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Abstract  
 
The  purpose  of  this  thesis was  to  create  a  deeper  comprehension  for  the  role  of  place 
marketing  within  Swedish  municipalities  and  how  it  is  applied  to  attract  visitors  and 
residents.  A  case  study  was  performed  to  obtain  this  purpose.  Interviews  with  three 
northern municipalities were conducted in order to retrieve essential information. This was 
compared to previous studies of place marketing in order to find similarities and differences. 
The  results  of  this  study  showed  that municipalities  emphasise  on  creating  an  attractive 
image, directed to the residents as well as to people outside. An attractive  image can also 
help attracting companies who are prepared to invest in the area which is very important for 
the future of municipalities. Visitors are also very important for the survival of municipalities 
why they need to make large efforts in order to stand out and become an attractive choice 
of destination.   



Förord  
 
Vi har genom denna uppsats fördjupat oss i kommuners arbete med platsmarknadsföring. Vi 
har  fått  förståelse  och  kunskap  om  hur  denna  typ  av marknadsföring  används  i  syfte  att 
rekrytera  och  behålla  invånare  samt  locka  besökare  till  kommuner.  Vi  vill  tacka  alla  som 
bidragit i arbetet med denna uppsats. Först vill vi tacka vår handledare Rickard Wahlberg och 
våra studiekamrater för goda råd och synpunkter under uppsatsens gång. Vi vill även ge ett 
stort  tack  till  Håkan  Pettersson,  Anna  Olofsson  och  Jörgen  Eriksson  som  ställt  upp  på 
intervjuer och bidragit med värdefull information till denna studie.  
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1 Inledning 
Uppsatsens  första kapitel  inleds med ett avsnitt där  läsaren  får en  inblick  i vad begreppet 
platsmarknadsföring innebär. Med teoretiskt stöd motiveras uppsatsens problemområde för 
att  sedan  mynna  ut  i  en  problemdiskussion  som  behandlar  kommuners  arbete  med 
platsmarknadsföring.  Slutligen  presenteras  uppsatsens  syfte  och  de  forskningsfrågor  som 
kommer att ligga till grund för uppsatsarbetet.  
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  
 

Enligt  Ek  och  Hultman  (2007,  s  95)  har  städer  förändrats  från  att  vara  centrum  för 
produktion  till att bli centrum  för konsumtion. Författarna menar att en stor del av nutida 
platsmarknadsföringsaktiviteter utvecklats genom att tidigare industristäder sökt nya roller i 
den moderna  globala  ekonomin.  Kotler,  Asplund,  Rein  och  Haider  (1999,  s  3)  anser  att 
platsmarknadsföring precis som traditionell marknadsföring behandlar skapandet av  image, 
kampanjer och  informationsdistribution. Ward och Gold (refererad  i Ek & Hultman, 2007, s 
28) presenterar följande definition av platsmarknadsföring: 
 
Platsmarknadsföring är en marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla utvalda 
bilder av ett specifikt geografiskt område, oftast riktat mot en eller flera väl definierade 
målgrupper 

 
Ward  (1998,  s  3)  understryker  att  det  i  slutet  av  1900‐talet  var  välkänt  att  många 
postindustriella städer investerade i kulturella satsningar för att marknadsföra sig och på så 
sätt  locka  turister  och  uppmuntra  företagsinvesteringar.  Han  hävdar  att  stora  summor 
pengar  spenderats  på  bibliotek,  konserthus,  konstgallerier  och museer. Ward menar  att 
dessa  investeringar  tidigare  var  sätt  för  städer  att  demonstrera  sin  framgång  inom  den 
industriella civilisationen och handlade mindre om att ”sälja” en stad. Ward uttrycker detta 
genom att säga att kultur förr var ”glasyren på kakan medan det nu har kommit att bli en del 
av  själva kakan”. Hankinson  (2004) påpekar att  stora  städer konkurrerar om  internationell 
prestige  och  om  de  företagsinvesteringar  som  medföljer  genom  att  marknadsföra  sig 
som ”kulturhuvudstäder” eller ”världsstäder”. Enligt Ward (s 1) var det i slutet av 1900‐talet 
en massiv tillväxt av tillämpandet av platsmarknadsföring. Han hävdar att sedan dess arbetar 
i stort sett varje stad, region och land intensivt för att marknadsföra sig genom att framhäva 
sina konkurrensfördelar.  
 
