delaktighet för organisationer och företag och mycket samtal och dialog. Det ska 

resultera i en grafisk handledningshandbok, en manual, ett sätt att prata om Örebro från. Goda 

berättelser, goda bilder menar Margareta. Det kommer ske under 2012. Det de har fångat upp 

av Tendesors rapport är värdet av mötet, att de är starka inom kultur och idrott, gott lärande 

via Universitetet samt en omtyckt stadskärna. Det finns också ett näringsliv i Örebro som inte 

är ensidigt utan diversifierat enligt Margareta och det är en styrka på gott och ont. Det menar 

Margareta att de sett som ett konstaterande och att det här är vi och det kan de säga om dem 

själva. Målet blir att med hjälp av denna insikt få igång varumärkesarbetet under 2012. Det är 

också tänkt att vara en del av ett större arbete med Örebros 750års jubileum 2015. Detta måste 

dock påbörjas tidigare än så, för att det är detta arrangemang som skall växa, manifesteras för 

att visa att det här är vad Örebro stad är.  

Det har också enligt Margareta fått en mer samsyn för vad Örebro stad ska arbeta med och att 

organisationerna vet vad de ska marknadsföra. Det har annars vart problem med ett antal 

grupperingar när Örebro är så stor som den är, alla grupperingar har sin bästa bild av vad 

Örebro är och vad den skall vara utifrån de argument som de hittar. Då blir det olika när vissa 

säger att Örebro är en Å-stad, vissa säger att det är en logistikstad eller mötesstad eller något 

helt annat. Då blir det enligt Margareta splittrad bild och det har nog att göra med vad de har 

för egna argument för att utveckla sin egen verksamhet men samtidigt att de har haft en del 

arrangemang som hela tiden visat på att det går åt ett håll. Det är rätt på sitt sätt menar 

Margareta. Det är inte fel för Örebro är så stor så vi kan inte bara vara en sak, men de måste 

ändå vara överens över vilka grundbultarna är och vilket håll de skall sträva mot.         

Örebro stads kärnidentitet 

Idag så är Örebro stad enligt Margareta en geografisk placering som ligger väldigt bra 

lokaliserad i Sverige. Det är av historiska skäl en plats där människor möts och det kan någon 

aldrig komma ifrån även om målet kanske inte är det. Örebro ligger väldigt bra till rent 

logistikmässigt och det finns en historia i Örebro som är basen och botten i allting berättar 

Margareta. Sedan kan Örebro välja att nyttja dessa ting eller inte, men den kommer fram 
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väldigt ofta. Ett annat kärnvärde är den tradition av deltagande och demokrati mellan 

kommundelsnämnderna om demokrati frågor och delaktighet och dialog som ligger med, 

olika starkt - olika epoker. Den har ändå hela tiden funnits i Örebro berättar Margareta.    

Det varumärkeslöfte, den förväntan som Örebro ska ge är enligt Margareta något som leder 

framåt och något som har höjd. De ska inte pratas om vad vi är utan för vad Örebro vill stå för 

som känns intressant och blir lite som att kliva på en resa eller en utveckling. 

Brister i Örebro stad varumärkesarbete 

Det finns brister i Örebros varumärkes arbete och det är därför Örebro stad är i denna 

varumärkesprocess berättar Margareta.  

Krishantering 

En varumärkeskris är enligt Margareta när det händer någonting som förstör bilden av det 

man byggt upp. Är det en koncernledning eller en bottenplatta i ett varumärke. Bottenplattan 

är Örebros varumärke är den kommunala organisationen och det kommer vi aldrig ifrån 

berättar Margareta. Om den kommunala beslutsvärlden skulle ta beslut som är så övertydligt 

strider mot det de faktiskt vill vara som göra att de får en diskussion, både bland Örebroare, 

media och andra som ifrågasätter hur de kan göra på ett visst sätt, som visar på att det rent 

konkret går emot andra saker som påvisats förut. Då blir det en diskussion om någonting som 

kan liknas vid en förtroende kris.  

En plats måste ändå leva upp till något som den är, eftersom den har förtjänat att vara det 

enligt Margareta. Händer det saker som inte lever upp till det så blir det en förtroende kris. 

Det kan dock vara andra faktorer som gör att platsen inte lever upp till det menar Margareta.   

 

Varumärkeskris för Örebro stad 

Margareta nämner kampanjen Överraskande Örebro. Den var i grunden en kampanj för att 

sätta Örebro på kartan. Som sedan skulle följas av ett varumärkesarbete av en djupare 

karaktär, men så blev inte fallet. Det gjorde att hela varumärkesarbetet överhuvudtaget 

drabbades av en kris eller snarare en trötthet enligt Margareta. Det blev illa, det diskuterades 

och skrattades åt. Pratades det om varumärkesarbete så härledde diskussionerna direkt till 

detta moment med Överraskande Örebro och enlig Margareta så har det innan det nuvarande 

varumärkesarbetet startade så kände de av läget. Kampanjen med Överraskande Örebro 

havererade enligt Margareta på grund av att det kom alldeles för fort och förankringen var inte 

fullt ut och en del undrade. Det var redan då ett uppdrag från Örebro Kompaniet att arbeta 
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med men det gick väldigt fort. I Örebro är örebroarna inte vana vid en kampanj och det 

medför att det kommer bli lokala aktiviteter kring detta också menar Margareta. Överraskande 

Örebro blev mer ett skämt bland örebroarna. Staden var inte beredd på att ta en diskussion 

kring detta.  

Margareta ser inte dessa händelser som en varumärkeskris för Örebro stad av några olika 

orsaker. Det ena var att de hela tiden hade ett väldigt bra samarbete med Polisen och Polisen 

hade väldigt tydligt poängterat att dessa händelser har en viss karaktär, underförstått, det 

handlar inte om staden. Margareta vet däremot att Örebro Universitet upplevde det väldigt 

krisartat. De hade hela tiden universitetsfasade i fokus när de pratade om dessa händelser. Det 

blev då Universitetet som frontades enligt Margareta och hon menar på att de protesterade 

mot detta och påstod att de inte hade något med det att göra. Universitetet menar Margareta 

kan ha känt av det mycket tydligare. Sedan fanns det också andra saker enligt Margareta. 

Örebro blev samlingsnamnet för att prata om vissa kriminella handlingar, men det var jobbigt 

medger Margareta för Örebro drogs alltid med i dessa diskussioner och det kommer Örebro 

alltid att göra när det handlar om rättegångar eller vad det nu är menar Margareta. Denna 

parallell kommer leva kvar. Det gav Örebro också en anledning att arbeta mer med 

trygghetsfrågorna lokalt, vilket gjordes tillsammans med Polisen, Nerikes Allehanda och 

andra organisationer.  

Dialogen med Polisen innehåll enligt Margareta i huvudsak att Örebro kommun fick argument 

och kommentarer från Polisen för att kunna bemöta de frågor som Örebro kommun fick av 

media. Örebro kommun kunde med Polisens information och argument hävda att dessa 

händelser var brott av relationsartad karaktär som händer i alla städer och som inte har något 

med staden i sig att göra, utan mellan två människor. Örebro kommun försökte sätta alla dessa 

händelser i relation enligt Margareta och inte hela tiden gå i försvar. Det var en uttänkt 

strategi från Örebro Kommuns sida.  

Under denna tid så fokuserade Örebro kommun på trygghetsfrågor enligt Margareta. De gick 

ut till medborgarna och frågade om tips och idéer på hur Örebro stad skulle bli tryggt. 

Kommunen satsade drygt 1,5 miljoner kronor under en kort period på att renovera och rusta 

upp otrygga miljöer i Örebro stad. Örebro kommun engagerade sig också enligt Margareta på 

att vara delaktiga i trygghetsskapande föreläsningar. Allt detta gjordes på grund av den 

våldtäktsvåg som rådde under Örebro under bland annat 2010. Detta gjordes av Örebro 

kommun enligt Margareta för att kommunen märkte bland medborgarna att det fanns en 

otrygghet bland Örebroarna som ansåg att detta inte var helt ok. Sedan menar Margareta att 

just inom trygghet så kan en organisation aldrig göra nog, för det råder ett sådant 
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samhällsklimat idag som skapar en hel del kriminalitet och den här typen av brottslighet. Det 

måste hela tiden finnas ett fokus och det finns det enligt Margareta. Det är viktigt från 

Örebros kommuns sida att jobba med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder menar 

Margareta.   

Varumärkeskris för Örebro stad 

Margareta anser att de är väl förberedda för dessa händelser idag. Det bottnar enligt henne i en 

dialog mellan organisationer som samtalar mellan organisationerna. Om detta skulle ske igen 

så skulle Örebro kommun och hennes motsvarighet i de andra organisationerna mycket lättare 

kunna koppla sig samman och få en samlad bild över situationen. De kan lättare utbyta 

erfarenheter mellan organisationer och hjälpa varandra menar Margareta.  

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Beredskapen är inget som formuleras enligt Margareta utan det bygger mycket på att det finns 

ett väl fungerande nätverk och att de träffas. Det är väldigt personligt även om länsstyrelsen 

har en roll att sammankalla vid krishantering men Margareta menar att i den här typen av 

varumärkeskris eller frågan om trygghet, där har kommunen en stor roll som aktör. Örebro 

kommun är det organ som känner av hur dess medborgare mår enligt Margareta och det är 

den organisationen som förväntas att agera. En bra förutsättning för Örebro kommun är deras 

nätverk. 
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5.8 Förnya Örebro 

Förnya Örebro är en ekonomisk förening i Örebro som består av intressenter från 

besöksnäringen, hotell och evenemangsindustrin. 

Erik B. Lövgren , ledamot Förnya Örebro samt ordförande i City Örebro 

Erik startade Destination Örebro 1992 i Örebro och var med och utveckla det. Vidare var han 

med och tog Örebro Promotion från ca 50 medlemmar till 550 medlemmar under sin tid som 

ordförande för föreningen. I dag arbetar Erik som konsult med fokus inom besöksnäringen 

och sitter med som ordförande i City Örebro och sitter med som ledamot i föreningen som 

han var med och grundande och skrev stadgarna till, Förnya Örebro. I egenskap som 

ordförande för City Örebro sitter han också med i styrelsen för Örebrokompaniet.    

Varumärken 

Erik drar egentligen inga större skillnader mellan definitionerna på varumärken förutom att 

varumärkesarbetet kan se annorlunda ut när en plats kontra en stad ska marknadsföras. För 

honom är ett varumärke vad en person associerar en produkt eller tjänst till. Erik menar att 

oavsett varumärke så krävs det kontinuitet i varumärkesarbete och det krävs att avsändaren 

förstår vikten av att vara sanningsenligt.  

 

Varumärket Örebro stad 

Erik berättar om sin tid i Örebro Promotion där de beslutade att till skillnad från alla andra 

bilder som förmedlades från Örebro, var deras vision att i allt de förmedlade så skulle Örebro 

slott stå som avsändare. Kontinuitet och sanningsenlighet i budskapen är av vikt menar Erik 

och de tyckte att Örebro slott var en lämplig avsändare för Örebro stad. Örebro stad har vart 

en handelsstad sedan 1200-talet och slottet är en stark bild av kontinuitet menar Erik. Vidare 

hänvisar Erik till en studie som han var med och tog fram 1999 som handlade om 

Örebrobilden. Den studien skiljer sig inte mycket än idag menar Erik. Redan då var 

Örebrobilden diversifierat och den kom fram till många intressanta påståenden, både positiva 

och negativa. Under denna period pågick ett miljöarbete inom Örebro kommun som de trodde 

hade rikstäckande uppmärksamhet, det visade sig enligt honom att täckningen endast var ca 

1%. Vidare visade det sig att Örebro ansågs lite som ”landet lagom”. Det var lagom om allt. 

Erik menar vidare att mediabilden över en stad påverkar alltid en stad och deras varumärke. 

Oavsett om det är positiv bild som förmedlas som konserter som O helga natt som visar upp 

Örebros vackra stadskärna till den negativa bilden som förmedlades under 2010 och valde att 

visa upp Örebro stads våldsbrott. Det media skriver om Örebro är den bilden som personer 
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utanför 50-skyltarna associerar till och oftast den bilden som de får i sitt medvetande. En 

annan viktig aspekt som Erik nyligen hade diskuterat med Universitetschefen Jens Scholin 

och den bild som Örebro stad ska förmedla. Det är inte bra för Örebro att bygga sitt 

varumärke på t.ex. Hjalmar. Inget ont om Hjalmar men Erik menar att det är flyktigt och det 

blir ingen kontinuitet att bli förknippad med Hjalmar. Om Örebro istället väljer att fokusera 

sitt varumärkesarbete mot något kontinuerligt som kan bestå som t.ex. en Universitetsstad så 

symboliseras helt andra värden för mottagarna. Det kan annars bli ett mycket farligt gap i vad 

Örebro stad egentligen vill förmedla och bilden fortsätter att vara diversifierad avslutar Erik. 

 

Erik menar att det i grunden är kommunen och politiken som är de ytterst ansvariga för en 

stads varumärke. Dock poängterar Erik att ett varumärkesarbete får aldrig någonsin handla om 

politik och partigränser. Varumärkesarbetet måste ha kontinuitet oavsett vilken partifärg som 

sitter vid makten. Erik avslutar med att säga att de personer inom Örebro som är ytterst 

ansvariga för Örebro stad varumärke är kommundirektören Stefan Isling samt Ordföranden i 

kommunfullmäktige, Lena Baastad. 

Figur 9 Erik B. Lövgrens kognitiva modell  

Förnya Örebros prioriteringar  

Förnya Örebro är en ekonomisk förening som består av intressenter från besöksnäringen 

hotell och evenemangsindustrin. Förnya Örebro grundades 2002 och Erik var en av de som 

startade föreningen och som var den som skrev stadgarna. Förnya Örebros mål är att främja 

och lyfta fram besöksnäringen samt att främja Örebro stad som mötesstad och utveckla 

besöksnäringen inom regionen. Erik har idag ingen aktiv roll i föreningen men har full koll på 

föreningen.  

Förnya Örebros mål är att främja och lyfta fram besöksnäringen samt att främja Örebro stad 

som mötesstad och utveckla besöksnäringen inom regionen. De vill få fler människor till 
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Örebro regionen och främst mötesdeltagare. Anledningen till detta resonemang bottnar enligt 

Erik i att en privat turist spenderar ca 500kr per dygn i staden, medans en mötesdeltagare som 

är här på konferens eller liknande drar in ca 3500kr per dygn. 

Arbetet med Örebro stads varumärke 

Erík är under uppfattningen att ”det har alltid funnits och ett varumärkesarbete pågår 

ständigt”. Örebro stad började bygga sitt varumärke redan på 1200-talet. En stads varumärke 

måste signalera tydlighet och ärlighet menar Erik. Varumärkesarbetet bygger också på 

medvetande och hindersmässan ger Erik som ett exempel på en kontinuerlig process som har 

långt gångna anor. Erik påpekar att han var en av de som inte tyckte om Örebro bilden i 

början av 90-talet och ville förändrade den och var då en av några som var med och startade 

Destination Örebro. Erik avslutar med att säga att allt staden gör är varumärkesbyggande, 

oavsett om det är av dålig eller bra karaktär.  

Samarbetena inom regionen är idag långt mycket bättre än vad de var för några år sedan 

kommenterar Erik. Dock är det fortfarande en form av revirtänk och det saknas tyvärr 

kompetens inom organisationerna som arbetar med dessa frågor. De skulle kunna ta 

varumärkesarbetet ytterligare ett steg menar Erik och det krävs en kraftsamling mot en 

gemensam värdebild. Idag är produkten alldeles för flummig. För att varumärkesarbetet skall 

bli trovärdig så måste det finnas en tydligare produkt och den behöver framförallt förankras 

internt. När detta är förankrat så måste denna bild säljas in och förankras i de organisationerna 

som har intresse och är med och påverkar stadens varumärke. Det mest primära med Örebro 

stads varumärke är att den ska vara rättvis och ärlig, idag är den bara flummig. Ett 

varumärkesarbete för en stad är vi inte ensamma om menar Erik. Många kommuner arbetar 

ständigt med dessa frågor och allt fler är medvetna om att Sverige går från ett 

industrisamhälle till ett upplevelsesamhälle. Flera kommuner vill skapa arbetstillfällen och allt 

fler vänder sig till besöksnäringen. Det är den bransch som ökar mest i Sverige, men även i 

världen avslutar Erik. 

Intressenter runt varumärket 

Förutom de Erik ritat in i ovanstående figur så menar Erik att det idag inte finns någon som 

helst förankring hos ungdomar i Örebro stad. De ska ta över våra jobb, skapa nya jobb, betala 

skatt. Samarbeten med denna grupp idag menar Erik är obefintlig och som han ständigt 

diskuterar med politikerna. Det är en självklarhet enligt Erik att medborgare ska vara med i 

varumärkesarbetet. Medborgarna är med och påverkar Örebro stads varumärke. ”Det är dem 
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som skall leva i det här, det är de som betalar skatt och skall uppleva staden”. Örebroarna 

måste trivas med sin stad och makthavare måste förstår att Örebros stads varumärke inte 

byggs enbart för 50+, utan Örebro stad måste bland annat förankra varumärkesarbetet bland 

stadens ungdomar överlag.   

Innehållet i Örebro stads varumärke 

Örebro stad hade någon gång under 50-60talet en väl förankring i sitt varumärke som var 

industrier som Kex, skor och en stor arkitektonisk svamp. Industrierna försvann för 

längesedan menar Erik och bilden ersattes väl aldrig. Erik menar på att det var därför som han 

i införde att i alla sändningar som Örebro promotion låg bakom på 90-talet använde sig av 

Örebro slott. Om de var engagerade i en tv-sändning från Örebro så var ett av kravet att slottet 

var tvunget att stå som avsändare. De ville skapa en medvetenhet och en kontinuitet med hjälp 

av slotten. Det finns ingen bild av Örebro stad i landet menar Erik. I Värmland menar Erik att 

allmänheten ser dem som goa och glada och ta hand om varandra. Den bilden saknar Örebro.  

