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PASSION FÖR
TOMELILLA

Hur ser din bild av Tomelilla ut? Och vad sprider
du för bilder? Erfarenhet visar att bilden av en
plats spelar roll, inte bara för stoltheten hos de
som bor där, utan också för utvecklingsmöjlig
heterna hos företag och organisationer.
Många av oss brinner för den här trakten. Vi är
födda här eller vi har valt den, och kanske är det
olika saker som gör att vi älskar den här platsen.
Men låt oss tillsammans dela med oss av det.

4

VARUMÄRKESSTRATEGI

För att hjälpa dig att sprida passion och stolthet
har vi skapat denna strategi. Se den som en inspi
ration och en hjälp att ta ut en gemensam riktning
för det vi berättar om vår kommun. Använd den,
utveckla den och sprid den. Och framför allt:
berätta om Tomelilla!

TOMELILLA PÅ ÖSTERLEN
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SYFTE MED

VARUMÄRKESSTRATEGIN

Varumärket för en plats är detsamma
som den bild omvärlden har av platsen.
Det pågår alltid kommunikation om
platsers varumärken, omedvetet eller
medvetet. Syftet med att ha en utarbe
tat strategi för varumärkesarbetet är att
man på så sätt har prioriterat vilka posi
tiva värden man vill lyfta.

På så sätt blir de resurser som avsätts till kom
munikation effektivt utnyttjade.
Om Tomelilla finns så mycket spännande och
bra att berätta. Men för att nå ut måste vi välja
några områden som vi medvetet och regelbun
det lyfter. Det kommer att göra skillnad.

Det skapar en röd tråd i det som kom
municeras, vilket gör det lättare att
komma igenom bruset och faktiskt nå
fram med det budskap man vill sprida.
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MÅL MED

VARUMÄRKESARBETET
Delmålen är:

Målet med varumärkesarbetet för det geografiska
området Tomelilla kommun är att fler ska välja
Tomelilla och också stanna i Tomelilla. Det är
naturligtvis flera saker som avgör om man väljer
Tomelilla som platsen för sig eller sitt f öretag, m
 en
erfarenhet och forskning visar att den allmänna
bild som finns om platsen spelar roll. Det är där
för viktigt att vi tillsammans visar en positiv, men
också trovärdig och sann, bild av Tomelilla.

• Att invånarna ska vara goda ambassa-	
dörer för Tomelilla och vara stolta över
att bo här.
• Att fler invånare stannar kvar i
kommunen
• Att fler flyttar till kommunen
• Att fler väljer Tomelilla som plats för
att e tablera företag och verksamheter
• Att fler besökare väljer Tomelilla¹

1 Då marknadsföringen riktad till besökare/turister i området sker i samverkan med grannkommunerna i sydöstra Skåne
finns en särskild strategi framtagen för detta. Att få fler besökare är alltså inte ett av huvudmålen med denna varumärkesstra
tegi. Däremot bör ett tydligt varumärke för Tomelilla också gynna utvecklingen av besöken till området.
				VARUMÄRKESSTRATEGI
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ANVÄNDNING
Hur ska den användas?

Aldrig tidigare har det varit så lätt att få ut ett bud
skap till ett stort antal människor snabbt och utan
större kostnader. Världen är bara ett knapptryck
bort och berättelser och bilder kan spridas hastigt
och effektivt. Samtidigt har bruset som man måste
igenom heller aldrig varit större. Därför krävs det
att bilden av Tomelilla är genomtänkt och väl för
ankrad i verkligheten, men också spetsig.
Låt de styrkeområden som lyfts i strategin p
 rägla
det du berättar om Tomelilla. Och fundera på
hur de kommunikativa nycklar som finns här kan
hjälpa dig att skapa kommunikation som berör.
Strategin talar inte om i detalj hur du ska u tforma
din kommunikation, men ska fungera som en
grund för det du vill berätta om den här platsen.
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Vem ska använda den?