Platser  och  kommuner  har  enligt  Kotler  et  al  (1999,  s  30)  länge  prioriterat  ekonomisk 
utveckling, men att synen på detta varit begränsad. Författarna menar att  i slutet av 1990‐
talet  hade  denna  syn  breddats  vilket  lett  till  att  kommuner  börjat  tillämpa  ett  flertal 
strategier  för att attrahera nya  företag, behålla befintliga, utveckla  internationella nätverk, 
utveckla  turism och attrahera utomstående  investerare. Vidare poängterar Kotler et al att 
ett  stort  antal  platser  förändrat  sina  ekonomiska  kampanjer  till  att  bli  sofistikerade 
marknadsföringsstrategier för att skapa konkurrensfördelar, en stark identitet, rikta sig mot 
specifika  köpare  och  positionera  kommunens  resurser  för  att möta  specifika  behov  hos 
köparna.  
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Kotler et al  (s 3) hävdar att påverkan av multinationella  företag och den världsomfattande 
marknaden  driver  kommuner  till  att  utvärdera  sin  identitet  och  att  platsmarknadsföring 
därför kommit att bli något som varje kommun bör arbeta med. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Under 1980‐talet förändrades konsumentmarknaden i stor omfattning vilket Matson (1994) 
anser  påverkade  viktiga  områden  inom  användandet  av marknadsföring.  Förändringarna 
handlade  bland  annat  om  investeringar,  påtryckningar  från  aktieägare  samt  nya 
konkurrenter.  I mitten  av  1990‐talet  började  dessa  nya  efterfrågningar  även  påverka  den 
offentliga sektorn och kommuner på samma sätt som inom den privata sektorn (ibid). Walsh 
(1994) menar  att  kommuner  då  började  tillämpa många  typer  av marknadsföring.  Enligt 
honom utvecklades strategisk marknadsföring bland kommuner som ett svar på kraven att 
dessa skulle bli mer konkurrenskraftiga. Detta ledde enligt Walsh till att kommuner hamnade 
i en position som kunde  jämföras med privata organisationer. Kotler et al (1999, s 3) anser 
att  det  ställs  höga  krav  på  platser  att  prestera.  Dessa  krav  gör  enligt  författarna  att 
kommuner måste  känna  till  sina  styrkor  och  svagheter  och  systematiskt  uppdatera  sina 
tjänster och produkter precis som privata företag.  
 
Matson  (1994)  påpekar  att  kommuner  traditionellt  varit  långsamma  med  att  acceptera 
nytänkande  inom marknadsföring. Även Buurma  (2001) har observerat att kommuner ofta 
varit sena med att ta  itu med frågor rörande marknadsföring och varumärkesbyggande och 
han  förklarar  detta med  att  kommuner  sedan  långt  tillbaka  varit mer  koncentrerade  på 
styrning än på att producera och leverera tjänster. Matson (1994) belyser att intresset för att 
marknadsföra kommuner och plaster ökade markant under 1990‐talet. Denna ökning  tros 
enligt Bennett och Koudelova  (2001) bero på ett  flertal olika  influenser som ett ökat  tryck 
från skattebetalare på att kommuner ska attrahera kända företag samt att konkurrensen om 
nya företagsinvesteringar i stadsområden har ökat över hela världen.  
 