Förnya Örebro arbetar med tätt med besöksnäringen. De paketerar olika produkter med 

Örebro som avsändare tillsammans med nationella hotellkedjor som bland annat Scandic, 

Best Western, Elit, m.fl. Fokus ligger enligt Erik på att sälja flera erbjudanden om Örebro. 

Resandet generellt har förändrats mycket de senaste åren på privatsidan. Det finns dels det fria 

resandet och de extremt paketerade resorna. Framtiden är polariserade enligt Erik, den 

kommer innebära ett helt fritt eller paketerat resande och avståndet mellan de två ökar 

ständigt. 

Vilka specifika målgrupper är Ni intresserade av att marknadsföra Örebro stad mot?  

Förnya Örebro har som fokus att attrahera barnfamiljer till Örebro stad samt större 

konferenser på mellan 350 – 2500personer.  

Tendensors arbete med varumärket Örebro 

Erik förklarar att han känner till rapporten som Tendensor tagit fram, men att han ej varit 

aktiv i framtagandet av slutprodukten.  Erik förklarar att han anser rapporten vara ”tunn”. Erik 

anser vidare att rapporten som tagits fram inte innehåller ”några kioskvältare”, utan endast till 

stora delar vidimerar en redan rådande åsikt. Erik ställer sig även frågande och till och med 

avståndstagande till en av rapportens slutsatser, nämligen att Örebro skall karaktäriseras av ett 

mångfasetterat näringsliv. Erik säger sig inte känna till bakgrunden till rapporten, men han 

dristar sig till ett antagande, nämligen att det är kommundirektör XX som initierade 

framtagandet av rapporten. Detta då han kom till Örebro och inte kände till staden eller dess 
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varumärke. Det var då lämpligt att ta kartlägga den allmänna bilden av Örebro både i Örebro 

men även skapa en bild av varumärket Örebro bland icke Örebroare.   

Erik har svårt att uttala sig om syftet med Tendensor rapporten då han inte vet vad själva 

beställningen bestod av. Han förklarar vidare att han anser att uppdraget skulle varit mer 

omfattande då rapporten som han tagit del av saknade både konkreta slutsatser och egentligt 

förslag på fortsättning. Han förklarar vidare att han inte vet i detalj hur arbetet med rapporten 

har gått till, men att han ställer sig frågande och är smått negativ till dess, så att säga, 

akademiska metod, det vill säga dess vetenskaplighet. Han anser att det finns mycket kvar att 

önska vad gäller tillvägagångssättet av framtagandet av rapporten. Erik har dock varit med på 

en workshop som var del av framtagandet av rapporten.  

Erik påpekar som tidigare nämnt att han inte är imponerad av resultatet av rapporten. Han 

deltog nyligen på ett seminarium där resultatet av rapporten skulle presenteras. Han förklarar 

att han blivit mycket förvånad av presentation, vilken han menar var tunn. Han ifrågasätter 

delar av slutsatserna.  

Örebro stads kärnidentitet 

Erik menar att Örebro stad inte har någon utpräglad kärnidentitet idag. Det finns olika 

subgrupper som förmedlar bilden av varumärket där han ger idrotten som exempel. Erik är 

under uppfattningen att år 2015 ska Örebro stads produkt vara väl förankrad i och med 750års 

jubileet. Varumärkesarbetet måste sträva mot att om 10 år ska identiteten vara äkta och 

aktörerna måste förstå att staden inte ska vara bäst på något. Det är inte trovärdigt och inte 

realistiskt. Varumärkesarbetet måste eftersträva ärlighet och bygga på trovärdighet. Det är A-

o för ett lyckat varumärkesarbete avslutar Erik.  

Brister i Örebro stad varumärkesarbete 

Erik är av uppfattningen om att det finns brister i varumärkesarbetet för Örebro stad. Enligt 

honom behövs det en enklare pedagogisk bild. Det måste finnas en enklare bild som 

organisationer och medborgare kan kommunicera ut och som de alla kan stå bakom. Det gör 

det inte idag avslutar Erik. 

Erik är under uppfattningen att år 2015 ska Örebro stads produkt vara väl förankrad i och med 

750års jubileet. Varumärkesarbetet måste sträva mot att om 10 år ska identiteten vara äkta och 

aktörerna måste förstå att staden inte ska vara bäst på något. Det är inte trovärdigt och inte 



126 

 

realistiskt. Varumärkesarbetet måste eftersträva ärlighet och bygga på trovärdighet. Det är A-

o för ett lyckat varumärkesarbete avslutar Erik.  

Krishantering 

Ett varumärke är ett varumärke och bör behandlas på liknande sätt menar Erik. En 

varumärkeskris är enligt Erik när ett varumärke av en eller annan anledning utsätts för 

negativa associationer. Detta kan enligt Erik exempelvis vara aktuellt när ett företags eller 

organisations ledning blir ertappade med någon form av ”fuffens”. Erik förklarar vidare att 

det som hände Göteborgs stad under sommaren kan ses som ett bra exempel. Att politiker och 

tjänstemän blir ertappade med att ta emot pengar eller andra ersättningar för att ge olika 

entreprenadkontrakt till olika företag, är ett typexempel på en varumärkeskris för Göteborg 

och därmed Göteborgs stad.  

Varumärkeskris för Örebro stad 

Örebro stad genomgick en varumärkeskris när pedofilskandalen uppmärksammades 1999. 

Den blev extra påtaglig eftersom den var inom kommunen och de var arbetsgivare. Dock 

menar Erik att den hanterades väldigt bra. Det är ingen rolig situation för någon och han tror 

att de aktörerna bakom krisen tänkte till när de väl valde att agera och kommentera. Det var 

planerat och aktörerna kom inte på vad de skulle säga precis när mikrofonen dök upp. De 

visste att det de sa till media var tvunget att vara trovärdigt.   

Erik tycker inte att de våldshandlingar som Örebro stad genomgick under primärt 2010 och en 

bit in på 2011 kan karakteriserat som en varumärkeskris. Det kändes på något sätt att allt detta 

hade ett slut menade Erik. Vidare anser han att han trodde att impacten på dessa handlingar 

skulle bli långt mycket värre än vad de blev. Erik trodde att det skulle bli värre och under den 

här perioden hade han diskussioner med kommundirektören Stefan Isling och 

Universitetschefen Jens Scholin om vad det är för bild de ska lämna av Örebro. De var oroliga 

och impacten blev egentligen långt mycket mindre än vad de tillsammans trodde. De trodde 

att den skulle få större verkan. För att dra paralleller så var pedofilskandalen 1999 långt 

mycket värre menar Erik. Det var fler som kunde identifiera sig med de stackars barnen som 

var oskyldiga. Människor känner alltid stor sympati för dessa brott, oavsett om det var 

våldshandlingarna 2010 eller 1999, men många kan nog intellektuellt förstå att de mord som 

inträffade på Universitetet inte hade så mycket med Örebro att göra, utan var mer person 

anknutna. Erik vet inte varför han inte ser det som om det inte blev en varumärkeskris, kan ha 

vart hanteringen som sköttes korrekt och de aktörer som var inblandade hanterade det på rätt 
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sätt. Vidare pratar Erik om att effekten av våldshandlingarna inte blev avlösningsbar. Erik tar 

våldtäkterna som exempel. Det ska inte kunna bli en partipolitisk fråga. Dels för att Polisen i 

sig inte är partipolitisk men om det skulle inträffa på ett dagis så kan det bli en partipolitisk 

fråga. Av den mycket enkla anledningen menar Erik att det börjas diskuteras lärar täthet och 

annat. Det blir inte roligt och som nu till dagens datum när det kommit besparingskrav på 

samtliga förvaltningar inom Örebro och några personer har blivit friställda någonstans. Är de 

inte överens att det här är en varumärkesfråga är det mycket lätt att dessa frågor blir 

partipolitiska. Går de i partipolitiska banor så är det kört enligt Erik. Det finns ingen 

beredskap för detta i rådhuset. Det borde de tänka på och inget Erik förut reflekterat över men 

det är en riktig iakttagelse och han tror att det skulle vara mycket nyttigt. Det har hänt förr och 

det är inte otänkbart att det händer igen säger Erik. Tänk bara frågeställningen hos de 

tilltänkta medborgare som funderar att flytta hit. De ser att Örebro drar ner på barnomsorgen 

och se vad som har hänt. Det kan få ganska otrevliga effekter av det. Det kan likställas hos 

många som att Örebro stad är inte en trygg stad för våra barn och är det något som 

medborgare är måna om är det sina barn. Det som avgör enligt Erik om en familj ska flytta 

från punkt A till punkt B är alltid barnens utbildning. Det är alltid nummer ett, i alla 

undersökningar. Om det då kommer upp i ett resonemang kring Örebro som stad, så kan det 

bli mycket allvarligt och bli förödande.     

Erik är inte medveten om några åtgärder som gjordes från organisationen under denna tid och 

på grund av de händelser som skedde. Det är inte hans roll men Erik är också engagerad i City 

Örebro och i det sammanhanget så engagerades deras VD Stina Storm i nattliga vandringar 

med Brottsförebyggande rådet och Polisen. Det tyckte han var bra och Erik säger att de 

upplevde det som att det var lättare under denna period att få fram pengar till projekt av den 

här typen av aktiviteter samt att det var lättare att föra diskussioner om belysning i allmänhet 

och stadsparker i synnerhet. Erik var dock inte aktiv i dessa aktiviteter utan det var Stina 

Storm avslutar Erik.   

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Erik är osäker på om Örebro stad har den beredskapen. Det som är viktigt i en sådan här typ 

av fråga är att det finns en politisk överensstämmelse. Det får inte absolut inte bli en politisk 

fråga och det är fruktansvärt lätt att dessa frågor oftast blir det menar Erik. Huvudfrågan kan 

istället för en pedofilskandal handla om vems fel det är och sitter något parti i majoritet 

kommer de säkerligen få stå till svars varför antalet förskolelärarna har dragits ner. 

Oppositionen använder sig av denna retorik och desto mer ju närmare ett val är. Erik tror inte 
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att det finns en politisk överensstämmelse i Örebro stad när det gäller dessa frågor. Ponera att 

Örebro stad får en pedofilskandal 2013, så kan lätt delar av oppositionen ställa sig upp och 

säga att det är majoritetens fel. Det vore fruktansvärt olyckligt, oavsett part. Det bör finnas en 

liten kris grupp i rådhuset menar Erik. Den kan bestå av kommundirektören, 

kommunikationschefen, representanter från både majoritet och oppositionen. De ska sedan 

bestämma sig om att ingen information går ut någon annanstans. Vid kris ska 

kommunikationen, alltid, alltid komma från denna grupp. Anledningen till denna politiska 

oenighet är enligt Erik på grund av det utdragna valet som Örebro har haft. Det var omval 

efter nästan ett år och det är en mycket märklig politisk majoritet och det är mycket hard 

feelings mellan före detta kompanjoner i opposition och majoritet. Det är inte en enkel grupp 

att ena. Om det skulle vara aktuellt så måste oppositionen låta bli och gå i oppositionen i 

näringslivsfrågor, för annars kan de inte sitta vid samma bord. På grund av detta så skulle man 

kunna ligga ett steg före menar Erik. Det vore olyckligt för Örebro stad, kommunen och 

varumärket Örebro om de inte kan enas.  
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5.9 Örebropolisen  

Torbjörn Carlsson - Tidigare informationschef på Polisen i Örebro 

Torbjörn var tilldelad sin roll på Polisen i 8år. Torbjörn började arbeta med information 1999 

på Polisen i Örebro. Då fanns det en informationschef som hette Göran Gunnarsson och han 

gick i pension 2004. Den tjänsten tog Torbjörn över och satt 7 år som informationschef för 

Polisen i Örebro län. Torbjörn poängterar att han inte alls har några akademiska meriter inom 

informationshantering eller kommunikation utan han har lärt sig allt från ”gatans universitet”.  

Varumärken 

För det första anser Torbjörn att ett varumärke är oerhört betydelsefullt, framförallt inom 

affärsverksamhet men det är också betydelsefullt även för en myndighet. Polisen sett som 

varumärke är nog lika viktigt eftersom de måste ha och ska ha ett högt förtroendekapital hos 

allmänheten. Då blir Polisens varumärke viktigt att kunna hantera ur det perspektivet. Det 

görs kontinuerligt mätningar varje år som involverar ett antal myndigheter och som har till 

uppgift att mäta vilket förtroende de har hos allmänheten. Polisen har det senaste åren legat 

stabilt på en 2:a eller 3:e plats enligt Torbjörn. Vården är den myndighet som har det största 

förtroendet bland myndigheterna och det tycker inte Torbjörn är något anmärkningsvärt. 

Sjukhusen hjälper människor som är sjuka och där får man hjälp att bli bättre enligt honom. 

Ur en polisiär synvinkel är Polisens varumärke och dess mål att öka tryggheten och minska 

brottsligheten.  

I Torbjörns tidigare roll som informationschef på Polisen i Örebro och en karaktär i media 

inom olika frågor, så menar han att han alltid tänkte på att förmedla informationen i 

budskapsform. Det innebar enligt honom och genom hans erfarenhet att när en intervju ges så 

har den som blir intervjuad max 2st, eventuellt 3st budskap, som han eller hon kan förmedla 

till en journalist. Det andra blir relevant. Genom denna insikt menar Torbjörn att när han 

arbetet med det här ett tag, så lär man sig hur saker och ting fungerar. Journalister ställer 

frågor som de vill få svar på. Torbjörn menar att de i nästan alla fall vill få intervjun i en viss 

riktning och skapa en speciell vinkling på reportaget. Då menar Torbjörn att den intervjuade 

kan använda sig av något som kallas bryggor. Det innebär enligt honom att de svar som den 

intervjuade personen ger går i den riktningen som journalisten, ett exempel kan vara att den 

intervjuade inte vill svara direkt på frågan utan istället berömma journalisten för den frågan; 

”Det var en mkt intressant fråga men i första hand skulle jag vilja framhålla…” Sedan 

kommer det budskap som den intervjuade vill förmedla. Personen som blir intervjuad är inte 
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oartig menar Torbjörn utan lägger fokus på något annat. Frågan kommer med all säkerhet 

komma en andra gång men även i det fallet så går det att använda sig av bryggor enligt 

Torbjörn. I det fallet kan det låta som; ”Det är en fråga som vi ska se närmare på och försöka 

söka ett svar på men just nu måste vi fokusera på…” Sedan fokuserar den intervjuade på att 

försöka förmedla sitt budskap igen. Det blir sällan en tredje gång som frågan kommer dyka 

upp menar Torbjörn. Kontrollen är viktig i en intervju och genom att bibehålla kontrollen 

kontrolleras även något som Torbjörn valt att kalla varumärkes lyftande inställning i 

budskapet. För att ge exempel på detta så tar Torbjörn upp exemplen angående de 

våldtäktsöverfall som var i Örebro under primärt 2010. Torbjörn menar att han många gånger 

kunde få utrymme att säga att ”Örebro är statistiskt sett faktiskt inte värre utsatt än 

Norrköping och Karlstad. Vi har inte fler brott, men just nu så är det så att en gärningsman 

som härjar i staden, men statistiskt sett så har vi inte mer brott än någon annan stad. Med 

andra ord är det inte otryggare i Örebro än vad det är i Norrköping eller Karlstad”. Detta 

var något som Torbjörn ansåg att journalistkåren inte gärna vilja lyssna på men Polisen fick 

det ändå sagt, gång på gång. När trygghet diskuteras menar Torbjörn att det finns två former 

av dessa. Det är dels den upplevda tryggheten samt den faktiska tryggheten. Många gånger är 

det den upplevda tryggheten som är viktigast för människor. Människor bryr sig inte om 

statistik enligt Torbjörn. De som egentligen ska känna stor oro och som toppar 

brottsstatistiken, inte bara i Örebro utan generellt nationellt, är killar i 18-25år, fredag och 

lördag nätter. Det är de som blir överfallna, hamnar i bråk och blir grovt misshandlade. Det är 

så det ser ut statistiskt sett enligt Torbjörn. Det går inte att hela tiden upprepa i 

intervjusammanhang, för de som verkligen är oroliga är unga kvinnor, mödrar och fädrer och 

anhöriga till studenter på Universitetet. Det var många samtal under denna brottsperiod till 

Polisen och till Torbjörn från oroliga föräldrar som bodde runt om i landet och som hade sina 

döttrar som studerade på Universitetet. Det var oerhört stora flöden av telefonsamtal till 

Polisen. 

Om det går att bygga ett varumärke kring en stad menar Torbjörn att det är väldigt viktigt att 

det inte plottrar sönder budskapen i för många beståndsdelar och gör det komplext och rörigt. 

Torbjörn har varit på många varumärkesmöten angående Örebro stads varumärke och han 

tycker likt vad han gör nu också att trygghetsfrågan för en stad är kolossalt viktig. 

Trygghetsfrågan är grunden för all bebyggelse, all nyetablering av företag och bosättning. 

Polisens påverkan blir att bibehålla och skapa trygghet och det är oerhört viktigt även för 

varumärkesbyggande. ”Det är inga företag som etablerar sin verksamhet runt en kriminell 
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etablering, Bandidos eller om det står något annat på skyltarna. Då får staden ingen 

företagare som vill etablera sig där” menar Torbjörn. ”Sedan är det naturligtvis viktigt att 

det är familjevänligt, att det finns daghemsplatser, att det finns arbetsmöjligheter. De sociala 

strukturerna måste fungera sett ur ett medborgarperspektiv. Detta ska sammantaget ligga 

under en form av paraply som är trygghet. Trygghet kan också vara trafiksäkerhet, att vistas 

säkert på stadens gator och torg, trygghet är att ha ett arbete och en inkomst och det går att 

väva in ännu mer under begreppet trygghet” avslutar Torbjörn.  