Varumärkesstrategin ska vara vägledande för all
den kommunikation som Tomelilla kommun
gör om det geografiska området som omfattas
av kommungränserna. Men varumärkesstrategin
är öppen även för andra organisationer och
människor att använda. Om både kommunen och
också flera företag, föreningar och människor
kommunicerar Tomelillas positiva värden så
kommer det till slut att göra skillnad i hur om
världen ser på Tomelilla som plats.
Förhoppningen är att alla som ska använda varu
märkesstrategin ska känna igen sig i beskrivningen
av Tomelilla och därför vilja hjälpa till att sprida
bilden vidare.

				VARUMÄRKESSTRATEGI
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TOMELILLA
OCH ÖSTERLEN
Denna v arumärkesstrategi handlar om hur man
kan kommunicera begreppen Tomelilla och
Österlen. Självklart är Tomelilla också en del av
Skåne och Greater Copenhagen men för dessa
varumärken finns särskilda varumärkesplattformar
som respektive organisation har tagit fram.
Begreppet Österlen är ganska okänt utomlands,
men mycket väl förankrat hos den svenska
befolkningen². Österlen förknippas med positiva
värden och bilder och det är därför viktigt för
Tomelilla att kopplingen mellan Tomelilla och
Österlen blir tydlig när man kommunicerar med
en svensk m
 ålgrupp. För Tomelilla är en del av
Österlen. Större delen av kommunen befinner sig
på Österlen o
 avsett vilka gränser man använder
sig av. Vi väljer att tolka begreppet generöst och
rekommenderar att man använder begreppet
”Tomelilla på Österlen” så ofta som möjligt.
Tomelilla samarbetar med grannkommunerna
Simrishamn, Sjöbo och Ystad inom destinations
utveckling och besöksnäring. Tomelillas
varumärkesstrategi har därför inte huvudsakligen
besöksnäringsfokus, även om den förhoppningsvis
kan skapa ökat intresse för besök i kommunen.
Varumärkesstrategin är först och främst fokuserad
på inflyttning, företagsetablering och att skapa bra
ambassadörer hos invånarna. Dock finns det mer
som förenar kommunerna i sydöstra Skåne än
tvärtom, så vid eventuella samarbeten bör det inte
vara några problem att samarbeta med utgångs
punkt ifrån varje kommuns varumärkesstrategi.

praxis är att det är kommunnamnet och därmed
oftast den största tätorten som officiellt blir
namnet på hela området. Begreppet ”Tomelilla
kommun” kan användas då man menar den
kommunala organisationen och förvaltningen.
Då det är mer lämpligt kan man också använda
sig av namnen på andra tätorter eller platser i
kommunen. Det gäller när det man kommu
nicerar faktiskt finns, eller h
 änder, i en annan
namngiven by/plats. Men i de fl
 esta s ammanhang
får man utgå från att man med Tomelilla menar
hela det geografiska området som omfattas
av kommungränserna. Det är extra viktigt när
kommunikationen riktar sig till en målgrupp
utanför kommunen. Ju längre bort m
 ålgruppen
finns, desto viktigare att använda större, generella
platsnamn såsom Tomelilla.
Som tidigare sagts är Österlen ett positivt laddat
begrepp som Tomelilla har mycket att vinna på
att kopplas ihop med. Men det erbjuder också
utmaningar. Österlen är ett begrepp som för
många är tydligt kopplat till semester, ledighet,
sommar. Utmaningen här består i att visa att här
också finns arbete, företagande, vardagsliv och att
det går att bo här året runt. För att kommunicera
framgångsrikt måste vi kunna visa en kombination
av det goda livet och ett fungerande arbets- och
vardagsliv. Vi ska inte sluta visa den klassiska, och
mycket positivt laddade, bilden av Österlen, utan
lägga till dimensionen av arbete och vardag.

När det gäller varumärkesstärkande kommunikation om området som omfattas av Tomelilla
kommuns gränser ska vi huvudsakligen använda
ordet ”Tomelilla”. Tomelilla är att betrakta som
ett s amlingsnamn för hela området i en vidare
tolkning. Det är namnet på hela kommunen och
2

Enligt undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Tomelilla kommun i december 2016.

