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Varumärke, gestaltning & attraktivitet 
 

När man undersöker vad som gör att människor flyttar till en kommun kan man bli förvånad. 
Arbetet står nämligen inte högst upp på listan. Där står istället ”ortens attraktivitet”. Vad som 
avgör om en ort upplevs som attraktiv eller inte kan man fundera mycket kring. Bra skolor, bra 
äldreomsorg är naturligtvis viktigt. Men det är också viktigt att kommunen i sig ger ett bra 
första intryck. 

Ordet ”varumärke” säger inte så mycket. Vad menar vi egentligen? Har vi inte en 
kommunsköld? Kan inte det räcka och duga? Nja, i dag kommunicerar vi på ett helt annat sätt 
än vad vi gjorde förr. Och vi behöver verktyg och modeller för det. Och då räcker det inte att vi 
lämnar ett uppdrag till en reklambyrå och ber om en logotyp, vi vill att de bilder vi 
kommunicerar ska ”hänga ihop”. Vilka positiva värden förknippar vi vår kommun med? Hur ska 
vi förmedla den bilden? 

Ibland, när du reser runt, känner du instinktivt om du tycker en plats känns spännande. För mig 
handlar det ofta om att platsen förmedlar en historisk koppling, eller helt enkelt känns genuin. 
För någon annan kan det handla om helt andra saker. Men tar vi på oss de glasögonen och 
tittar på vår egen kommun, och kanske främst centralorten, så ska vi vara ärliga och säga att 
det inte ser så bra ut. Gatubilden, fasaderna, belysning osv förmedlar inte det positiva intryck 
som såväl vi som vistas här som handeln behöver. De människor som kommer till oss blir inte 
benägna att stanna och se sig omkring utifrån det första intryck som vi ger. Det här behöver vi, 
tillsammans, med fastighetsägare, Trafikverket, turistnäringen och våra övriga entreprenörer 
göra något åt.  

Utvecklingsenheten har haft i uppdrag att arbeta med kommunens attraktivitet. Pengar kan 
sökas genom olika projekt. Och det har vi gjort. Nu påbörjas arbetet. Vi samlar människor från 
olika håll och med olika infallsvinklar inom kultur, turism, handel och såväl unga som äldre som 
får möjlighet att tycka till, tillsammans med duktiga arkitekter och varumärkesstrateger, de 
som är vana att göra den här typen av arbete. Vi ska göra en plan. Vi har tidigare pratat om att, 
i stället för en röd tråd, dra en ”silvertråd” genom centralorten och byarna – låt oss inspireras, 
tänka till och göra ett bra, framåtsyftande arbete. Genomförandet kommer säkert att ta sin tid, 
det är många budgetar som ska hanteras – inte bara kommunens. Men när vi alla har samma 
bild så kommer det att gå lättare. 
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