En plats varumärke kan enligt Torbjörn vara synonymt med en arkitektonisk byggnad som 

sticker ut på något sätt. Det kan vara i Örebro stad, slottet eller svampen. Platsvarumärke är 

något som personifierar varumärket Örebro. Det finns flera kända platsvarumärken för andra 

städer menar Torbjörn och ger exempel på Turning Torso i Malmö eller lutande tornet i Pisa i 

Italien. En plats varumärke kan byggas runt en specifik byggnad eller sevärdhet menar 

Torbjörn.  

Varumärket Örebro stad 

Det är egentligen så att Örebros geografiska läge, logistiskt sett, så har Örebro ett unikt läge i 

landet menar Torbjörn. Det är 2½-3 timmar till Sveriges två största städer och har bra 

förbindelser. Det är mest påfallande. Örebro regionen har de stora järnvägsnäten med 

Hallsberg i närheten, riksvägarna E18 och E20. Det är pulsådror som skär genom landet och 

de korsas här i Örebro. Det är en väldigt stor fördel menar Torbjörn. Det ska vara väldigt 

enkelt i varumärkesbyggande. Det har tidigare existerat en hel del slogans och annat för 

Örebro stad och Torbjörn tror inte att varumärkesbyggande går ut på att hitta en fyndig slogan 

utan att det krävs hårt jobb och som han beskriver det ”kavla upp ärmarna”. ”Många ser 

Hjalmar och Peter Flack som en synonym med Örebro i landet. Om inte han har arbetat hårt 

så har ingen gjort det. Han har slitit och i en varumärkesbyggande process så måste det först 

krävas hårt arbete, sen kan man förtjäna”.  

Torbjörn berättar sin syn på vem som bär ansvaret för en stads varumärke. Det beror på hur 

staden vill använda sitt varumärke. Om kommunen sticker ut sin haka och säger att de ska 

vara bäst i Sverige på… Då blir de ansvariga för det projektet. Om Torbjörn som representant 

för Polismyndigheten i Örebro län går ut med ett uttalande om att de ska skapa trygghet i 

Örebro stad. Då blir det tryggheten det ansvar som Polisen har som kärnfråga i Örebro stad. 

Trygghetsfrågan är också relaterad till hur väl kommunen fullföljer sin uppgift att ha upplysta 



132 

 

platser, hugger ner buskar och häckar, för att ge insyn i parkerna. Det är svårt att peka ut ägare 

utav en stad varumärke. Det tror inte Torbjörn går.  

Kommunen har försökt att axla en stor del av varumärkesarbetet i Örebro stad tillsammans 

med intresseorganisationer eller kommunala bolagiseringar menar Torbjörn. Örebro 

Kompaniet, City Örebro är en samägd företeelse som är uppbyggd av köpmän och delvis 

också av kommun. Polisen är indirekt delaktiga. Enskilda aktörer samt evenemang är också 

bidragande till stadens varumärke. Det är rätt många intressenter menar Torbjörn som han 

anser arbetar hårt med att bidra till varumärket för Örebro stad. Samarbetet mellan dessa 

organisationer är det nog lite si och så med menar Torbjörn. Torbjörn vet inte exakt hur 

kommunikationen är eller hur relationerna är mellan intressenterna men han tvivlar till att 

enskilda aktörer har fått hjälp med sin del för att varumärke Örebro som stad. Det finns 

exempel på att de har lyckas utan deras hjälp men en sak är säker enligt Torbjörn och det är 

att besöksnäringen är otroligt viktig för Örebro. Ett exempel som Torbjörn tar upp är den 

otroligt populära badanläggningen/campingen Gustavsvik. Efter de händelserna som har 

inträffat där och uppmärksammats menar Torbjörn att det dels inte är bra för Gustavsviks 

varumärke, men det är inte heller bra för Örebro stads varumärke. Torbjörn beskriver vidare 

att Gustavsvik som företeelse borde Kommunen utveckla ännu mer än de gör idag. Torbjörn 

är övertygad om att vi allt mer går mot någon form av upplevelseindustri i Sverige. 

”Människor har det så bra idag, så vi har råd att kosta på oss upplevelser.” Torbjörn anser 

att det ibland upplevs som om stadens intressenter tittar mer på vad andra städer gör innan det 

händer något konkret i Örebro stad. Han ger byggandet av Conventum som exempel. Det kom 

till lång tid efter det att Västerås stad hade byggt sin besöksanläggning Aros och Conventum i 

sig har blivit väldigt omdiskuterat vad det gäller läge, storlek etc. menar Torbjörn. Det finns 

skäl till att samarbeta samt att dra åt samma håll om det ska bli något konkret. I dagsläget är 

mycket att vara politiskt korrekt i någon mån och mening och är du inte det är du körd menar 

Torbjörn. Det är inte lätt menar Torbjörn och han vet att Örebro Kommun i dagsläget arbetar 

med att försöka skapa ett mat län, en mat region, där Örebro stad blir ett center för detta. 

Torbjörns uppfattning om detta att det är ”väldigt många kockar inblandade för att laga den 

här anrättningen”. 

Intressenter runt varumärket 

Enskilda kriminella kan ha en kolossalt stor roll för varumärkesbyggande menar Torbjörn. 

Sedan kan enskilda medborgare ha en väldigt positiv bild till varumärkesbyggande. Han ger 

exempel på bland annat Peter Flack (Hjalmar), han själv som informationschef. Det är viktigt 
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att varje medborgare från egen verksamhet beskriver vad man gör. Som i Torbjörns fall så 

tyckte han det var viktigt att det var de som förmedlade en bild av vad Polisen faktiskt gör. 

Om någon annan beskriver vad Polisen gör, då blev det oftast vad som borde ha gjorts. De är 

oftast dåligt insatta i problematiken och det är den som äger kunskapen som kan förmedla 

den. Ingen annan. Det ställer krav på tillgänglighet menar Torbjörn och berättar vad man 

faktiskt gör. Det är nog än idag menar Torbjörn att många poliser anser att journalister är 

något som ”katten släpat in”. Det menar Torbjörn att det ska man vara väldigt försiktig med 

och passa sig för. De förhållningssätten kan stå en relativt dyrt i slutändan menar Torbjörn.  

Krishantering 

Torbjörn tar upp exempel för att definiera hur han ser på en varumärkeskris. Socialdemokratin 

menar Torbjörn går igenom en varumärkeskris just nu. Den beror på en enda man enligt 

honom och hans agerande eller brist på agerande. Det är ett signifikant än mer idag när vi 

lever i detta kolossalt snabba samhälle vad det gäller sociala medier och webbsiter. Nyheter 

har idag ett bäst före datum som handlar om delar av sekunder. När Torbjörn började sin bana 

inom Polisen för ca 35år sedan så kunde de säga till en journalist att han skulle ringa upp 

honom under morgondagen för att lämna besked. Det var väldigt många journalister nöjda 

med men det är helt otänkbart att göra så idag menar Torbjörn. Fullständigt otänkbart. Alla 

vakna nyhetsredaktioner ringer till Polisen när larmet går, innan de har kommit fram, ska de 

berätta vad som har hänt. Journalister idag finner sig inte med att Polisen har något svar att ge 

dem precis när det inträffade har skett. Det är väldigt snabba puckar enligt Torbjörn. I och 

med detta berättar han vidare att idag så är det nog mycket lättare att rasera ett varumärke än 

vad det var för ca 15år sedan. Torbjörn anser att det är skörare sett idag och det är inte minst 

på grund av det skälet att nyheter färdas så fort och får kolossalt stor spridning. Torbjörn tar 

ett internationellt exempel på detta och berättar att det som händer i nord Afrika idag skulle 

aldrig kunnat hända för 15år sedan. Det är informationstekniken enligt honom och med hjälp 

av den som en revolution kom till stånd. Spridningen av information blir till den stora massan.  

Torbjörn tar upp att en stads varumärkeskris kan vara smutsiga affärer hos toppolitiker i 

kommunen, försäljning av fastigheter som är tvivelaktiga, en serie grova brott som polisen 

inte förmår klara upp, etablering av grovt kriminell verksamhet som riktigt får fotfäste och 

raserar delar av staden och som Torbjörn uttrycker det ”ett förbannat nederlag för Polisen i 

sig”. Varumärkesbilden för en stad kan bli det media förmedlar. Torbjörn berättar att han vid 

ett flertal gånger vart i kontakt med ortens stora tidning för att varje gång de skrev om grov 

organiserad brottslighet i tidningen så var de enligt Torbjörn tvungna att visa en bild på en 
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kriminell organisation och deras logotyp. Varenda gång de skrev om det kom den bilden 

menar Torbjörn. Då diskuterade Torbjörn det med dem och sa att han förväntade sig att de 

använder sig av en enskild ICA butik varje gång de skriver om dåligt kött i matvaruhandeln 

samt använder ICA loggan i samma utsträckning. Det blev vändpunkten för tidningen och de 

började ändra sina inslag efter detta menar Torbjörn. Dock menar Torbjörn att man inte ska 

vara naiv och tro att någon aktör kan styra en tidning eller ett medieföretag. Det sker ibland av 

slentrian kanske inte reflekterar över vad de håller på med. Den bästa reklam en myndighet 

eller ett företag kan få är dock enligt Torbjörn en redaktionell text i en tidning, helst i positiv 

mening menar Torbjörn. Kriminella idag har en sådan sofistikerad verksamhet i alla dessa 

nätverk enligt Torbjörn och det går att prata om rent företagande i många organisationer. Om 

de då får gratis reklam i media för det är det ”fullständigt uppåt väggarna” menar Torbjörn 

och då går de någons intressen utan att tänka sig för. Han hoppas och tror att det är en 

okunskap som ligger bakom detta.  

Varumärkeskris för Örebro stad 

1999 så genomgick Örebro stad en pedofilhärva och den händelsen tycker Torbjörn fick en 

sådan stor nationell uppmärksamhet att den kan ses som att staden fick sitt varumärke naggat i 

kanten. Det finns andra saker som i negativ mening har fått konsekvenser för varumärket med 

Örebro stad och många av dem handlar om grova brott. 

2010/11 genomgick Örebro en varumärkeskris? 

Torbjörn hoppas inte att det blev en kris i en kriskontext men han tror att det blev en kris för 

varumärket Örebro och att det fick negativ klang. När detta skedde berättar Torbjörn att han 

var på Örebro kommun varje vecka och uppdaterade kommunledningen hur utredningsläget 

låg till och samt förmedlade stöd i kommunikationen. När det var som värst menar Torbjörn 

och innan de tåg våldtäktsmannen, så köpte Örebro kommun ut överfallslarm. Han har inga 

uppgifter om hur många tusen det var de delade ut till de anställda, men han menar att det på 

något sätt genom att göra den handlingen så befäster man en otrygghet genom att göra så. Det 

är som de bekräftar att det enligt Torbjörn ”är jäkligt läskigt här”. Det är nog bättre enligt 

Torbjörn att kommunen borde ha manat till lugn och sans. ”För statistiskt sett är inte Örebro 

en farligare stad…” avslutar Torbjörn. Polisen i sig låg helt utanför denna process tillade 

Torbjörn, utan det var helt och hållet kommunledningens beslut.  

Polisen hade trygghetsvandringar tillsammans med Örebro kommun och Brottsförebyggande 

rådet, där de tittade på aspekter som belysning av gator och parker, klippa ner häckar samt 



135 

 

diskuterades det mycket angående övervakningskameror. Torbjörn var högst delaktig i den 

debatten och Polisen som myndighet var tvungen att ta ställning i denna fråga. Polisen är för 

övervakningskameror menar Torbjörn. Om de från kommunens sida säger att de inte kan ha 

övervakningskameror på skolor men väl värmekameror. Det skickar dubbla budskap enligt 

Torbjörn; ”Det gör inget att någon slår sönder rutor för flera hundra tusen eller eldar upp 

skolor? Vad är en värmekamera till för hjälp? Det visar en suddig streckad gubbe på en 

kamera som springer från en anlagd brand eller en masskrossning av glad. Det går aldrig att 

identifiera någon person med den. Den talar om att det var en mänsklig varelse som gjorde 

det här men det kan katten räkna ut. Det är bara trams och dravel! Vems integritet ska 

skyddas?” avslutar Torbjörn. Kameradebatten försvann så snart som gärningsmannen greps 

enligt Torbjörn samt att denna fråga har mycket att göra om debatten om politisk hemvist och 

vad de har för åsikt. Om det handlar om övervakning i sig menar Torbjörn att det idag går att 

spåra en person mycket lätt med hjälp av dess kontokort eller mobiltelefon. Personer idag är 

otroligt kartlagd att många personer inte förstår det. Det är många som tar denna teknik 

förgiven idag och då eventuellt diskutera kameraövervakning är nästan på gränsen till naivt 

säger Torbjörn. De finns självklart de som tror att detta kan utnyttjas i negativa syften menar 

Torbjörn. Kartläggningen kan i fel händer skapa otrolig skada för den enskilde.  

Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Torbjörn tycker att de organisationer som var med under denna period allt mer är förberedda 

för en sådan här kris som primärt var under 2010/2011. Begreppet krishantering är 

organisationerna ganska väl förberedda för och i det så blir det obemärkt varumärkesarbete 

också enligt Torbjörn. Om krisen lindras och hanterar den på rätt sätt och informerar, då 

minskar det enligt Torbjörn varumärkeskrisen också. Ett bra exempel är enligt honom 

Tsunamikatastrofen i Thailand. Laila Freivalds, dåvarande utrikesminister, fick frågan av en 

journalist vad de hade gjort i Phuket? Hon svarade frågande och undrade vad Phuket var. 

Enligt Torbjörn ägnade hon sig åt någon form av kultursnobberi och det var inte tillräckligt 

fint att ha insikt och att åka till Phuket, det fanns inte med i hennes världsbild. Hennes totala 

motsats enligt Torbjörn var Lottie Knutsson på Fritidsresor. Hon arbetade med detta från dag 

ett och stod med allvarsfylld min och berättade om vad de gjorde för att ta hand om 

resenärerna och alla människor från Sverige som fanns på plats. Det blev mycket 

uppmärksammat och hennes arbete fick mycket beröm medans det fanns en hel del tafflighet i 

krishanteringen som regeringen gjorde. Det var inte enligt Torbjörn Sveriges regerings ansvar 

att arbeta med varumärket Phuket men indirekt så påverkar det. 
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Lokalt sätt menar Torbjörn, om det finns saker som påverkar varumärket Örebro så är det att 

ett gott krisarbete, krishanteringen i sig, också lindrar förlusten i varumärke. Han tror att 

staden är rustad för det och sett ur Polisens perspektiv är de rustade. De arbetar enligt 

Torbjörn med kriser varje dag, varje timma, i små eller stora proportioner. Det är allt ifrån den 

lilla olyckan till den verkliga katastrofen. Det är mer en vardag för Polisen menar Torbjörn.  

Dock menar Torbjörn att händelser ger utrymme för spekulationer och det medför rädsla och 

den kan leva under lång tid. En olycka har ett händelseförlopp som är över på några sekunder 

men en seriebrottsling som inte grips verkar då under en lång tid. Det skapar enligt Torbjörn 

väldigt mycket oro och elände. Det blir ett utdraget krisförlopp och Torbjörn menar på att 

Polisen är rustad för alla former av händelser och förlopp men han är mer osäker på om de 

andra organisationerna i en stad är det. Örebro kommun idag är det nog allt mer menar 

Torbjörn och blev nog väldigt medvetna om att de kanske inte var helt rustade för det under 

våldshandlingarna 2010, men det är inget han vill spekulera i. Däremot så hade han god 

kommunikation med kommunledningen under dessa händelser för att använda sig av samma 

terminologi samt att de tillsammans förmedlade samma budskap. Det var mycket viktigt 

menar Torbjörn och en viktig beståndsdel i krishanteringen.  

På detaljnivå i en krishantering så menar Torbjörn att det är av allra största vikt hur dessa 

budskap förmedlas ut. Vilket kroppsspråk som används framför en tv-kamera, hur personen 

som lämnar budskapet pauserar, fäster blicken, mimiken, vilken delaktighet som de förmedlar 

i situationen/händelsen. Allt detta för att förmedla trygghet och förtroende för de som lyssnar. 

När Torbjörn pratar om krishantering och framförallt ett medialt arbete så går det inte att 

knuffa fram vem som helst enligt honom. Det går självklart men det kan kosta mycket för den 

organisationen det handlar om menar Torbjörn. Det var tydligt under krishanteringen för 

Örebro stad att vissa ord skulle vi inte använda i vår kommunikation säger Torbjörn. Det 

kunde vara ord som våldtäkt men inte ord som Örebro. För Torbjörns del var det mångt och 

mycket att inte förstöra förundersökningen för utredare och åklagare. Det medförde att han 

inte kunde säga för mycket information ut till kommunen eller till media eftersom det pågick 

en utredning. Det är sedan viktigt hur man väljer att förpacka budskapet ut till medborgarna i 

de delar som det går att prata om. Det fanns också en medvetenhet i kommunikationen om att 

inte göra händelsen värre för Örebro än de faktiskt var. Torbjörn uttrycker det som att ”inte 

blåsa upp det till dimensioner som inte fanns” En annan viktig central fråga var enligt 

Torbjörn innan de hade fått någon inriktning på allt, var signalementet på förövaren som 

orsakade alla våldtäkter. Uppfattningen bland allmänheten och tips indikerade på att detta var 
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en mörkhyad människa med invandrarbakgrund. Det fick Torbjörn utstå dagligen med i 

telefonsamtal och mail. Många samtal kunde lyda enligt Torbjörn; ”varför säger Ni inte att 

det är en svarting som gör det här?” Det kunde inte Polisen göra för det fanns inget belägg 

för det och det var enligt Torbjörn på grund av ryktesspridning. Det fanns enligt honom en 

kolossal ryktesspridning att gärningsmannen i våldtäkterna hade en hel verktygslåda med sig 

och som han använde och drog ut tänder, borrade i naglar och rykte bort naglar med tänger. 