10

VARUMÄRKESSTRATEGI

TOMELILLA PÅ ÖSTERLEN

				VARUMÄRKESSTRATEGI

TOMELILLA PÅ ÖSTERLEN

11

TOMELILLAS 
STYRKEOMRÅDEN
Styrkeområden och huvudprofil

I Tomelilla finns så mycket bra saker! Här finns
platser, människor, företag och annat som håller
världsklass. För att komma fram till vilka styrke
områden vi ska prioritera i kommunikationen om
vår plats har varumärkesstrategin föregåtts av ett
arbete där vi samlat in information om platsen och
fört dialog med invånare, företag och föreningar.
Utifrån detta arbete har tre huvudsakliga styrke
områden tonat fram.
De är:
Det goda Tomelilla – som fokuserar på mat
Det naturliga Tomelilla – som fokuserar på
natur
Det kreativa Tomelilla – som fokuserar på
kultur och kreativitet

Styrkeområdena ska användas för att göra
prioriteringar. Det kan handla om att prioritera
budskap, men också om i vilka s ammanhang
resurserna på kommunikation ska läggas,
exempelvis vid sponsring eller köpt marknads
föringsplats.

12

VARUMÄRKESSTRATEGI

För att ytterligare förtydliga bilden av T
 omelilla,
och för att spetsa till kommunikationen, har vi
valt att göra ett av de tre styrkeområdena till en
huvudprofil. Huvudprofilen för Tomelilla är
maten, alltså ”Det goda Tomelilla”. Det är valt
som huvudprofil då det är det av styrkeområdena
som är mest unikt. Få kommuner i Sverige kan
mäta sig med Tomelilla när det gäller produktion
och upplevelser kopplat till mat. Att Det goda
Tomelilla är huvudprofil innebär att det är inom
detta område som störst fokus kommer att läggas
rent kommunikativt.
Tomelillas styrkeområden är djupt förankrade
på platsen rent historiskt, men är i högsta grad
aktuella just nu och spelar roll för dagens invånare.
Vi tror också att de spelar roll för kommande
invånare.
Styrkeområdena kan vid första anblicken framstå
som vanliga. Därför gäller det att visa att det inom
de tre områdena finns helt unika företeelser.
Välj alltid att lyfta det unika, om du kan, när du
kommunicerar!

TOMELILLA PÅ ÖSTERLEN
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HUVUDPROFIL

DET GODA
TOMELILLA
I Tomelilla finns den goda maten. Här har producerats mat sedan mycket länge, och fortfarande är
livsmedelsproduktion en av de starkaste branscherna i kommunen. Här finns hela produktionskedjan
från odling av råvaror, uppfödning av köttdjur, förädlare och producenter, små och stora butiker, caféer,
restauranger och upplevelser kopplade till mat. Och här finns flera restauranger av världsklass som finns
med i toppen av olika rankinglistor.
Då detta är ett av Tomelillas starkaste områden, och då det är tämligen unikt på riksnivå, är detta
område huvudprofilen i varumärkesarbetet. Kring mat finns många olika perspektiv att berätta om,
till exempel företagande, hälsa, livsstil, turism, miljö, historia, kultur, arbetsmarknad, innovation och
integration. Det är ett område som både är brett, men där det också är lätt att hitta spjutspetsar.
Använd exempelvis dessa argument när du kommunicerar det goda Tomelilla:
• Här finns ett företagskluster inom mat 		
och lantbruk. Många företag har 			
	 funnits länge, men många nya startar 		
också. Tradition och innovation går 		
hand i hand när Tomelillas matföretag		
förser hela Sverige med mat.

• Här finns hela produktionskedjan 		
från odling av råvaror, uppfödning av 		
köttdjur, förädlare och producenter, 		
små och stora butiker, caféer, 			
restauranger och upplevelser 			
kopplade till mat.

• Den offentliga maten i Tomelilla håller 		
toppklass. Det visar mätningar av 		
kundnöjdhet och de priser som 			
kommunens kockar fått.

• Här finns gastronomi på en
mycket hög internationell nivå. 			
Människor från hela världen reser till 		
Tomelilla just för att besöka några av		
	 restaurangerna i kommunen.