Matson  (1994)  menar  att  traditionella  marknadsföringstekniker  är  användbara  för  att 
marknadsföra städer och kommuner på samma sätt som produkter. Enligt Walsh (1994) har 
kommuner  börjat  använda  många  typer  av  marknadsföring  som  till  exempel 
platsmarknadsföring.  Dobson  (refererad  i  Day  &  Reynolds,  1998)  menar  att  det  mest 
populära  verktyget  för  att marknadsföra  kommuner  är  publicitet,  då  detta  upplevs  som 
relativt  billigt  och mindre  kontroversiellt  än  andra marknadsföringsverktyg.  Vidare  anser 
Walsh att kommuner måste vara uppmärksamma på hur marknadsföringen används då det 
är viktigt att den information kommuner förmedlar inte har någon politisk vinkling. Warnaby 
och Davies  (1997) presenterar att platsmarknadsföring  ibland omfattar  försök att påverka 
andra aspekter av beteendet hos målgrupper än enbart köpbeteende; platsmarknadsföring 
kan söka att nå politiska, sociala eller ekonomiska mål.   
 
Många forskare har hävdat att marknadsföring inte hör hemma inom den offentliga sektorn 
som till exempel  inom kommuner  (Day & Reynolds, 1998; Walsh, 1989, s 13). Enligt Kotler 
(refererad  i Day &  Reynolds)  finns  ett  antal  grundläggande  förhållanden  som måste  vara 
uppfyllda för att marknadsföring ska fungera. Det ska åtminstone finnas två parter, där den 
ena erbjuder något av värde för den andra parten och båda parter måste vara villiga och ha 
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möjlighet att förhandla med varandra (ibid). Dessutom anser Kotler att varje part måste vara 
kapabel att kommunicera och leverera, och båda parter måste ha möjligheten att acceptera 
eller avvisa erbjudandet. Eftersom den offentliga sektorn har vissa funktioner som inte lever 
upp  till  dessa  kriterier menar Day  och  Reynolds  att marknadsföringens  roll  varit  tveksam 
inom  denna  sektor.  Denna  tveksamhet  grundades  i  en  bristande  förståelse  för 
marknadsföring  inom  den  offentliga  sektorn  och mycket  av  kritiken  hade  sin  grund  i  att 
marknadsföring  är  svårt  att mäta  och  att  ta  på  (ibid).  Day  och  Reynolds  framhåller  att 
karaktären på de varor och tjänster som den offentliga sektorn erbjuder är en annan orsak 
till att marknadsföring inte varit lämplig inom denna sektor. Vad författarna syftar på är att 
de varor och tjänster som till exempel kommuner erbjuder är samma för alla konsumenter 
oberoende av individuella preferenser och att detta är något som gör att marknadsföring av 
dessa varor ifrågasätts.  
 
Matson  (1994)  hävdar  att  städer  och  kommuner  kan marknadsföras  precis  som  vanliga 
produkter. Warnaby och Davies (1997) anser dock att det finns svårigheter med att benämna 
plaster  som produkter eftersom de är diffusa,  komplexa och otydligt definierade.   Platser 
består enligt Hankinson  (2005) dels av en holistisk enhet och dels av de specifika  tjänster, 
attribut  och  resurser  som  förekommer  på  platsen.  Han  delar  därför  in  platser 
i ”kärnprodukten” och de ”medverkande elementen”. Platsprodukten är enligt Warnaby och 
Davies  sammansatt av de olika  tjänster och upplevelser  som är  tillgängliga på platsen. De 
menar att konsumenter till stor del skapar sin egen produkt av de tjänster och upplevelser 
som  finns  att  tillgå  på  den  specifika  platsen. Detta  är  en  av  de  bidragande  orsakerna  till 
varför det är svårt att definiera platsprodukten. Alla varor och tjänster erbjuder förmåner till 
konsumenten  och  Warnaby  och  Davies  hävdar  att  den  främsta  uppgiften  för  plats‐
marknadsförare är att underlätta för konsumenten att nå de förmåner som passar hans eller 
hennes  behov  bäst.  De  menar  att  platsmarknadsföraren  har  liten  kontroll  över 
konsumenternas upplevelser av platsprodukten. Dessa upplevelser kommer enligt Warnaby 
och Davies från de medverkande elementen som tidigare nämnts. De menar att detta leder 
till att platsprodukten blir unik  för varje person och det  i  sin  tur  leder  till en situation där 
platser marknadsförs utan någon klar bild över vad som faktiskt konsumeras.  
 