Vilket absolut inte var sant enligt Torbjörn och som det inte fanns några belägg för. Det är 

mycket att mota i en sådan utredning och det blir mycket svårt när utredningen också är i full 

gång menar Torbjörn. Den här typen av ryktesspridning alldeles påtaglig i det tekniksamhälle 

som vi lever i menar han. Det är nästan aldrig på gott, nästan alltid på ont och det skapar oro 

och otrygghet menar Torbjörn.          
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade och redovisade empirin genom att utgå från den 

valda teoretiska referensramen. Analysen är indelad i ämnesområden för att göra det 

lättare att ta till sig för läsaren.  

6.1 Varumärken 

De flesta respondenterna är eniga om att varumärken är betydelsefullt och viktigt för både 

städer och företag. När det gäller varumärken generellt är samtliga respondenter överens om 

att det är något som uppfattas av andra. Det är något som har till uppgift att förmedla en bild 

av vad en organisation står för och vad som önskas kommuniceras ut. Niklas menar att ett 

varumärke och diskussionen kring ett varumärke kan fungera som en förklaringsmodell på 

nästan allting. Även Björn menar att ett varumärke är någonting oändligt stort. 

När det gäller städer varumärken är respondenterna enliga om att dessa har mycket 

gemensamt med varumärken generellt. Samtliga respondenter är dock eniga om att städers 

varumärken är mer komplexa till sin karaktär. Niklas belyser dock frågan om det över huvud 

taget är lönt att arbeta med en stads varumärke, eller om man endast skall arbeta med 

produkten och kommunikationen gällande staden. För Stina är exempelvis arbetet som läggs 

ner för att bygga upp stadens varumärke själva innehållet i varumärket. 

Det är inte lätt att kort och konsist förklara och beskriva vad ett varumärke faktiskt är. Ett 

varumärke har till syfte att tillföra någon form av mervärde till en produkt eller tjänst och 

därmed skapa konkurrenskraft. För att på ett effektivt sätt kunna skapa ett varumärke som har 

uppnår detta krävs enligt Uggla att den ansvariga organisationen har en samsyn och relevant 

kunskap för att kunna förvalta och hantera denna immateriella tillgång. Studiens olika 

respondenter, vilka tillsammans representerar samtliga organisationer vilka har till uppgift att 

aktivt arbeta med Örebro stads varumärke, har initialt fritt fått definiera deras egen syn på vad 

ett varumärke är, vad en plats varumärke samt vad en stads varumärke är. Respondenternas 

respektive definitioner av vad de anser utgör olika typer av varumärken har både likheter och 

olikheter vilket inte är konstigt då det gäller definitioner av just relativa begrepp. Melin 

beskriver hur människor individuellt förhåller sig till varumärken, vilket de olika 

respondenternas svar tydligt illustrerar även om de såklart innehåller likheter. Ingen av 

respondenterna har varken definierat varumärken i allmänhet på samma sätt och inte heller 

varumärken gällande städer. 
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6.2 Örebro stads varumärke 

Författarnas mål med analysen av Örebro stads varumärke är att skapa förståelse för hur 

respondenterna ser och uppfattar stadens varumärke och dess arbete. Enligt Braun är 

marknadsföringen av platser och städer ett gynnsamt sätt för verksamheter att skapa goda 

anlag och ett beteende mot geografiska platser. Detta påstående delas av Ashworth och 

Kavaratzis som beskriver att en stads varumärke blir en allt viktigare tillgång för utvecklingen 

av en stad och att det är ett effektivt verktyg för städer att utmärka sig och förbättra sin 

positionering. Sandberg menar att politiker, näringsliv och andra tjänstemän idag arbetar 

mycket med varumärkesarbete på både individ nivå samt en mer aggregerande nivå. Samtliga 

respondenter beskriver att Örebro stad arbetat med varumärkesarbete en tid men det råder en 

oklarhet mellan respondenterna när detta arbete påbörjades och hur staden etablerade sig till 

vad den är idag. De flesta av respondenterna är under uppfattningen att någon form av 

varumärkesarbete startade någon gång under 1980-talet för Örebro stad, men sedan skiljer sig 

uppfattningarna om vad som egentligen var ett rent varumärkesarbete och vad som egentligen 

gjordes. Niklas menar på att det från början var ett rent ”slogan-tänk” med lite innehåll som 

sedan med tiden utvecklades till vad det är idag. Varumärkesarbete för en stad är en 

komplicerad och en dynamisk process enligt Trueman, Klemm & Giroud samt Spjuth och 

uppfattningarna samt innehållet av intervjuerna kan variera beroende av vilken respondent 

studien väljer att intervjua. Respondenternas uppfattning skiljer sig från varandra när de 

handlar om när och var varumärkesarbetet startade för Örebro stad. Det är enligt teorierna 

ovan inte något konstigt eftersom utvecklingen är dynamisk samt respondenterna ser det ur 

sin egen verksamhet och då kan svaren te sig olika. Det finns dock en del intressanta svar som 

skiljer sig från ovanstående resonemang. Margareta uttrycka det som att ett varumärkesarbete 

för en stad alltid håller på och har alltid funnits. Det visar på den dynamiska utvecklingen men 

det visar inte på att respondenterna är eniga om när varumärkesarbetet har startat och ger 

ingen samlad bild i kommunikationen från respondenterna. 

Samtliga respondenterna delar uppfattningen att ett fungerande varumärkesarbete kan 

medföra att städer och platser kan bli mer attraktiva och attrahera mer besökare att komma till 

platsen för att besöka, etablera eller rent av flytta till. Niklas uttrycker det som att ett bra 

varumärkesarbete behöver evenemang och aktualiteter för att knyta upp sig kring. Det samlar 

aktörerna i staden, vilket annars kan vara ett stort problem. Det finns enligt Niklas många 

olika aktörer som har olika ingångar men egentligen ett gemensamt mål. Eftersom ingångarna 

är så olika, så det blir svårt att samlas kring någonting konkret. Stone delar denna uppfattning 
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och menar att det krävs en samsyn i varumärkesarbetet för att få det rotat och förstärka den 

gemensamma bilden ut till medborgarna. Samsynen kan förklaras av Marwick och Olins som 

viktiga för att varumärket ska tänka över dess helhet och ha interna diskussioner om 

varumärket för att enas kring definitioner och vilka värden som ska signaleras. 

Respondenterna är dock delade i vilka budskap som staden väljer att förmedla och den bild 

som de kommunicerar ut kan uppfattas som differentierad. Respondenternas svar och teorin 

ovan delar inte uppfattning och det kan förklaras enligt Spjuth att om förutsättningarna är 

olika kan det leda till att det blir svårare att kommunicera ut en samlad bild av en stads 

varumärke.  

Att bygga ett varumärke för en stad förklaras av Spjuth som att det ska delas av samtliga 

intressenter som bor eller operera inom regionen och att den rent praktiska processen för 

varumärkesbyggande för en stad delas i de allra flesta fall av ett kommunalt bolag. Samtliga 

respondenter har i intervjuerna nämnt Örebrokompaniet som i dagsläget ska vara det organ 

som arbetar med den praktiska processen av varumärkesbyggande för Örebro stad och att 

Örebro kommun är garanten som ser till att varumärkesarbetet blir av.  

6.2.1 Brister i varumärkesarbetet för Örebro stad  

I det varumärkesarbete som Örebro stad arbetar med idag så uttalade sig respondenterna också 

i vad de tyckte att det hade för brister. Margareta anser att det finns brister i Örebros 

varumärkes arbete och att det är därför Örebro stad är i en ny varumärkesprocess. Björn anser 

att varumärkesarbete har brister för att det inte hade funnits någon långsiktighet i det. Han 

anser att ambitionen för en långsiktighet alltid funnits där men att arbetet aldrig har lyckats 

förankrats. Erik har en samsyn med Björn och menar att det idag behövs en enklare 

pedagogisk bild som organisationer och medborgare kan kommunicera ut och som de alla kan 

stå bakom. Denna gemensamma bild menar han inte finns idag. Ett varumärkesarbete för 

Örebro stad ska enligt Erik sträva mot att om 10 år ska identiteten vara äkta och aktörerna 

måste förstå att staden inte ska vara bäst på något. Det är inte trovärdigt och inte realistiskt. 

Varumärkesarbetet måste eftersträva ärlighet och bygga på trovärdighet. En av 

förutsättningarna till att nå det Erik resonerar om är att samtliga aktörer känner sig delaktiga i 

processen med varumärket. Det gör inte alla respondenter i dagsläget. Stina uttrycker det som 

att hon känner sig för lite delaktig och varumärkesarbetet idag känns som det finns en risk att 

det blir ett utanpåverk. Hon frågar sig vem gör vad och för vem?  
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6.2.2 Förutsättningar  

Enligt Trueman, Klemm samt Giroud arbetar många städer idag med att försöka finna 

konkurrensfördelar med sitt varumärke för att försöka förbättra de tekniska och sociala 

aspekter av en stad. Bergström, Blumenthal samt Crothers menar att en stads varumärke 

måste ha ett ständigt fokus mot att tänka över dess helhet och dess interna diskussion av 

stadens varumärke och att detta måste ske kring definitioner och hur utformningen av 

varumärket och vilka värden som det ska signalera. De olika förutsättningarna för att 

förmedla en samlad bild av Örebro stad kan medföra att de inte har arbetat långsiktigt och 

tydligt i sin kommunikation. Det kan förklaras i respondenternas svar om det pågående 

varumärkesarbetet för Örebro stad. Städer är enligt Freiden and Goldsmith beroende av att 

positiv kommunikation sprids om dem för att skapa en god relation till dess besökare, 

näringsliv. Det måste anses vara av stark trovärdighet om besökare samt andra aktörer sprider 

en positiv bild om staden och delger denna information hos sina vänner och bekanta. 

Besökare och andra eventuella nyetableringar kommer att förlita sig på råd och förslag från 

andra som upplevt staden och därefter basera sitt tyckande på om ett besök eller etablering ska 

bli aktuell. Oberoende på om det gäller besök eller nyetablering så kan rekommendationer 

mellan vänner eller bekanta vara avgörande för om en familj eller en nyetablering av ett 

företag kan vara aktuellt av staden. Tidigare besökare eller redan etablerade företagare är 

enligt Zeithaml och Bitner ambassadörer av en stad och de förmedlar sitt omdöme om staden. 

Detta omdöme anses vara mer trovärdig än den kommunikation som staden väljer att 

förmedla och det är viktigt att deras omdöme är positivt.  

Jon uttrycker det som att i dagsläget nationellt så ses nog Örebro stad varumärke som väldigt 

splittrat. Örebro stad ses inneha en storstadsproblematik som sitter fast i en småstadsstruktur 

och den har inte hunnit med och utvecklingen har gått för fort. Björns resonemang finner 

samsyn i detta och uttrycker sig som att mer generellt för svenskar runt om i landet är nog 

nyckelordet otydlighet och att staden är väldigt differentierad. Det finns enligt honom väldigt 

många olika bilder av Örebro stad och det skapar otydlighet och det skapar att personer har 

olika uppfattningar om staden. Respondenterna ger negativa nyckelord som splittring samt 

otydlighet och det kan förklaras med Spjuths uppfattning att staden inte har arbetat långsiktigt 

och tydligt i sin kommunikation. Björn förklaring till Örebro stads diversifiering är att det 

idag finns allt för många nyckelaktörer, oändligt många fler än vad det finns i många 

motsvariga städer. Det gör enligt honom att varumärkesarbeten blir långt mer komplicerat. 

Björn menar att det finns så många aktörer som måste finnas med i diskussionerna och desto 
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fler aktörer som ett projekt får in, desto fler viljor är det att kontrollera och det blir svårt att 

skapa en gemensam profil. Han menar vidare att många andra städer har en gemensam profil. 

I Örebro finns det många olika aktörer med sin egen profil.  

Detta ger en viss uppfattning och förklaring till vad Trueman, Klemm & Giroud samt Spjuth 

påstående om att städers varumärkesarbete är komplicerat och är en dynamisk process som är 

svår att behålla kontroll över. Den negativa bilden om differentiering är en sida av myntet. Jon 

beskriver Örebro som att det finns väldigt mycket positivt som skrivs och sägs kring Örebro 

som stad; evenemang som Open Art, idrott framgångar och nomineringen samt äran att 

Örebro blivit vald till årets idrottsstad. Han menar att det börjar märkas att personer överlag 

börjar se ett resultat av att Örebro har flyttat fram sin position på dagens nationella karta samt 

har blivit mer av en stad i folks medvetande än vad det tidigare har varit. Jon beskriver det 

som att baksidan av detta och en av anledningarna till att Örebro stad har hamnat där det är 

idag är bland annat våldtäktsvågen och en överlag tragiska händelserna, mord samt det grova 

rånet i Brunnsparken. När människor läser om den här typen av brott som sker i Örebro så 

menar han att personer gör Örebro större i sitt medvetande.   

Margareta uttrycker sig som att Örebro stad varumärke är idag väldigt mycket och att Örebro 

stads varumärke hela tiden växer. Jon påpekar att det i Örebro stad just nu finns det en känsla 

av att staden vill så otroligt mycket. Han beskriver att denna känsla inte finns i andra städer av 

samma storlek och i Örebro stad just nu händer det saker hela tiden. Margareta menar på att 

Örebro utvecklas, marknadsförs och står för kulturella och idrottsmässiga aktiviteterna; 

Sveriges bästa idrottsstad, Open art, föreningsutmärkelser av olika slag. Detta menar hon är 

Örebro i dagläget. Vidare beskriver Stina Örebro stad som att det finns värden för både 

arkitekturen, det logistiska läget men också läget utifrån att Örebro ligger med närhet av 

vatten, mixen. Hon menar att Örebro är fantastisk och att det finns potential och fantastiska 

möjligheter att ta tillvara på i staden.   

Dessa svar från respondenterna visar att varumärkesarbetet inte bara har negativa 

associationer att använda sig av när de ska arbeta med varumärkesarbetet. Det finns mycket 

positivt som respondenterna kan reflektera över. Respondenternas svar visar dock på att 

varumärkesarbetet inte har haft konsekventa dialoger om stadens kommunikation och en 

dialog om dess samsyn. Denna bild kan ses som diversifierade och kan ge intryck av en 

splittrade bilden av Örebro stads varumärke. Den dynamiska processen skapar en viss 

förståelse för att arbetet kan ses som komplicerat och många av respondenter håller med om 
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att bilden är diversifierad. Respondenternas resonemang visar på att städers varumärken är 

komplicerade och omständigheter kring en stads varumärke är under konstant förändring. 

Enligt Trueman, Klemm & Giroud beror detta bland annat på att intressenterna av en stad 

består av så många olika grupper och konstellationer och är allt ifrån näringsliv till 

samhällsgrupper. Dessa konstellationer ser allt som oftast att de får sin önskan genomförd 

utifrån deras egna specifika behov. Alla kan inte få sin önskan genomförd och det leder 

onekligen till konflikter eftersom att alla intressenter har olika agendor och alla kan inte få sin 

vilja igenom.  

Respondenterna använder positiva och negativa associationer i Örebro stad men de uttrycker 

ingen direkt samsyn och detta går emot Marwick och Olins teori som menar att samtliga delar 

av ett varumärkesarbete ska förmedla samma bild. Respondenterna svar kan beskrivas som ett 

bevis på att ett varumärkesarbete är en svår dynamisk process som hela tiden måste 

behandlas. Det händer hela tiden saker runt omkring och i en stad och de som anses ansvariga 

för detta arbete måste hela tiden ha en agenda för det som uppstår i och omkring den. Om 

detta inte sker kan det uppstå en otydlighet och en splittring av vad Örebro stads varumärke 

egentligen är. Förmedlingen av detta framställs tydligast av en Margareta som uttrycker det 

som att Örebro stad i dagsläget helt saknar en varumärkesplattform att backa tillbaka på. 

Kapferer för resonemang om att en stads identitet ska likställas med tanken att det är de 

formerna av signaler som staden sänder ut och att identiteten är en nödvändighet för att kunna 

lyckas att forma sin säregna prägel och därmed skapa ett starkt varumärke och 

konkurrenskraftigt varumärke som lyckas att fokusera mot vad staden vill stå för. Identiteten i 

Örebro idag kan ses som diversifierad eftersom samtliga respondenter delvis har olika syn på 

vad stadens identitet idag.  

En stad kan enligt Hatch och Schultz vid rätt hantering och tillvägagångssätt av sin identitet, 

skapa förståelse och engagemang hos medborgare och andra intressenter. Det kan förklaras 

med att Örebro stad kan försöka att få medborgare, studenter och näringsliv att engagera sig i 

varumärkesprocessen. Det kan få dem att stanna kvar inom regionen och bli en form av 

ambassadör. Det skulle enligt Hatch och Schultz medför att de lockar till sig andra 

intressenter att etablera sig inom regionen. Städer kan därmed få medborgare, studenter och 

näringsliv engagerade och få dem att stanna kvar men också bli en form av ambassadörer och 

locka andra intressenter till staden. Alla respondenter är dock inte eniga i om medborgarna 

ska vara delaktiga i den varumärkesbyggande processen för en stad. Jon menar på att vi i 

Sverige har i grunden en politisk demokratisk process som medborgare och de ger sitt 
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yttrande genom politiken. Örebro stad är idag en alltför stor stad för att en medborgardialog, 

där resultatet är gemensamt. Det menar Hospers är fel eftersom stadens alla delar är viktiga i 

en varumärkesbyggande process och den kräver att samtliga intressenter av ett 

varumärkesarbete är involverade i processen. Hospers menar att kommunen och näringslivet 

måste diskutera tillsammans med medborgarna av en stad för att gemensamt skapa och 

utveckla strategier för stadens varumärke och att det är helt avgörande för om en stad kommer 

att lyckas med sitt varumärkesarbete eller inte.     