• Klimatet i Tomelilla gynnar odling, 		
jordbruk och människor och skapar 		
förutsättningar för tillväxt.
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DET NATURLIGA
TOMELILLA
Naturen är viktig för invånarna i Tomelilla. Det märks tydligt i de medborgardialoger som kommunen
haft de senaste åren. I Tomelilla finns riksunika naturmiljöer, men också många mindre områden som
skapar närhet till natur för många. Naturen är också en av de saker som lockar besökare och turister
till området. Därigenom är det också en viktig tillgång för det växande näringslivet kopplat till natur
upplevelser.
Natur är ett område som lyfts av de flesta svenska kommuner som en tillgång. Därför är det extra
viktigt att verkligen hitta spetsen och det unika när du kommunicerar om naturen i Tomelilla.
Använd exempelvis dessa argument när du kommunicerar det naturliga Tomelilla:
• Här bor de flesta väldigt nära tillgänglig 		
natur, vare sig man bor på landet,
i en by eller i någon av de större tätorterna

• Det milda klimatet gynnar människor, djur
och växter och gör det möjligt att besöka 		
naturområdena under hela året.

• I Tomelilla finns några riksunika naturmiljöer, exempelvis Fyledalen, Brösarps 		
backar, Verkaån, Drakamöllan, Benestads 		
backar, och Onslunda sten. De lockar
många långväga besökare, men är också en
otroligt stor tillgång för kommunens
invånare.

• Natur- och kulturmiljöer går hand i hand 		
i Tomelilla. Här finns hela spektrumet från
trädgårdar, parker, tillgängliggjorda 		
naturområden och orörd natur.

• I kommunens vapen finns gladan, en fågel
som vait utrotningshotad men som nu
växer i antal just genom initiativ i
Tomelilla. Hos invånarna finns ett stort 		
engagemang och stolthet över gladan.
När man kommunicerar om gladan är det
lätt att kombinera frågor om natur, 		
kultur, identitet, historia och design.

• I Tomelilla finns flera utrotningshotade 		
arter, till exempel olika arter av fladder-		
möss och grodor, samt röd glada, 		
kungsörn och kronhjort. Det skapar
möjlighet för unika upplevelser som tas till
vara av individer, föreningar och företag.

• Till Tomelilla kommer fågelskådare från 		
hela världen för att titta på en del unika 		
bestånd av rovfåglar, främst i Fyledalen.

				VARUMÄRKESSTRATEGI

TOMELILLA PÅ ÖSTERLEN

17

DET KREATIVA
TOMELILLA
Tomelilla sjuder av kreativitet! Kultur i ett brett perspektiv engagerar många invånare. Kulturen och
de kreativa näringarna är också en av de största anledningarna till att besökare/turister kommer till
vårt område. Kreativitet och kultur är två närliggande begrepp som i Tomelilla visar sig både i det
stora antalet kulturutövare, ett rikt och mångfacetterat föreningsliv, men också i det lösningsfokus
och det idéskapande som kännetecknar många företag och människor här.
Använd exempelvis dessa argument när du kommunicerar det kreativa Tomelilla:
• Kulturskolan finns för alla barn och 		
unga och har ett stort utbud av 			
aktiviteter. Låga avgifter är ett 			
medvetet val för att göra det möjligt 		
för alla att delta.
• Här finns många välbevarade
kulturmiljöer i form av både slott, 		
kyrkor, lantbruks- och arbetarmiljöer. 		
Miljöerna är levande då många av 		
dem bebos eller används för 			
olika former av verksamhet. Även 		
gröna kulturmiljöer i form av parker 		
och trädgårdar finns det gott om.
• Den första konsthall som byggdes utanför
storstadsområdena finns i Tomelilla. Den
mäter sig fortfarande mycket väl med de 		
större konsthallarna. Nivån på utställning-		
arna är ovanligt hög för att ligga i en
mindre ort, och många besökare kommer
till Tomelilla just på grund av konsthallen.
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• Jazzarkivet på Kulturhuset i Tomelilla är 		
norra Europas största samling av jazzmusik och lockar jazzälskare från hela 		
världen.
• I kommunen finns ovanligt många 		
konstnärer, konsthantverkare,
musiker, författare och teater/filmfolk. 		
Det skapar en kreativ atmosfär och 		
nätverk som i sin tur lockar hit 			
ännu fler kreativa människor.
• I Tomelilla finns det ett utbud av kultur 		
året om, vare sig man vill utöva eller 		
konsumera kultur. Sommarhalvåret 		
från påsk till september är en tydlig 		
högsäsong, men kulturen lever i
högsta grad året om, till glädje för alla 		
som bor här.