Trueman, Klemm och Giroud pekar på den dynamiska processen och dess komplexitet samt 

att omständigheterna kring en stads varumärke förändras konstant. Det förklarar de i att 

intressenterna av en stad har många olika viljor och vill olika saker och det kan skapa 

möjligheter men kan också splittra ett varumärkesarbete. Respondenternas syn och 

erfarenheten av ett varumärkesarbete kan skapa problem med samarbetet. En viktig 

förutsättning för ett varumärkesarbete för en stad är att de som är ansvariga för stadens 

varumärke delar samma agenda när det gäller stadens varumärke och för vad arbetet ska leda 

till samt uppnå. En stads varumärke är komplicerat och att skapa samma kontroll över detta 

varumärke som i samma utsträckning som ett företags varumärke går inte. Det kan förklaras i 

att de faktorerna och variablerna som har möjlighet att påverka är de tilltänka mottagarnas 

uppfattning om varumärket. Det är betydligt fler intressenter i en stad än vad det t.ex. är för en 

produkt. Braun förklarar detta genom att den allt ökade konkurrensen är en av de största 

anledningarna till att städer vill etablera sig en plats som ett varumärke och gynna den platsen, 

för att främja besökare, investerare, företag samt invånare. Braun förklarar vidare att många 

tror att platsens varumärke går att kontrollera och hantera som vilket kommunikationsverktyg 

som helst. Respondenterna har olika syn på ägarskapet när det gäller Örebro stads varumärke. 

Det menar Braun kan förklaras att de i grunden har olika syn för hur och vad som staden ska 

kommunicera ut.  

Ägarfrågan om Örebro stads varumärke är diversifierad för många av respondenterna. 

Torbjörn menar på att om kommunen sticker ut sin haka och säger att de ska vara bäst i 

Sverige på någonting. Då blir de ansvariga för det projektet. Om Polismyndigheten i Örebro 

län går ut med ett uttalande om att de ska skapa trygghet i Örebro stad. Då blir tryggheten, det 

ansvar som Polisen har som kärnfråga i staden och det blir deras del att försvara det 

uttalandet. Jon uttrycker sig som att det yttersta operativa ansvaret för Örebro stads varumärke 

är Örebro kompaniet och har varit det de senaste fem åren. Han menar att det självklart finns 

en ägarstruktur som skulle kunnat göra mer eller mindre, men påpekar också att det inte finns 
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några direkt ansvariga personer för varumärket. Denna samsyn delas av flera av 

respondenterna, där de uttrycker det som att det egentligen inte finns någon eller några som 

kan anses som ytterst ansvariga för Örebro stads varumärke. Dock menar Stina att Örebro stad 

har en organisation som Örebrokompaniet, som har rekryterat och fokuserat samt har ett 

uppdrag att arbeta med PR, så är det ändå de som ska hjälpa till samt hålla i arbetet med 

Örebro stads varumärke. Dock poängterar Stina att var och en har ett ansvar att hjälpa till eller 

också vara med och kritisera i de bilder som de inte tycker stämmer överens med stadens 

varumärke. Hon syftar till alla större företag som finns inom Örebro och som denne menar 

borde vara besjälade av att lyfta platsen som de har valt att finnas på. Stina påpekar också att 

det finns de organisationer som dessutom har stöd av Örebro kommun på olika sätt, och de är 

skyldiga att göra det. Vidare samsyn inom ägarfrågan delas av Margareta som påpekar att det 

inte finns någon eller några som är ansvarig för Örebro stads varumärke. Kommunen är dock 

garanten som kan dra igång ett arbete men hon menar på att en stads varumärke aldrig går att 

äga. Dock poängterar Margareta att det går med de offentliga intuitionerna, kommunen och ett 

marknadsbolag, vara drivande och pådrivande för att få fram någonting, men att det krävs 

allas medverkan för att det ska lyckas. Det måste enligt henne kännas som att alla är med. 

Alla respondenter delar dock inte ovanstående resonemang utan de uttrycker det som att i 

grunden är kommunen och politiken de som är ytterst ansvariga för en stads varumärke. Ett 

varumärkesarbete får enligt Spjuth aldrig handla om politik och partigränser och det krävs att 

en stads varumärke står över partigränserna. Erik påpekar att ett varumärkesarbete för en stad 

måste ha kontinuitet oavsett vilken partifärg som sitter vid makten. De personer inom Örebro 

som är ytterst ansvariga för Örebro stads varumärke är enligt Erik kommundirektören Stefan 

Isling samt ordföranden i kommunfullmäktige, Lena Baastad.  

Ägarfrågan om Örebro stads varumärke måste ändå med ovanstående respondenters svar ses 

som diversifierad. Upplevelsen av en plats varumärke skiljer sig enligt Braun mellan olika 

målgrupper, sett ur deras olika perspektiv och intressen. Detta förklaras av Spjuth som menar 

att varumärkesprocessen inom en stad inte är en politisk process. Det kan förklaras genom att 

för att öka trovärdigheten för ett varumärkesarbete så krävs det att det skapas en form av 

långsiktighet i varumärkesarbete.  

6.2.3 Tendesor  

Örebro stad har nyligen fått till stånd en samlad rapport som utfördes av företaget Tendesor. 

Denna rapport är enligt några respondenter ett arbete sanktionerat från Örebro kommun 
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tillsammans med Örebrokompaniet. Detta arbete tog de sedan vidare till en referensgrupp som 

bestod av ett antal aktörer.  

Respondenterna i studien har alla olika bild av den rapport som Tendensor tagit fram för 

Örebro stad. Några av respondenterna har inte vart delaktiga i framtagandet av rapporten, 

någon har endast vart med i någon enstaka workshop, medan andra respondenter har vart med 

genom hela processen. Tendensors studie ligger enligt Niklas som en bas för 

varumärkesarbetet för Örebro stad och ansvaret för detta arbete har Örebrokompaniet. De ska 

sedan presentera en idé på ett upplägg som gör det tydligt i vad Örebro stad står för och vad 

den är. Tendesors rapporten har enligt honom vart tydlig att det inte ska hamna i någon 

logotyparbete utan handla om kärnvärden och identitet. Tendesors rapport ska enligt 

Margareta leda till en gemensam grafisk handledningshandbok, som ska visa på hur Örebro 

stad ska kommuniceras ut. Målet är enligt henne att med hjälp av denna insikt få igång 

varumärkesarbetet och vara en del av ett större arbete med Örebros 750års jubileum 2015. 

Björn menar att det fanns en önskan att lyfta upp varumärkesfrågan för Örebro stad och gå 

vidare med den. Det fanns enligt honom en önskan att gå vidare från det misslyckade arbetet 

med kampanjen Överraskande Örebro samt att fortsätta arbetet efter 2010 års jubileum.  

Respondenternas syn på rapporten kan ses ur olika perspektiv. Den anses som bra och ger en 

samlad bild av Örebro stad enligt Björn, men att resultatet anses som trubbig. Erik menar på 

att resultatet är väldigt tunt och resultatet av rapporten inte direkt var några ”kioskvältare”. 

Han påpekar också att en av rapportens slutsatser är felaktig och anser att uppdraget skulle 

varit mer omfattande, då rapporten som Erik tagit del av saknar både konkreta slutsatser och 

egentligt förslag på en fortsättning. Niklas har en helt annan bild av Tendesors arbete. Han har 

en väldigt positiv bild av rapporten och dess arbete och påpekar att Tendensors rapport vart 

samlande för en rad aktörer, som förut inte har arbetat med Örebro stads varumärke. Niklas 

uttrycker det som att det vart en ny typ av grupp och aktörer som gått samman i detta 

varumärkesarbete för att skapa en breddad syn på Örebro stads varumärke. Han påpekar att de 

som vart med i framtagandet av Tendesor rapporten är de aktörer som har musklerna att 

kunna göra någonting och de aktörer som har arbetat med detta är de som kan göra något 

tillsammans. Att delar av näringslivet endast vart med på avstämningsmöten eller inte alls är 

ingen slump menar Niklas.         

Några av respondenten uttrycker det som att de blir lite oroade över att inte samtliga 

respondenter har fått tagit del av rapporten när den finns tillgänglig. Det kan enligt Stina vara 



147 

 

ett illavarslande tecken när stora organisationer som är en del av en stads varumärke inte får ta 

del av rapporten och diskutera vad rapporten kommer fram till. Jon uttrycker det som en 

besvikelse. Han förstår inte att alla aktörer inte blev inbjudna för att diskutera rapporten och 

dess resultat och påpekar att Örebrokompaniet har i egenskap ansvaret för varumärket Örebro 

stad och inte enbart kommunen och dess informatörer. Erik uttrycker sig att han ställer sig 

frågande och är smått negativ till rapportens metod och dess vetenskaplighet. Respondenten 

anser att det finns mycket kvar att önska vad gäller tillvägagångssättet och framtagandet av 

rapporten som Tendesor har lämnat ut och som Örebrokompaniet ska arbeta vidare med. 

6.2.4 Profilering  

Ashworth och Kavaratzis menar att städers varumärkesarbete kan förklaras som ett effektivt 

verktyg för att utmärka sig och förbättra sin positionering. De menar att varumärket ska 

marknadsföras på ett professionellt sätt för att skapa konkurrensfördelar. Professionalitet samt 

konkurrensfördelar kan te sig som svår definierat begrepp i denna kontext men kan förklaras 

genom att näringslivet och arbetsmarknaden i en stad kan dra fördelar av ett starkt varumärke. 

Staden och politiken kan ta hjälp av den bild som kommuniceras ut och kan attrahera 

människor att vilja leva och etablera sig inom regionen. Stone förklarar att städer är beroende 

av tillväxt och denna samsyn delas av Moilanen och Rainisto, som menar att när en stads 

varumärke är av stark karaktär så kommer stadens tillväxt samt besökarantalet att öka. Niklas 

uttrycker sig som att Örebro stads varumärke är väldigt viktigt för dem. Studenter samt 

blivande medarbetare ska välja om de vill flytta hit, väljer också Örebro stad och dess utbud 

med boende, nöjen, friluftsliv. Niklas menar att de är en av intressenterna som insett att 

stadens varumärke har inverkan för deras tillförsel av nya medarbetare och studenter. Han 

fortsätter med att påpeka att i universitetsstäder är oftast tillväxten högre. Även 

fastighetsmarknaden och arbetsmarknaden mår bra av det och det medför att när det kommer 

tillskott av kompetens skapas också fler innovationer. När en stad har stark tillväxt och 

attraherar nya besökare och invånare menar Stone att då ökar också bostads- och 

fastighetspriserna. Det medför att staden får in mer skatter av företag och invånare, för att 

göra nödvändiga utbyggnationer av transport, energi och sociala resurser. Niklas menar att 

detta visar att det finns en tydlig beroende ställning mellan Universitetet och staden. 

Näringslivet, utbildning och arbetsmarknaden kan skapa en beroende ställning mot varandra 

och därigenom skapa tillväxt. Denna syn kan förklaras av Moilanen och Rainisto, som menar 

att dessa aktörer kan dra klara fördelar att samarbeta och gemensamt skapa tillväxt.  
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6.2.5 Kommunikation  

Hadenius och Weibull menar att kommunikation handlar om hur människor mottar 

information från omvärlden. För att medborgare ska förstå budskapen så visar processen på 

förhållandet mellan syftet som sändaren har med sitt budskap och den effekt som faktiskt blir 

uppnådd. De menar att förutsättningarna för att kommunikationen ska fungera mellan 

mottagare och sändare är att de förstår och kan uppfatta samma form av kod. Sändaren ger ett 

meddelande som mottagaren sedan avkodar och tolkar. Stina menar på att gemenskapen i 

Örebro stad måste få ett genomslag och kommuniceras ut till örebroarna. Hon menar att 

Örebro stad har ett problem med att örebroarna har för låg stolthet och de är inte stolta över 

sin stad. Hon påpekar att när de ställer frågor till besökare av Örebro så är svaren att Örebro är 

en fantastisk stad, men att de inte hade någon aning om det innan de kom till staden. När väl 

besökarna har upptäckt staden så tycker de att staden är fantastisk och att de fått gott 

bemötandet. Dock menar hon att örebroarna tycker att de uppfattas som gnälliga, att 

kommunen inte tar hand om platser och att det borde göras mer. Men när det väl blir 

ombyggnationer som sker inom staden så är örebroare väldigt snabba på att anse att det byggs 

fel och att det inte riktigt är utfört professionellt. Stina efterspanar att medborgarna inom 

Örebro måste bli stoltare för staden har fantastiska kvalitéer och kompetens.  

Samtliga respondenter delar ungefär samma uppfattning om vilka respondenter som är 

intressenter av varumärket för Örebro stad. Downs och Stea menar på att detta inte är något 

konstigt eftersom att personer inom samma samhällsgrupp eller yrkesgrupp troligen har mer 

lika mentala kartor än vad till exempel människor som kommer med helt olika bakgrund eller 

ställning. Det skiljer sig dock i vad Arvidsson och Blom kallar kartprojektion. Det kan vara så 

att detta inte åskådliggörs annat än i Eriks bild men flera av respondenterna har olika 

uppfattningar om detta. Respondenterna har alla en egen individuell aggregerande nivå att se 

på vilka Örebro stads intressenter är och det är enligt teorin inte konstigt att respondenterna 

ser från sitt eget område som primärt och det får deras ansvarsområde att se större ut jämfört 

med andra områden som generellt delar samma ansvar. Detta bottnar i hur respondenterna ser 

på Örebro stad och hur den utvecklas utifrån sina egna erfarenheter och förväntningar.  

Detta resonemang från Stina kan bero på att budskapet inte har nått ut till medborgarna. Det 

kan förklaras enligt Hadenius och Weibull som att kommunikationen avser hur olika former 

av budskap förmedlas i ett samhälle; kunskaper, åsikter och upplevelser. Kommunikation 

handlar om hur människor mottar information från omvärlden och i 
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kommunikationsprocessen menar Hadenius och Weibull att det är viktigt att skilja på budskap 

som sändaren vill förmedla till mottagaren och det budskap som mottagaren verkligen 

uppfattar. Medborgarna har inte mottagit det meddelande som organisationerna i Örebro stad 

har valt att förmedla ut. Budskapet bild och den faktiska bilden har upplevt olik varandra. Erik 

uttrycker sig som att mediabilden över en stad påverkar alltid en stad och deras varumärke. 

Oavsett om det är positiv bild som förmedlas som konserter som O helga natt, som visar upp 

Örebros vackra stadskärna, till den negativa bilden som förmedlades under 2010 och valde att 

visa upp Örebro stads våldsbrott. Det media skriver om Örebro är den bilden som personer 

utanför 50-skyltarna associerar till och oftast den bilden som de får i sitt medvetande. 

Torbjörn uttrycker det som att det är mycket lättare att rasera ett varumärke idag än vad det 

var för ca 15år sedan. Han anser att det är skörare sett idag och det är inte minst på grund av 

skälet att nyheter färdas så fort och får så stor spridning. Varumärkesbilden för en stad kan bli 

det media förmedlar. Eriks och Torbjörns uppfattning av medierna kan förklaras av Nord och 

Strömbäck som menar att dagens samhälle har medier en betydande maktposition inom 

kommunikation, i samhällets alla delar, och är med samt formar samhällets demokrati. Nord 

et al menar att medierna har fått större inflytande och är en stark aktör för att påverka och 

influera processer för opinionen i samhället. Strömbeck förklarar detta som att massmedierna 

i Sverige idag har det inflytande och den makt att påverka och styra agendan för vad som skall 

anses vara aktuellt och försöka att styra opinionen mot den de anser att den ska ha.  Alla 

respondenterna har inte tagit med och belysa denna problematik och möjlighet.  Strömbäck 

förklarar att kommunikation handlar om att ha inflytande och makt över det massmediala 

bruset och deras inflytande över medborgarna. Mediernas bild kan skapa missuppfattningar 

och kan lätt skapa en felaktig bild till dess medborgare. Massmedier kan inte styra över 

medborgares och individers personliga åsikter men massmedierna i Sverige idag styr 

medborgares verklighet och hur individer i samhället kan uppfatta den. En felaktig bild i 

medier kan skapa större problem än vad de kanske var tidigare. 

6.3 Krishantering 

Richardson beskriver att det redan på 90-talet konstaterades att världen hade blivit allt mer 

befolkad och att trycket av urbaniseringar och utvidgningar av mänskliga bosättningar hade 

fått större användning och beroendet av teknologi kunde leda till en ökning av katastrofer och 

kriser. Shrivastava förklarar att fokus och att tänka på varumärkeskriser kopplade till en stad 

är ett relativt nytt forskningsområde som det saknas kunskap och insikt om. Samtliga 

respondenter har i denna studie fått exakt samma intervjufrågor och har i vissa fall medfört 
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flera olika svar som är både intressanta men skapar splittring hos respondenterna men skapar 

också en förståelse för Trueman, Klemm & Giroud samt Spjuth påstående om att 

varumärkesarbete för en stad är en komplicerad process.   

De olika respondenterna har en samsyn för hur de skulle beskriva vad en varumärkeskris är. 

En varumärkeskris är enligt Jon när något allvarligt och verkligt inträffar som radikalt 

förändrar den bild som har byggts upp i negativ bemärkelse. Niklas menar att en 

varumärkeskris är när uppfattningar hos människor tenderar till att skada varumärket. 

Respondenterna har lite olika definitioner på vad en varumärkeskris är för en stad är. Jon 

menar att en varumärkeskris för en stad är något som visar sig när staden inte äger kontroll 

över de processer och händelser som sker, medan Stina säger att en stads varumärke som är 

starkt och bra också samlar dess medborgare och aktörer. Det ger enligt henne en tydlighet i 

vad staden gör och vart den är på väg. En stad med ett otydligt varumärke skapar en otrygghet 

enligt henne och identiteten blir i och med det svår definierad och medför att det blir svårt att 

kommunicera ut några budskap. Hankinson beskriver att en plats måste utgå från dess unika 

karaktärsdrag för att veta vilka dimensioner som varumärket skall byggas på. En plats blir en 

del av det som produceras av ett flertal fristående verksamheter som samtidigt inom privat 

samt offentlig sektor försöker att bidra och skapa denna unika marknadsposition. 