TOMELILLA PÅ ÖSTERLEN
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PRIORITERADE
MÅLGRUPPER
Att kommunicera med alla är omöjligt, eller i varje
fall väldigt dyrt och ineffektivt. När det gäller att
föra ut bilden av Tomelilla har vi därför tagit fram
några prioriterade målgrupper.

1. Befintliga invånare
Den allra viktigaste målgruppen är kommunens
egna invånare. Ju fler av oss som är stolta över
den plats vi bor på, desto fler av oss sprider o
 ckså
den bilden till omvärlden. Och det finns inget
mer trovärdigt än om de som bor på en plats
rekommenderar den till andra.
För att vara en god ambassadör för Tomelilla
krävs att man känner stolthet. Och stoltheten
påverkas mycket av om den allmänna bilden är
positiv. Låt oss alltså hjälpas åt att visa på allt
det positiva som finns i Tomelilla. Och låt oss
utse Tomelillas egna invånare till den viktigaste
målgruppen.
För att få invånarna att bli goda ambassadörer
behövs naturligtvis mycket mer än att bara visa
positiva bilder av platsen. Det krävs också att
man känner att platsen utvecklas och förbättras,
och att man får vara delaktig. Det är alltså mycket
viktigt att skapa forum för invånarna där deras
synpunkter lyssnas på och tas till vara.
20
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2. Potentiella inflyttare
För att Tomelilla inte ska minska krävs inflyttning av nya människor. Det är naturligtvis inte bara för
att hålla befolkningssiffrorna uppe som vi behöver få fler att flytta till kommunen, utan också för att
företag och offentliga arbetsgivare ska kunna rekrytera den kompetens de behöver.
När det gäller potentiella inflyttare så finns det två grupper som är viktigare än andra att kommunicera
till. Det är:
• De människor som är mest
sannolika som inflyttare, d.v.s. de
som redan idag är de vanligaste
inflyttarna. För Tomelillas del
handlar det om människor i åldern 		
30-45, ofta med barn, som flyttar hit 		
från övriga Skåne. Det h
 andlar också		
om människor som har fritidshus
i kommunen sedan en tid och 			
som väljer att flytta hit permanent.
De har ofta en ålder på 45-65 år 			
och flyttar oftast från Mellansverige.

• De människor som vi behöver i
Tomelilla, d.v.s. de som har 
utbildning eller yrkeserfarenhet
som efterfrågas av arbetsgivarna. 		
Arbetsmarknaden är föränderlig så 		
det kan variera med tiden, men sedan 		
länge finns brist på lärare, vårdpersonal och tekniskt utbildad
personal.
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3. Etablering av företag och
verksamheter
De människor som letar efter en lämplig plats
för etablering av företag eller annan verksamhet
påverkas i högsta grad av den allmänna bilden
av en plats. Flera andra faktorer påverkar också,
till exempel närhet till leverantörer och marknad,
infrastruktur, tillgång på lokaler och mark samt
utbudet av bra skolor.
Kommunikation för att attrahera etableringar
bör främst riktas till den typ av etableringar som
saknas i näringslivsstrukturen på orten, eller till
den typ av företag som söker branschnätverk av
den typen som redan finns i Tomelilla.

4. Besökare/turister
Den varumärkesinriktade kommunikationen
om Tomelilla handlar inte främst om att få fler
besökare/turister till området då detta hanteras
av det kommunövergripande besöksnärings
samarbetet i sydöstra Skåne. Däremot är de
besökare som kommer till kommunen en v iktig
målgrupp. Erfarenheten visar tydligt att människor
som flyttar till en plats i princip alltid först
har varit besökare. Den bild besökarna får av
Tomelilla när de är här, och den bild de möter i
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KOMMUNIKATIVA
NYCKLAR
När du ska kommunicera om Tomelilla, och särskilt om du använder dig av något eller några av de tre
styrkeområdena i denna strategi, så finns det några saker att tänka på för att kommunikationen ska bli
så bra som möjligt. Vi kallar det kommunikativa nycklar för de kan hjälpa dig att låsa upp så att du når
fram till mottagaren, berör och får något att hända. Tänk på att:
kommunikationen, kan alltså spela stor roll.
•

Berätta en historia! En historia förmedlar en
känsla och berättar om ett skeende. Även om
det du vill få fram är ren fakta så kan du klä
det i en historia och en känsla. Då blir motta
garna berörda och minns ditt budskap bättre.