Respondenternas syn på vad en plats varumärkeskris är inte särskilt differentierad. Margareta 

menar att en plats måste leva upp till något som den är, eftersom den har förtjänat att vara det 

och om det händer saker på platsen som inte lever upp till det så blir det en förtroende kris.  

Jon menar att platsmarknadsföring är oftast förknippade med olika former av aktiviteter. En 

plats varumärkeskris är enligt honom mer temporär i folks medvetande och en varumärkeskris 

skulle enligt honom kunna förknippas med att de gjort besparingar på säkerheten för att spara 

in pengar. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en plats menar Jon som beskriver det som 

en allvarlig händelse eftersom att arrangören själva har medvetet valt ett billigare alternativ 

något ett annat. En del saker ligger utanför arrangörens kontroll, men kostnadseffektivitet 

ligger hos organisationen själva. Björn drar egentligen inga paralleller mellan städer och 

platsers varumärkeskris. Han menar att det finns vissa nyckelvärden för en stad och en plats. 

När dessa värden rubbas för medborgare och andra aktörer så kan det bli en kris för staden. 

Den största skillnaden mellan städers- och platser varumärkeskriser är enligt denne skillnader 

mellan olika platsers förmåga i att hantera dessa kriser.   



151 

 

6.3.1 Varumärkeskris för Örebro stad 

Jon påpekar att identiteten för ett varumärke måste vara sanningsenligt och korrekt. Det ställs 

annars på sin spets när varumärket hamnar i negativ publicitet och kan skapa allvarligare 

problem än det tidigare var. Selbst menar att en kris innebär att när organisationer eller 

intressenter uppfattar en kris, kan en verklig kris utvecklas från denna missuppfattning. Det 

visar om ledningen bakom uppfattningen har arbetat proaktivt i att hantera kriser. Jon säger att 

Örebro stad inte har kunnat hantera det som skedde och att denne inte ser några egentliga 

ansträngningar från andra att åstadkomma en kraftsamling emot att kunna hantera dessa i 

framtiden.  

En stad är enligt Stone inte bara ekonomiska värden, utan en plats är människorna, kulturen, 

det historiska värdet, historiska arvet, de psykologiska tillgångarna och de möjligheter som 

finns. Människor planerar var de vill bo, studera, var de vill pensioneras, starta verksamhet. 

Städer och platser behöver enligt Stone inte enbart få en dålig uppfattning på grund av att 

företagen eller industrier går dåligt. Tillgångar, resurser och övertaget som en speciell plats 

kan ha idag är inte desamma som ger ett övertag i framtiden. Miller menar att städer, regioner 

och hela nationer kan när som helst få problem som gör att människors uppfattning om dem 

försämras. Örebro stad har enligt några av respondenterna genomgått vad Coombs kallar en 

omedelbarkris som sedan gått över till att bli en fortsatt kris. Vid karaktären av de 

våldshandlingar som Örebro stad genomgick så karaktäriseras de som plötsliga och där ingen 

varning fanns för det som skedde. Dessa våldshandlingar återkom dock gång på gång i media 

och nya våldsbrott blev aktuella och krisen förblev under en längre tid och blev då enligt 

Coombs definition en fortsatt kris. Torbjörn påpekar att händelser av denna typ ger utrymme 

för spekulationer hos medier och medborgare och det medför rädsla och den kan leva kvar 

under väldigt lång tid. En olycka har ett händelseförlopp som är över på några sekunder men 

en seriebrottsling som den som Örebro stad upplevde verkar då under en lång tid. Det skapar 

väldigt mycket oro och det blir ett utdraget krisförlopp. Erik menar att det medie skriver om 

Örebro är den bilden som personer utanför 50-skyltarna associerar till och oftast den bilden 

som de får i sitt medvetande. Eriks uppfattning kan förklaras av Nord och Strömbäck som 

menar att dagens samhälle har medier en betydande maktposition inom kommunikation, i 

samhällets alla delar, och är med samt formar samhällets demokrati. Nord et al menar att 

medierna har fått större inflytande och är en stark aktör för att påverka och influera processer 

för opinionen i samhället. 
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Björn menar att Örebro stad kan försöka att se det som en dynamisk process som hela tiden 

förändras och de kommer någon gång behöva förändras. Det kan enligt Faulkner ses som att 

en stad behöver kunna hantera kriser eftersom de är en del av den dynamiska processen. Kash 

och Darling menar att en varumärkeskris kommer alla organisationer att genomgå och det 

kärvs att organisationen bakom ett varumärke måste vara förberedda för att kunna hantera 

kriser när de väl uppkommer.  

Jon är alldeles övertygad om att Örebro stad varumärke genomgick en kris under perioden när 

våldtäkterna och morden infann sig. Denna syn delas av en Niklas som dock påpekar att 

Örebro stad inte genomgick en allvarlig kris men att våldtäktsmannen var någon form av 

varumärkeskris för staden Örebro. Han menar på att medborgare ställde sig frågan vad som 

hände med Örebro under denna period samt att de våldshandlingar under 2010/2011 

sammantaget går att se som en kris för Örebro stads varumärke. Jon menar på att det infann 

sig en stor förtroende kris för staden under denna period medan Björn såg våldshandlingarna 

som en kortsiktig varumärkeskris. En förklaring till detta menar Björn ligger i att en stor plats 

klarar kriser bättre än en liten plats. Han menar att när det pratades om Örebro stad under 

denna period så var det väldigt mycket våldshandlingar. Det måste poängteras att det 

samtidigt fanns mycket annat som spelar in och som styr människors uppfattningar om Örebro 

under denna tid. Enligt Björn så finns det en kunskap hos människor att Örebro finns och att 

de tidigare har någon form av bild av staden. Det medför att det redan innan dessa handlingar 

ligger mycket i den positiva vågskålen. Dessa våldshandlingar och denna typ av handlingar 

kan enligt honom, på kort sikt få skålen att tippa över, men att det sedan räcker med några 

framgångar för staden för att återfå förtroendet. Detta resonemang delas av Turque som menar 

att alla städer och platser kommer någon gång att få sig en försämrad uppfattning från 

människor och medborgare men det finns platser som har mer problem än andra. De platserna 

saknar enligt Turque tillgångar för att återhämta sig från sin förtroende kris. Stina anser att 

både styckmordet, knivmordet och serievåldtäkterna har varit en varumärkeskris för Örebro i 

ett nära perspektiv. De fick enligt henne ta mer plats i folks medvetande än vad det skulle ha 

fått. Detta resonemang har sin grund enligt henne utifrån att Örebro i sig har varit 

identitetslöst och i att det inte har funnits något tydligt varumärke att backa tillbaka på. Detta 

påstående valideras av Margareta som menar att Örebro stad inte har någon 

varumärkesplattform att backa tillbaka på.  

Alla respondenter delar inte uppfattningen att Örebro stad genomgick en varumärkeskris. 

Respondenternas uppfattningar kan grunda sig i deras olika resonemang om definitionerna 
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kring varumärken och kriser kring dessa. De påpekar att de våldshandlingar som Örebro stad 

genomgick under primärt 2010 och en bit in på 2011 inte kan karakteriserat som en 

varumärkeskris. Anledningen var enligt Erik att de insåg att dessa våldshandlingar hade ett 

slut samt att impacten av dessa handlingar inte alls blev så hårda för Örebro stad som de 

befarades att bli. Respondenten påpekar att anledningen till att de blev så var att även om 

människor alltid känner stor sympati för dessa brott som inträffar så kan nog många 

intellektuellt förstå att de händelserna i Örebro stad inte hade så mycket med Örebro att göra, 

utan var mer person anknutna. Margareta delar denna uppfattning och anger anledningen till 

att det var så var att de hela tiden hade ett väldigt bra samarbete med Polisen och de hade 

väldigt tydligt poängterat att dessa händelser har en viss karaktär som underförstått handlar 

om att dessa händelser inte har någon koppling till staden i sig. Torbjörn delar denna åsikt och 

anser att han hade en god kommunikation med kommunledningen under dessa händelser. De 

diskuterade mycket och en primär sak var enligt honom att använda sig av samma terminologi 

så att de tillsammans förmedlade samma budskap. Det var enligt Torbjörn en viktig 

beståndsdel i hela krishanteringen. Däremot infann det sig andra problem för Örebro stad 

menar Margareta. Örebro stad blev under dessa händelser samlingsnamnet för att prata om 

vissa kriminella handlingar. Staden hamnade enligt henne alltid i diskussioner om dessa 

våldsbrott och denna parallell kommer att leva kvar.   

6.3.2 Krisberedskap gällande Örebro stads varumärke 

Brent menar att ledare för organisationer är medvetna om en kris så kan de arbetat proaktivt 

med att utveckla åtgärder i sin planering för att kunna utföra strategier för att begränsa eller 

helt stoppa krisen innan den inträffar. De våldshandlingar som Örebro stad ställdes inför 

under primärt 2010 och delar av 2011 är inga kriser som någon skulle kunna förutsäga. Niklas 

menar att Örebro stad varken har mer eller mindre beredskap än någon annan stad men att 

varje enskild organisation måste ta sitt eget ansvar men problemet är att alla samverkar mot 

ett gemensamt mål. Det finns vissa teoretiska förutsättningar som diskuterar att staden 

genomgår vissa dynamiska processer som medför uppgångar och nedgångar för staden i 

medborgare och andra aktörers medvetande. Det skulle isånnafall enligt Brent medföra att 

trots sin komplexitet går det att arbeta proaktivt även för de händelser som inträffade. Burnett 

menar att strategierna som finns måste passa organisationen och valet av dem måste anpassas 

för att passa in till organisationens behov. Utifrån dessa behov ska sedan de ansvariga för 

organisationen strategiskt urskilja och genomföra samt fatta beslut för att begränsa skadorna 
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av krisen. Enligt Burnett kommer krisen att medföra ett ökat tryck på organisationen och det 

krävs att organisationen kan agera samt fatta beslut under krisens varaktighet.  

Det fanns enligt Margareta en mediestrategi under dessa händelser. Denna uppfattning delas 

av Torbjörn som menar att tydlighet under krishanteringen för Örebro stad var en av 

anledningarna till att krisen inte förvärrades. Kommunikationen var medveten och vissa ord 

skulle medvetet inte använda i deras kommunikation för att inte göra händelserna värre för 

Örebro än de faktiskt var. Enligt Keown-McMullan så kräver krishanteringen att det finns en 

detaljerad kommunikationsstrategi som media kan uppmuntra flödet och intensiteten i en kris. 

Kommunikationsstrategin kan enligt Barton och Hardigree bidra till att begränsa de skador 

från en kris och tillåta en organisation att koncentrera sig på att hantera krisen. Örebro 

universitet intensifierade sin kommunikation till studenterna gällande tryggheten på campus.  

Enligt Björn var det av stor vikt att våldtäktsmannen greps samma dag som det blev nationellt 

stort och att det på samtliga löpsedlarna stod det Örebro mannen. Det var enligt honom inte 

Örebro våldtäkterna eller Örebro morden. Ordföljden blev enligt Björn viktig och Örebro 

morden hade inte låtit bra men i och med att det stod Örebro mannen så menar han att den 

enbart kopplades till gärningsmannen och inte till att i Örebro så mördas och våldtas 

människor. Dåliga kommunikationsstrategier kan enligt Marra göra kriser värre och 

uppmärksammas av ett vitt spektrum av aktörer. Torbjörn påpekar att under dessa händelser 

så var ryktesspridning alldeles påtaglig och den menar han är nästan aldrig på gott, utan 

nästan alltid på ont, samt att det skapar ännu mer oro och otrygghet bland medborgarna.         

Det krävs enligt Coombs snabba svar och reaktionen från organisationer mot media och de 

berörda målgrupperna när en kris inträffar. Margareta menar att de hade en uttänkt strategi. 

De fördes en dialog med Polisen under denna period, för att få hjälp med att argument och 

kommentarer. Det var för att kunna bemöta de frågor som organisationen fick av media. 

Organisationen kunde med hjälp av Polisens information och argument hävda att dessa 

händelser var brott av relationsartad karaktär och som händer i alla städer och som inte har 

något med staden i sig att göra. Organisationen försökte sätta alla dessa händelser i relation 

menar Margareta och att inte hela tiden gå i försvar. Det var en uttänkt strategi från Örebro 

Kommuns sida. Det är viktigt enligt Coombs att föra en dialog eftersom medierna har en 

tidsfrist för att arbeta och kommer att leta efter snabba informationskällor. Om krisen inte 

hanteras kommer de att fylla i de luckor som saknas i meddelandena som sänds ut från 

organisationen och en felaktig bild kan spridas över problemet. För att istället försöka stävja 

den första krisen, kan nu krisen ta nya vägar, utanför organisationens kontroll.  
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Under händelserna som skedde i Örebro så agerade respondenterna och deras organisationer 

på olika sätt. Kommunen förde en dialog med medborgarna och Polisen, City Örebro och 

Polisen såg till att öka tryggheten på stadens gator och torg medan Handelskammaren, Förnya 

Örebro och Örebrokompaniet tog ett steg tillbaka och blanda sig inte i diskussionerna. Jon 

menar att händelserna i sig blev en uppgift för Polisen att sköta. Polisen agerade under dessa 

händelser men han poängterar att de inte har till uppgift att försvara Örebro stads varumärke. 

Han menar att de inte vet när eller hur en stad ska agera i situationer som de som hände i 

Örebro under denna period och att många organisationer blev tagna på sängen och inte visste 

hur de skulle agera. Jon medger att det är svårt att veta när organisationen ska börja agera och 

på vad de ska agera mot. Heath menar att om organisationer följer Burnett råd kommer de 

strategiska alternativen att genereras från den proaktiva planeringen och dess 

omvärldsbevakning. Organisationen kan behöva justeras planeringen för att möta kriser av 

olika slag och eventuellt korrigeras för att möta hot och deras effekter på olika intressenter 

inom staden.  

Det primära enligt Heath är att organisationen får kontroll över situationen och processen får 

inte forceras fram. Det kan enligt Heath resultera i att besluten blir förhastade och kommer bli 

ineffektiva och skada organisationen mitt i krisen. Smallman eftersträvar att dagens ledare 

måste gå från att vara mer reaktiva till att bli proaktiva för att vara väl förberedda att hantera 

kriser och förändring. Hur svårt det än kan vara att förutse eller kontrollera kriser eller 

katastrofer kan ledare enligt Smallman fortfarande minska riskerna och förbereda sig så att de 

kan hantera dess händelser mer effektivt. Genom att utveckla organisationernas strategier kan 

det hjälpa dem att begränsa de svårigheterna som kan uppstå av snabba förändringar som sker 

under kriser. Margareta påpekar att de vände sig till medborgarna och frågade om tips och 

idéer på hur Örebro stad skulle bli tryggt. Organisationen satsade drygt 1,5 miljoner kronor på 

att renovera och rusta upp otrygga miljöer i Örebro stad samt var delaktiga i 

trygghetsskapande föreläsningar. Hon menar att allt detta gjordes på grund av den våldtäkts 

våg som infann sig i Örebro. Anledningen till dessa åtgärder var enligt henne att 

organisationen märkte att medborgarna kände sig otrygga. Torbjörn anser att de 

organisationer som Polisen samarbetade med under denna period är bra förberedda för en kris. 

Brent uttrycker det som att regelbundna mötet krävs under en kris för att bedöma 

effektiviteten av strategier, respons och olika intressenter, för att strategier och för att se över 

utvecklingen av kris och hur den utvecklas över dess livscykel. Torbjörn uttrycker sig att 

krishantering är organisationerna ganska väl förberedda för och i det så blir det obemärkt 
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varumärkesarbete också. Om krisen kan lindras och hanteras så menar han att medborgarna 

och andra aktörer också kommer att uppfatta det och då minskar också varumärkeskrisen. 

Margareta påpekar att inom trygghet så kan en organisation aldrig göra nog. Det råder ett 

samhällsklimat idag enligt henne som skapar en hel del kriminalitet och den här typen av 

brottslighet. Det måste enligt henne finnas ett fokus och det är viktigt från deras organisation 

att jobba med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder.  

Örebro stad har en differentierad uppfattning hos respondenterna hur Örebro stad hanterade 

och agerade under de händelser som inträffade under primärt 2010 samt delar av 2011. 

Indirekt säger respondenterna att de inte arbetar med proaktiv krishantering, det vill säga att 

de aktivt minskar effekten av kommande negativa händelser. Det är snarare så att de lyfter 

fram olika positiva händelser och företeelser inom respektive verksamhetsområde. Jon säger 

att Örebro stad inte har kunnat hantera det som skedde och att denne inte ser några egentliga 

ansträngningar från andra att åstadkomma en kraftsamling emot att kunna hantera dessa i 

framtiden. Erik ställer sig frågan om Örebro stad har någon beredskap för typer av dessa 

händelser och menar att det nog inte finns någon politisk överensstämmelse i det isånnafall. 

Han menar att de händelser som Örebro vart med om väldigt lätt kan bli en politisk fråga. Då 

kommer huvudfrågan inte handla om Örebros trygghet utan bli en partipolitisk fråga. Denna 

typ av frågor får enligt Spjuth aldrig handla om partipolitik. Det kommer förstöra 

varumärkesarbetet och en opposition kommer använda olika former av taktik och retorik för 

att skapa debatt kring kriser som den sittande majoriteten har genomgått ju närmare ett val det 

är. Det vore enligt Erik vara olyckligt för Örebro stad, kommunen och varumärket Örebro. 

Björn delar inte Eriks åsikter, utan anser att de är relativt bra förberedda för denna typ av kris 

som Örebro stad gick igenom. Han menar att det finns ganska många aktörer som snabbt kan 

fylla på den positiva vågskålen. Det kan förklaras av Coombs som att en stads anseende kan 

fungerar utifrån att det primärt är att fylla dess värden med så mycket positivt som möjligt. 

När en kris senare inträffar, kan då staden använda sig av detta förtroendekapital för att 

stabilisera krisen ut mot medborgare och andra aktörer. Coombs menar att en stads varumärke 

med positiva associationer och attraktioner kan vid en kris använda sig av sitt 

förtroendekapital för att motverka de negativa effekterna som en kris kan få. De positiva 

associationer som en stad har kan innebära att stadens anseende inte blir förstört. Dessa städer 

kan därmed klara sig lindrigare undan när en kris väl inträffar än en stad som har mer negativt 

associationer i sitt förflutna. Brent menar att turism är en känslig extern faktor för 

omvärldsförändringar och turismen är en viktig ekonomisk faktor för många städer. De är  
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Figur 10 Kris-och katastrofhantering ur ett strategiskt och holistiskt ramverk.  

beroende av turismen för sin tillväxt och överlevnad. Chefer och planerar som arbetar med 

turism får enligt Brent en ökad press när de skall beakta de effekter av kriser och katastrofer 

för att utveckla strategier. De måste förstå konsekvenserna för att skydda turistnäringen och 

samhället i övrigt. Det finns ett behov att förstå de incidenser och undersöka de strategier, för 

att använda dem för att stoppa eller begränsa deras inverkan. Figuren på nästa sida kan Örebro 

stad använda sig av för strategisk ledning och planering av sin krisberedskap. Det är viktigt 

för krishanteringen och kommer att vara av nytta för ansvariga personer som kommer att 

arbeta med att hantera Örebro stads varumärke i framtiden. 

6.4 Teorianalys 

Örebro stad kan ta hjälp av modellen som beskriver tre steg i att hantera incidenter strategiskt; 

förebyggande och planering, genomförande och utvärdering samt feedback. Varje steg i 

modellen visar på Örebro kan använda de olika administrativa aktiviteterna och utforma 

särskilda strategier beroende på vilken typ av kris som staden skulle stå inför. En kris med 

långdragen situation kan enligt Brent kräva helt olika strategier än en kris som snabbt 

passerar. En långvarig kris kommer enligt honom att kräva olika strategier, än en omedelbar 

kris. Kash och Darling menar att det i alla skeenden av processen måste det finnas flexibilitet, 

utvärdering och potentiella ändringar av strategins utveckling och genomförande, beroende på 

vilken typ av kris det är. Om modellen används rätt så menar Kash och Darling att de 

ansvariga för Örebro stads varumärke är i en bättre position att reagera när väl en kris 

inträffar.   



158 

 

Darling, Hannu och Raimo menar i sin teori att städer kan ta hjälp av aktörer för att hjälpa till 

att utveckla strategier och planer för att stoppa eller begränsa effekterna av en kris. Städerna 

kan också utforma strategier för att hjälpa till med att förhindra att en kris uppstår. Darling, 

Hannu och Raimo menar att den verkliga utmaningen blir för de aktörer som är delaktiga i 

varumärkesarbetet att erkänna kriser i ett tidigt skede och genomföra strategierna för att 

begränsa den skada den kan åstadkomma. Erik efterlyser en grupp som arbetar med ett 

proaktivt arbete mot olika former av kriser. Denna grupp ska vara sluten och inför, under och 

efter ska all kommunikation alltid komma från denna grupp. Heath delar Eriks uppfattning 

och anser att om städers organisationer arbetar proaktivt med sitt varumärke kommer kunna ta 

beslut som påverkar en kris innan den uppstår. Det skulle isånnafall kunna möjliggöra en 

effektivare hantering genom att den proaktiva planeringen tar hjälp av den strategiska 

planeringen och ledningsfrågorna blir enligt Heath till för att bidra med att minska risker, tid 

åtgången samt slöseriet av resurser och minskar effekterna av det som uppstår.       

Kash och Darling diskuterar olika processer i sin teori som Örebro stad kan ta hjälp av för att 

hantera framtida kriser. Om kriser som den som uppstod i Örebro under primärt 2010 samt 

2011 skulle uppstå igen så kan organisation kring Örebro stads varumärke arbeta mer effektivt 

än att ständigt söka efter potentiella konsekvenser som kan uppstå i Örebro stads omvärld. En 

avgörande del i denna teori är enligt Kash och Darling att problemen endast uppenbarar sig 

om de ansvariga är villiga att erkänna de problem som kan fås fram genom 

omvärldsbevakningar. Dessa bevakningar kan ge information om eventuella trender och också 

ge Örebro stad en uppfattning för troliga konsekvenser för dess stad. Om Örebro stad utför 

strategiska prognoser, beredskapsplanering för sitt varumärkesarbete, frågeanalys samt 

utformar en scenarioanalys så kommer staden stå sig mer lämpad att kunna hantera kriser av 

denna form bättre i framtiden. Dessa analyser är till för att hjälpa Örebro att säkra vissa 

situationer och hjälpa dem att lösa krissituationer snabbt, när de väl inträffar. Frågeanalysen 

kan hjälpa ledare för varumärkesarbetet att se varningar för nya trender i den yttre miljön och 

använda dessa för att utveckla strategier och använda trenden till sin fördel. En annan viktig 

del i denna analys menar Kash och Darling är den de väljer att kalla scenarioanalys. Denna 

analys visar på vilka som är i ett detaljerat försök att beskriva om eller var vissa beslut tas i 

organisationen. I dagsläget i Örebro stad så finns det egentligen ingen samordning för dessa 

moment utan varje organisation står ensam vid dessa händelser och löser dem efter den egna 

verksamhetens verksamhetsplaner. Dessa scenarier kan skapa diskussioner över beslut som 

sedan för Örebro stad kan omvandlas till oförutsedda beredskapsplaner för varumärket.      



159 

 

 

För att Örebro stad ska förstå vilken typ av kris som den är mottaglig för och att förstå arten 

av krisen, är det enligt Kash och Darling ovärderligt att Örebro stad skapar lämpliga planer 

och strategier. De kan eventuellt förhindra eller begränsa effekterna av de kriser som kan 

uppkomma. Anledningen till att Örebro stad kan utveckla beredskapsplaner för sitt varumärke 

är för att kunna hantera dem snabbt och effektivt när de väl inträffar men de kan också 

använda aktiviteterna till att se den potentiella krisen inom organisationen och därefter 

anpassa de förberedda strategierna på den. Det kan medföra att krisen kommer att begränsas 

eller helt försvinner enligt Kash och Darling. Om dessa strategier inte genomförs så kan 

krisen gå in i nästa fas och förvärras.    

6.4.1 Strategisk utvärdering och strategisk styrning 

Burnetts teori diskuterar att Örebro stad bör finna strategier som ska passa organisationen och 

få dem att anpassa sig för organisationens behov. När en kris uppfattas av organisationen så 

måste den agera snabbt. Örebro stads organisationer uppfattade krisen mer eller mindre och 

agerade därefter utifrån deras egen verksamhet. Det måste enligt Burnett finnas en 

organisation som strategiskt kan göra urvalet och genomföra snabba beslut i en kris. Denna 

grupp eller organisation skulle sedan kunna använda sig av den proaktiva planering och 

omvärldsbevakning som tidigare diskuterades.  Dessa strategier behöver hela tiden justeras 

för att möta olika kriser som Örebro stad kan stå inför. Det är av vikt att organisationen 

bakom en stads varumärke får kontroll över situationen och att en samlad bild ges ut till 

medborgarna och andra aktörer inom staden.  

6.4.2 Resurshantering 

Respondenterna för Örebro stads varumärke är delade för ansvaret om varumärket men de 

delar också uppfattningar kring dess anseende. För att ett krisarbete ska fungera så krävs det 

en samlad organisation som tar samtliga beslut innan, under och efter en kris. Faulkner menar 

att denna organisation kommer att få genomgå ett antal omorganisationer under krisperioden 

och den behöver förändras för att behålla kontrollen. Organisationen behöver enligt Marra 

vara adaptiv flexibel och lyhörd och denna organisation behöver en stark ledare för att styra 

införanden av strategier. Erik gav förslag på att en sådan organisation skulle kunna bestå av 

kommundirektören, kommunikationschefen, representanter från både majoritet och 

oppositionen. Det skulle kunna bli en partipolitiks organisation och risken för en sådan 

organisation är att inga beslut går att få igenom. Ett förslag skulle vara att Örebrokompaniet 

som ansvariga för Örebro stads varumärke utformar en egen grupp som har detta till ansvar. 
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Då har de intressegrupper en egen organisation som de själva har utformat och de själva har 

ansvar för. Inom en snar framtid kommer också Universitetet att ingå i en eventuell 

ägarstruktur av Örebrokompaniet och då blir Örebrokompaniet en trippel helix – Kommun, 

utbildning och näringsliv. Ytterligare aktör i denna organisation bör eventuellt vara Polisen 

och socialstyrelsen som kan komplettera de andra aktörernas kompetensresurser.  

Det är inte enbart strategierna som behöver vara effektiva i denna organisation menar Marra. 

Organisationen behöver besluta över om att de sköter all kommunikation gällande kriser. En 

god kriskommunikation kommer att leda till en framgångsrik krishantering, men en god 

kommunikation kan inte förklara dåligt ledarskap. Ledarskapet i denna organisation måste 

fungera i krishanteringen för att ge vägledning till de andra aktörerna runt omkring dem. 

Ledaren bör tillsammans med de andra medlemmarna hantera krishanteringen samt vara den 

grupp eller den gruppen valt att agera, en talesman som kan hantera media. Krishanteringen 

kräver att det alltid finns ett behov av en gruppledare som blir att samordna och styra gruppen. 

Ledarskapet går ut på att tillsammans med de andra aktörerna kunna bidra och identifiera och 

utveckla krishanteringen för Örebro stad och utforma hur de skall hantera dessa incidenter. 

Gruppen bör organiseras regelbundet och hela tiden vara medvetna om att de behöver 

omforma och reflektera om strategierna beroende på vilka omvärldsfaktorer de finner som 

kan störa den vanliga ordningen. Denna organisation bör i förväg kunna planera och agera 

snabbt om en kris blir aktuell. Denna grupp behöver vara tvärfunktionell och tillhandhålla 

underlag till alla de aktörer inom Örebro som kan ha ett intresse av att ta del av 

informationen. En mer samlad bild och en effektivare hantering kommer med rätt hantering 

och kompetens att hjälpa Örebro stad forma och utveckla sin krismedvetenhet samt att 

begränsa omfattningen av kommande kriser. 
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7. Slutsatser 

Slutsatserna ska försöka att föra ett avslutande resonemang om studiens frågeställningar 

och belysa de delar som bland annat empirin samt analysen berört men inte riktigt 

besvarat. Slutsatserna ämnar svara på studiens frågeställningar och avslutningsvis ska 

författarna föra en avslutande diskussion om studien samt ge förslag på fortsatta studier 

inom ämnet och förslag till vidare forskning baserat på studien.   

7.1 Vilka aktörer ansvarar för och bidrar till det offentliga 

varumärket för en stad?  

För städer är det inte alltid självklart att arbeta med sitt varumärke och som det gått att läsa i 

teorin så kan ett kommunalt bolag ansvara för förvaltningen av den offentliga 

kommunikationen i en stad. Författarna har fått fram genom sin studie att Örebro stads 

varumärke förvaltas idag av Örebrokompaniet och det är de som är ansvariga för att den 

offentliga bilden av stadens varumärke. Örebrokompaniet ägs i sin tur av 

intresseorganisationer Handelskammaren Örebro, City Örebro, Förnya Örebro samt så står 

Örebro kommun som garanten för att varumärkesarbetet ska förbli aktivt. En annan viktig 

aktör som många av respondenterna tar upp är stadens medborgare. Dessa aktörer kan vid ett 

bra varumärkesarbete, ambassadörer som sprider och förmedlar en positiv bild av staden och 

dess kärnvärden.  

7.2 Vilken betydelse har de individuella aktörers uppfattning om 

stadens varumärke, för varumärkets förvaltning och utvecklingen? 

De ansvariga aktörerna för Örebro stads varumärke har i dagsläget en differentierad 

uppfattning om Örebro stad och dess varumärke och det råder skilda åsikter kring staden och 

dess innehåll. Städers varumärke är en komplicerad process och författarna förstår att många 

av våra respondenters agerande och uppfattningar är diversifierade och att åsikterna går isär. 

Det krävs idag ett starkt varumärke för att konkurrera mot andra städer och platser för att 

attrahera besökare, näringsliv och få medborgarna att känna sig stolta över den stad de valt att 

leva och bo i. En stad kräver starka kännetecken för att i betraktarens ögon knyta an till staden 

i sitt medvetande. I Örebro stad finns det mycket positiva attraktioner som bland annat slottet, 

Gustavsvik, idrotten, Conventum, Svampen, etc. De negativa associationerna som vart i 

media är en annan sida av de positiva kännetecknen. Ingen av de intervjuade respondenterna 

har egentligen ett helhetstänk vad det gäller varumärket och det speglar sig i deras olika svar. 

Det är av betydelse för den offentliga kommunikationen när samsynen inte är densamma och 
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det råder olika förutsättningar när de gemensamt ska enas om ett varumärkesarbete för staden. 

En stad genomgår hela tiden en dynamisk process vilket förutsätter att positiva och negativa 

händelser kommer att inträffa för staden. När dessa händelser sker så är det nödvändigt för 

förvaltare av en stads varumärke att kunna förvalta det och utnyttja de positiva händelserna 

och begränsa de negativa händelserna tillsammans. De skilda åsikterna visar på att det lätt kan 

bli så att när händelser händer, kan dessa organisationer inte enas, utan ser till sin egen 

verksamhets bästa. Vilket medför att händelsen blir svår att behålla kontroll över. I dagsläget 

så upplevs det som att organisationerna som har till ansvar att arbeta med Örebro stads 

varumärke inte har enats kring definitioner och vilka värden som de ska signalera ut. Det 

kommer att krävas interna diskussioner mot att tänka över varumärkets helhet. Svaren är 

många och vad författarna har förstått var det ett av de målen som Tendesors rapport skulle 

hjälpa till med att utreda. Denna rapport har genom studiens gång legat som en grund och alla 

respondenter har på något sätt reflekterat över den. Vad författarna förstår är detta ett underlag 

som tagit fram för att fortsätta varumärkesarbetet mot bland annat 750år jubileet 2015. Denna 

rapport är det underlag som Örebro stad samt Örebrokompaniet ska arbeta med som underlag. 

Det råder idag många olika uppfattningar om denna rapport och den delar respondenterna i 

flera olika läger och de har främst åsikter om dess arbetsprocess. Författarna förstår varför en 

del respondenter känner en besvikelse eller är upprörda på hur studien har tagit fram och vilka 

som fått vara med. Örebrokompaniet med dess ägarstruktur ska vara det organ som ansvarar 

för den offentliga kommunikationen av Örebro stad. Om inte alla organisationer som förvaltar 

Örebrokompaniet blir inbjudna till att diskutera de Örebro stad varumärkes framtida 

arbetsprocess så skapar det splittring. För att ytterligare skapa splittring i denna process så 

blev andra och nya aktörer inbjudna för att diskutera varumärkesarbetet och hjälpa till att 

forma den rapport som nu ligger som underlag för Örebrokompaniet att arbeta med. Denna 

rapport har skapat mer splittring bland ägarstrukturen i Örebrokompaniet än samsyn och 

processen kunde ha skötts betydligt mycket bättre enligt författarna.   

Samtliga respondenter har ungefär samma uppfattning till vilka aktörer som är intressenter för 

stadens varumärke. Dock delar inte respondenterna samma aggregerande helhetssyn vad det 

gäller intressenterna för stadens varumärke. Primärt fokuserar respondenterna som är delägare 

för Örebrokompaniet på den egna verksamheten först, sedan Örebrokompaniet och dess 

agenda. Detta bottnar i hur respondenterna ser på Örebro stad och hur den utvecklas utifrån 

sina egna erfarenheter och förväntningar. Dessa erfarenheter och förväntningar är idag olika 

hos respondenterna och det primära anses inte arbeta med Örebrokompaniet, utan att primärt 
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se till att den egna verksamheten fungerar samt att medlemmarna i dessa organisationer är 

tillfredsställda.  

De olika bilderna som kommuniceras ut i dagsläget skapar otydlighet och splittring. Örebro 

stad har idag många nyckelaktörer och en av förutsättningarna till ett lyckat varumärkesarbete 

är att de aktörer som har ansvar över vilken bild som staden ska signalera ut, för att visa andra 

aktörer att alla inte kan få som de vill. Det är omöjligt i Örebro fall att göra alla aktörer nöjda 

över slutresultatet. Det viktiga är att försöka få aktörerna att se en samsyn i varumärket och 

inte som i dagsläget ha många olika aktörer med sin egen profil. Örebro stad har så många 

positiva upplevelser som de kan ta tillvara på. Det är evenemang som Open Art, idrott 

framgångar och nomineringen samt äran att Örebro blivit vald till årets idrottsstad, är bara ett 

fåtal av de arrangemang som måste förvaltas och lyfta fram i varumärkesarbetet. De positiva 

omdömena från besökare och andra aktörer i Örebro skulle kunna användas till att 

kommunicera ut stadens alla möjligheter. Det är av vikt för en stad att besökare och näringsliv 

upplever att staden är något speciellt, när de väl är på plats och att staden förmedlar den 

kvalité som besökaren förväntats sig. I Örebro stads situation så förväntar sig inte första gångs 

besökare särskilt mycket eftersom de enligt respondenterna inte vet så mycket om staden.  

Örebro stad har idag flyttat fram sina positioner i folks medvetande på grund av positiva och 

negativa händelser som har skett i och omkring Örebro stad. Respondenterna är eniga i synen 

på att ingen kan äga stadens varumärke men det råder delade uppfattningar om vem som har 

ansvaret för det. Det finns så mycket olika uppfattningar från dem som är ansvariga för 

Örebro stads varumärke, att det inte är svårt att förstå att synen av Örebro stad idag är 

diversifierad. Ett starkt varumärkesarbete kräver en dialog med dess medborgare och 

budskapets bild måste vara sanningsenlig och den faktiska bilden måste vara densamma som 

den upplevda bilden. Idag upplevs Örebro stad diversifierad och den kommer att fortsätta att 

vara så om Örebro stad inte får med sig medborgarna i dialogen och aktörerna måste börja få 

en samsyn och samarbeta, istället för idag motarbeta varandra inom många områden. 