•

Tomelilla karaktäriseras av det jordnära, det
äkta och det enkla. Kanske är det också en
beskrivning av många Tomelilla-bor? Det är
värden som är oerhört eftersökta idag och
därför bör de kommuniceras. Det kanske
också är det som skiljer Tomelilla från grann
kommunerna med lite högre svansföring?
Använd det och stick ut från omvärlden!

•

I Tomelilla har den svenska humorn ett tyd
ligt fäste. Många svenskar kopplar orten till
humor av historiska skäl. Kommunikationen
om platsen har därför mycket att vinna på
att vara humoristisk och med glimten i ögat.
Humor skapar en god känsla hos mottagarna
och landar alltid väl om den görs med finess
och omsorg.

•

Använd människor för att skapa personlig
kommunikation som berör. Finns det någon
människa som kan föra fram budskapet från
sin personliga horisont har du allt att vinna
på det.

•

När du använder människor för att berätta
en historia eller för att exemplifiera något,
välj alltid människor som bor och/eller
verkar i Tomelilla nu. Eller som har verkat
på platsen tidigare, om de är avlidna. Det är
ingen bra idé att berätta om människor som
är födda eller uppvuxna här, men som nu bor
och verkar på annan plats, när du vill lyfta
Tomelilla. Det faktum att de valt att bo och
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verka på en annan plats sänker deras värde
som goda ambassadörer.
•

I vårt lilla hörn av världen händer
viktiga saker. Var inte rädd för att berätta om
det ”lilla”. Det är ofta det som intresserar
människor, även de som finns i den ”stora”
världen.

•

Överraska mottagarna! Finns det något i det
du vill berätta som är oväntat och lite otippat
så lyft det. Att använda ett annat perspektiv
än det vanliga kan vara det som gör skillnad.

•

Flera av Tomelillas företag och människor är
enormt duktiga på att använda traditionen i
kombination med nytänkande. Om ditt bud
skap innehåller både tradition och nytänk
– använd det! Kombinationen är spännande
och väldigt typisk för Tomelilla.

•

Välj alltid att lyfta hög kvalitet! Våga säga att
det vi har i Tomelilla håller hög klass. Folk
kommer inte att välja oss för att det är billigt,
utan för att det vi e rbjuder är fantastiskt bra.

•

I Tomelilla finns en stor blandning av
människor. Vi är av olika åldrar, är födda i oli
ka delar av världen och har olika erfarenheter.
Den dynamik som bildas när olika människor
och idéer möts är intressant rent kommunika
tivt. Berätta om det!

•

I Tomelilla är det lätt att leva i två världar. 
Här finns landsbygdens och småstadens
enkelhet och charm, men också närheten till
två bubblande storstäder, Malmö och
Köpenhamn. Kan du koppla ditt budskap till
möjligheten att leva i båda världarna så är det
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AKTIVITETER
ett intressant perspektiv. Utnyttja det!

Varumärkesstrategin innehåller ingen konkret plan
för vilka aktiviteter som ska göras för att föra ut
bilden av Tomelilla. Strategin är ett övergripande
dokument som pekar ut riktningen genom att
beskriva de tre prioriterade styrkeområdena.
Konkreta aktiviteter planeras i den kommunala
verksamheten eller i de företag och organisationer
som väljer att använda strategin.
För mer konkreta tips på hur du kan kommunicera
varumärket Tomelilla är du välkommen att kon
takta Tomelilla kommuns kommunikationsavdel
ning, som ansvarar för varumärkesarbetet.
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När du kommunicerar om Tomelilla kan det vara bra att då och
då ställa dig frågan om den kommunikation du skapat har spridit
bilden av ett Tomelilla som präglas av mat, kreativitet/kultur och/eller
natur. Om svaret på frågan är ”ja” så arbetar du sannolikt i linje med
varumärkesstrategin.

Framtagen av Tomelilla kommun. Beslutad av kommunfullmäktige 11/2 2019
www.tomelilla.se