7.3 Vilka möjligheter har aktörerna att agera när stadens ställs inför 

en varumärkeskris?  

Krishantering kopplat till varumärke är idag ett relativt nytt fenomen inom 

varumärkesforskningen, som det saknas insikt och kunskap om. Städers varumärken har det 

forskat om sedan slutet av 70-talet men det är först på 90-talet som någon form av forskning 

började bedrivas om detta fenomen. Precis som städer varumärken är krishanteringen kopplat 
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till dessa varumärken en komplicerad process. Det råder dock en relativ samsyn bland 

respondenterna för definitionerna kring krigsbegreppet. Detta tyder på att de har en samsyn 

för begreppsdefinitionerna inom krishanteringen kopplat till varumärken. Respondenterna har 

dock idag inte en samsyn för vad varumärket Örebro stad ger ut för signaler och det får 

konsekvenser för krishanteringen kopplat till varumärket. Det råder egentligen inte en 

gemensam uppfattning bland respondenterna om Örebro stad genomgick en varumärkeskris 

under de våldshandlingar som var under 2010/2011. Deras agerande kan därför förklaras av 

att på grund av deras olika uppfattningar så agerade de utefter dem. En kris blir en kris när 

organisationerna eller intressenterna uppfattar krisen, men uppfattar de den olika så blir 

uppfattningarna också olika. Det kan skapa lång mer gångna konsekvenser och skapa en mer 

allvarlig kris när respondenterna har olika uppfattningar. Detta agerande skulle kunna ha 

underlättas med en samsyn och en dialog mellan respondenterna som är med som delaktiga i 

Örebrokompaniet. Att en ensam organisation inte gör något i krisen är förståeligt och kan 

skapa större konsekvenser för varumärkesarbetet än att inte göra någonting alls. Men att 

organisationerna bakom Örebro stads varumärke inte för en dialog och lyssnar på varandra är 

långt mycket mer allvarligt för tryggheten i Örebro och för Örebro stad varumärke. Någon av 

organisationerna i Örebrokompaniet borde upplevt det som en kris innan de andra aktörerna 

gjorde det. När denna kris uppfattades borde den ha tagits på allvar och behandlats av alla 

aktörerna för att gemensamt behandla krisen och ta hjälp av varandras kunskap och 

erfarenhet. Örebro kommun såg det bland annat som att det inte var någon varumärkeskris 

men de agerade ändå på den. De såg att medborgarna var berörda av de händelser som skedde 

i staden under denna period och agerade därefter utan att de egentligen själva tyckte att det 

var en kris. Kommunen tillsammans med Polisen tog kommandot när det gällde 

mediekommunikationen när våldtäktsvågen var i Örebro stad. Det kan tyckas som det mest 

primära för många men författarna anser ändå att Örebrokompaniet borde vara det organ som 

kommunicerade ut de offentliga budskapen och hanterar krisen och som värnar om stadens 

varumärke. De är det organ som skall sköta den offentliga kommunikationen i Örebro i ala 

skeenden men när något händer så gick kommunen in och hanterade kommunikationen och de 

andra organisationerna stod bakom dem eller gjorde ingenting alls. Detta verkar vara något 

som aktörerna har lärt sig av när de under studiens gång rekryterade en ny VD med goda 

kunskaper inom kommunikation samt en ny PR-chef. De kommer primärt att ansvara för 

stadens varumärke och kommunikation samt att vara ansvariga för vilka signaler som staden 

ska sända ut i fortsättningen. Vart det leder vet vi inte än, men den splittring som Örebro stad 
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varumärke sänder ut i dagsläget är inte bra för vare sig varumärket eller krishanteringen för 

staden.    

Örebro stad kan ta hjälp av den figur som beskriver kris och katastrofhantering ur ett 

strategiskt och holistiskt ramverk. Varje steg i modellen visar på att Örebro kan använda de 

olika administrativa aktiviteterna och utforma särskilda strategier beroende på vilken typ av 

kris som staden kan stå inför. Om modellen används rätt så kan de ansvariga för Örebro stads 

varumärke är i en bättre position att reagera när väl en kris inträffar. Örebro kan också 

utforma strategier för att hjälpa till med att förhindra att en kris uppstår. Det är av vikt att 

aktörerna för Örebro stads varumärke inser att den stora utmaningen blir att erkänna kriser i 

ett tidigt skede och genomföra strategierna för att begränsa den skada som en kris kan 

åstadkomma. Om organisationerna bakom Örebro stad arbetar proaktivt med stadens 

varumärke så kan de ta beslut som påverkar en kris innan den uppstår. Det skulle innebära att 

organisationerna skulle kunna utföra effektivare hantering på grund av deras förberedelser. Ett 

led i hanteringen är att organisationerna för Örebro stads varumärke arbeta mer effektivt är att 

ständigt söka efter potentiella konsekvenser som kan uppstå i Örebro stads omvärld. Dessa 

bevakningar kan ge information om eventuella trender och också ge Örebro stad en 

uppfattning för troliga konsekvenser för dess stad. Om Örebro stad utför strategiska 

prognoser, beredskapsplanering för sitt varumärkesarbete, frågeanalys samt utformar en 

scenarioanalys så kommer staden stå sig mer lämpad att kunna hantera kriser av denna form 

bättre i framtiden. 

En stad kan när som helst få problem som gör att människors uppfattningar om dem 

försämras. De våldshändelser som ägde rum i Örebro stad under 2010/2011 kan karaktäriseras 

som någon form av varumärkeskris för Örebro stad eftersom medborgarnas och besökares 

uppfattningar om staden försämrade i och med att de inte kände sig trygga i staden. Den 

upplevda tryggheten och den faktiska tryggheten var inte densamma. Oavsett om statistiken 

pekar på att Örebro stad inte var värre än någon annan stad av dess storlek, när det gällde 

överfall eller personrelaterade mord, så upplevdes det under en period som att besökare och 

medborgare var rädda och kände sig otrygga i staden. Några organisationer upplevde detta 

men visste inte hur de skulle hantera de händelser som inträffade. Händelser av denna typ ger 

utrymme för spekulationer hos medier och medborgare och det medför rädsla om den inte 

motarbetas på något annat sätt. Trygghetsfrågan är egentligen en fråga för Polisen och kan ej 

ses som en varumärkesfråga enligt författarna. Men det är inte en fråga för Polisen att aktivt 

arbeta med Örebro stads varumärke och kommunikationen, det ansvaret ligger hos 
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Örebrokompaniet.  Det finns dock åtgärder som flera av organisationerna kan vara delaktiga i 

och det är i att försöka att förstärka de positiva bilderna som medborgare och andra aktörer 

har av staden.  

Städer som arbetar aktivt och tillsammans i sin kommunikation kommer att sprida en 

gemensam bild ut till sina medborgare. Även om en negativ händelse sker i staden så är det av 

vikt att den gemensamma bilden är densamma, så att inte medierna skriver om något som får 

personer att förändra sin bild av den de har i sitt medvetande. Aktörerna för en stads 

varumärke måste vara medvetna om att medierna har ett stort inflytande och är en stark aktör 

för att påverka och influera människor och det krävs aktiva åtgärder från de inblandade 

organisationerna för att förhindra detta i framtiden.  

7.4 Egen diskussion 

Författarna har under studiens gång förstått att ett varumärkesarbete för en stad är en 

komplicerad process som involverar en hel del aktörer. Städer och platser är en del av den 

dynamiska processen, där positiva och negativa händelser vägs in för medborgare, besökare 

och andra aktörers anseende. Örebro stad har idag ett väldigt positivt anseende hos många 

människor och de händelser som utspelade sig under primärt 2010 var tragiska händelser som 

fick konsekvenser för stadens varumärke. Författarna anser att aktörernas olika uppfattningar 

kan ses som intressant och det känns som om vissa grundläggande frågor inte har diskuterats 

gemensamt för att få en samlad och gemensam bild att kommunicera ut till medborgare och 

andra aktörer. Aktörerna anser sig kunna arbeta med Örebro stad varumärke, men ändå så kan 

de inte bortse från sin egen organisations agenda, när det gäller de frågor som måste vara 

konsekventa för stadens varumärke. De egna verksamheterna får i varumärkesarbetet ta 

alldeles för stor plats och det skadar varumärkesarbetet på sikt. Varumärkesarbetet i Örebro 

stad behöver få en mer samsyn gällande processen och hur aktörerna som har till uppgift att 

arbeta med dessa frågor gemensamt ska förmedla en enskild bild ut till medborgare och andra 

aktörer som har ett intresse av Örebro stad. Det finns många fler verksamhetsområden som 

kommer bli lidande om dessa aktörer inte kan nå en samsyn och börja samarbeta istället för 

att dra mot olika håll. Det måste finnas en konsekvent bild som staden kommunicerar ut till 

sina medborgare och det blir extra tydligt om staden skulle få negativ publicitet igen. Städer 

kan arbeta med att fylla på de positiva associationerna i vågskålen men det spelar på längre 

sikt ingen roll om aktörerna bakom ett varumärke inte kan enas och samarbeta mot ett och 

samma mål och ha en gemensam agenda – vad som är bäst för Örebro stad.   
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7.5 Bidrag till ny kunskap 

Författarna anser att de har fått insikt om hur Örebro stad arbetar med den offentliga bilden av 

stadens varumärke och vilka aktörerna är och hur dessa aktörer ser på dess process och arbete 

med varumärket. Författarna har även konstaterat att aktörerna som har till uppgift att aktivt 

arbeta med Örebro stads varumärke inte har samma definition av varumärken eller 

stadsvarumärken generellt. Bidraget gällande krishanteringen från denna studie består av ett 

empiriskt exempel, vilket tydligt illustrerar de olika aktörernas individuella uppfattning och 

tolkning av samma tidsperiod som delvis olika. Detta visar på en splittring när det gäller 

aktörernas sätt på att definiera och agera vid en eventuell kris.   

7.6 Förslag till vidare forskning inom ämnet 

City branding är ett relativt nytt begrepp inom forskningsvärlden och mycket av den 

forskningen som finns idag härstammar från den ursprungliga marknadsföring forskningen, 

även om det idag finns uttalade begrepp så som city branding och placebranding som 

preciserar ändamålet av forskningen mot städer och platser. 

Det som författarna anser vore intressant för vidare studier inom ämnet är vad effekterna 

skulle kunna vara av de slutsatser som författarna presenterat i denna studie. Att 

respondenterna har olika åsikter och uppfattning om valt ämnesområden måste ändå ses som 

anmärkningsvärt och en fortsatt studie om konsekvenserna inom detta område vore mycket 

intressant enligt författarna att ta del av. 

Ett annat intressant perspektiv på fortsatta studier vore att se närmare på krishantering kopplat 

till städers varumärken. Författarnas studie har sett att respondenterna inte har samma 

uppfattning om kris eller hur de ska agera i en kris. Vidare studier med fokus på effekterna av 

denna iakttagelse skulle vara intressant ur ett akademiskt perspektiv och användbart inom 

krishantering för städer.       
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(Hämtad 2011-10-22) 
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http://www.tendensor.se/om-tendensor/ (Hämtad 2011-11-21) 
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2011-08-30 
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2011-12-05 

Torbjörn Carlsson f.d. Informationschef Polisen Örebro län/ VD Cederberska stiftelsen 

2011-11-28 
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Bilagor 

Bilaga 1 

              2011-05-12            Ks ---/2011  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Örebros särart och attraktion, plattform för varumärket Örebro.  

Sammanfattning  

Ett förslag till plattform för varumärket Örebro finns framtagen. 

Denna fångar stadens särart och attraktionskraft, och ska fungera som 

ett underlag för att arbeta vidare med att forma berättelser och 

budskap i syfte att marknadsföra Örebro. Det fortsatta arbetet kräver 

ett beslut om fortsatt uppdrag enligt den föreslagna plattformen.  

Beslutsunderlag  

Presentation av plattformens delar sker under sammanträdet. 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med 

plattformen för varumärket Örebro, enligt det förslag som 

presenteras. 

 

Bakgrund 

Det har under de senaste åren efterfrågats en tydligare marknadsföring 

av Örebro. Örebro har behov av en tydligare identitet såväl bland 

örebroarna som i Sverige. Under våren 2010 påbörjades ett arbete 

tillsammans med Örebro universitet, Länsstyrelsen, 

Universitetssjukhuset och Promotion Örebro. Syftet var att samla de 

budskap som redan fanns om Örebro, att omformulera och hitta 

Örebros särart och attraktionskraft. Arbetet startade med 



 

 

faktainsamling, enkät ”attraktionsindex” (undersökning december 

2010), analys av undersökning av beslutsfattares bild av Örebro 

(2009) samt enkät på orebro.se under vinter/vår 2010-11. Dessa 

underlag har sedan legat till grund för fortsatta samtal och workshop 

med företrädare för näringslivet, föreningar, kulturinstitutioner, 

myndigheter, interkulturella rådet m.fl. 

Ärendet 

Ett förslag till plattform för varumärket Örebro finns nu framme. Det 

tar sin utgångspunkt i en värdegrund om mötets betydelse i Örebro. 

Det är mötet mellan människor som är den röda tråden i Örebros 

framväxt, nutid och fortsatta utveckling. I detta finns det ett antal 

dimensioner som har särskild betydelse för Örebro och som 

tillsammans utgör berättelsen om Örebro.  

Presentation av syfte, plattformens delar och djupare innehåll sker vid 

sammanträdet.  

 

Staffan Isling   Margareta Wall 

Kommundirektör  Kommunikationsdirektör 

  



 

 

Bilaga 2 Beslutfattarens bild av Örebro



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 Presentationen om varumärket Örebro 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 4 Attraktionsindex   

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Bilaga 5 Artikel från tidningen Örebroar´n 

  



 

 

Bilaga 6 Intervjuguide 

Definitionsfrågor till respektive respondent: 

Vad är ett varumärke för dig? 

Vad är en stads varumärke för dig? 

Vad är en plats varumärke för dig? 

Vad skiljer dem åt enligt dig? 

 

Vad tycker du omfattar Örebro stads varumärke? 

Anser du att det finns någon person/organisation som är ytterst ansvarig för varumärket för 

Örebro stad? 

Rita upp en modell för organisationen kring hur Örebro stads varumärke är organiserat. 

(Ansvariga, intressenter, etc) 

Intervjufrågor 

Berätta kort om dig själv, din position, utbildning, erfarenhet? 

Berätta kort om  X och vad Ni arbetar med? (Förklara din roll/arbetsuppgifter i förhållande till 

varumärket Örebro.) 

Vilka är X största prioritering? (Ökad turism, invånarantal, arbetstillfällen eller annat) 

Har X alltid haft denna prioritering? 

Hur startade varumärkesarbetet för Örebro stad? 

Vilka är ansvariga för Örebro stad varumärke och vad är deras roll?  

Hur ser samarbetet ut mellan dessa organisationer/individer? 

Bortsett de ansvariga, vilka är involverade i Örebro stads varumärke och vad är deras roll? 

Hur ser samarbetet ut mellan dessa organisationer/individer? 

Anser du att stadens invånare skall/bör vara delaktiga i varumärkesarbetet för en stad? 

Om ja - hur arbetar X med att få med stadens invånare i processen? 

Om nej…  

Vilka anser du är Örebro Stads kännetecken och karaktäristiska drag?  

- Vad anser du   

Hur arbetar Ni för att främja tillväxten i Örebro stad? 

På vilket sätt arbetar X med marknadsföring av Örebro stad i dagsläget?  

- Hur ser strategi ut för detta?   

Vilka specifika målgrupper är Ni intresserade av att marknadsföra Örebro stad mot?  

(Affärsresenärer, fritidsresenärer – Örebro stad som fritid- eller affärsort?)  

- Hur anser du att staden Örebro har utvecklas de senaste 10åren? 

- Hur anser du att Örebros varumärke har utvecklas de senaste 10 åren?  



 

 

- Baserat på utvecklingen som X beskrivit, vilka har varit/är de tydligaste och 

avgörande milstolpar under denna utveckling av staden Örebro? 

- Baserat på utvecklingen som X beskrivit, vilka har varit/är de tydligaste och 

avgörande milstolpar under denna utveckling av varumärket Örebro? 

Känner du till rapporten som Tendensor tagit fram om varumärket Örebro? 

Vad är din samlade bild av denna rapport? 

Bakgrunden till rapporten? 

Syftet till rapporten? 

Arbetet med rapporten? 

Resultatet av rapporten? 

Beskriv/förklara vad Örebro stads kärnidentitet består av idag? 

Hur har denna kärnidentitet utvecklats de senaste 10 åren? 

Hur anser du att kärnidentitet har kommunicerats ut i organisationen? 

Anser du att det finns brister i X varumärkesarbete för Örebro stad? 

Var/hur anser du att Örebro stad bör vara profilerad om 10 år? 

KRISHANTERING 

Definitionsfrågor 

Vad är en varumärkeskris enligt dig? 

Vad är en stads varumärkeskris enligt dig? 

Vad är en plats varumärkeskris enligt dig? 

Vad anser du skiljer dem åt? 

 

Anser du att Örebro stads varumärke någon gång genomgått en varumärkeskris? 

- Om ja… 

- Om nej… 

 

Anser du att de våldshandlingar under primärt 2010/2011 sammantaget går att se som en kris 

för Örebro stads varumärke?  

 

Genomförde Ni några åtgärder under denna tidsperiod p.g.a dessa händelser? 

 

Hur agerade du/Ni som organisation, baserat på dessa händelser? 

 

Hur väl förberedd är Örebro stad för oförutsedda kriser, så som en varumärkeskris enligt dig? 

 

Vad har Ni för beredskap och ansvarsområden när det kommer till Örebro stads varumärke? 

  



 

 

Bilaga 7 Resultat av databassökning 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga 8 Artikel i Expressen 2011-06-01 

 



 

 

 

  



 

 

 