Warnaby  och  Davies  (1997)  poängterar  att  det  kan  finnas  skillnader  mellan  hur  de 
som ”skapar” platsen, de som hanterar den och de som konsumerar platsen definierar den. 
Enligt författarna säljs samma fysiska plats och även många medverkande attribut samtidigt 
till  olika  grupper  av  konsumenter  och  av  olika  anledningar.  Hankinson  menar  att  den 
historiska  staden  säljs  samtidigt  som  staden  för  shopping  och  staden  för  bosättning  till 
samma eller olika kunder samtidigt. Warnaby och Davies hävdar att det faktum att städer är 
mångfacetterade är ett avgörande problem vid platsmarknadsföring. Matson anser dock att 
de  metoder  som  används  inom  traditionell  marknadsföring  är  användbara  även  vid 
platsmarknadsföring.  Kommuner  och  städer  kan  visa  upp  sin  förmåga  att  vara  attraktiva 
platser  för  företag att  investera  i genom att använda  sig av  traditionella marknadsförings‐
tekniker (ibid). Matson menar att marknadsföring av kommuner  leder till att företag tjänar 
pengar och skapar värde samtidigt som en kommun maximerar sin potential.  
 
Ward  (1998,  s 1) hävdar att platser upplevs  som  konkurrensutsatta. På grund av detta är 
platser enligt Medway och Warnaby  (2008)  i behov av att utveckla någon  form av hållbar 
konkurrensfördel.  Platser  blir  allt  oftare  framställda  som  varumärken  genom  att 
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varumärkeshantering till stor del handlar om att ett specifikt erbjudande differentieras från 
konkurrenternas  och  detta  är  något  som  även  marknadsförare  av  platser  fokuserar  på 
(Hankinson,  2005).  Trueman,  Klemm  och  Giroud  (2004)  menar  att  städer  kan  ses  som 
oerhört komplexa varumärken som konstant förändras och som är svårare att kontrollera än 
varumärken  inom  företagens  domän.  Skapandet  av  en  passande  platsidentitet  och 
efterföljande  imageuppbyggnad  är  viktiga  delar  av  platsmarknadsföring  (Bennett  & 
Koudelova,  2001).  Kotler  et  al  (1999,  s  25)  anser  att  en  viktig  del  av  strategisk 
platsmarknadsföring är  för en kommun att säkerställa en unik position och unik  image. De 
menar  att  alla  kommuner  bör  leverera  något  som  är  överlägset  eller  unikt  och  att  varje 
kommun  bör  erbjuda  en  kombination  av  erbjudanden  och  fördelar  som  möter 
förväntningarna hos  investerare, nya  företag och besökare. Platsmarknadsföring  inkluderar 
enligt Ward (s 1) bland annat logotyper, slogans, mässor samt kulturella och idrottsliga event.  
 
Trueman et al (2004) hävdar att många ser en plats som en turistdestination och  inte som 
ett varumärke. Detta beror enligt Warnaby och Davies  (1997) på att en stor del av dagens 
forskning  rörande  platsmarknadsföring  handlar  just  om  att  marknadsföra  platser  som 
turistorter. Ek och Hultman (2007, s 28) poängterar dock att platsmarknadsföring inte enbart 
handlar om  turism utan  även om  att  rekrytera nya  invånare och  företagsinvesteringar  till 
kommuner.  Detta  är  något  som  Hankinson  (2005)  stödjer  och  han  menar  att 
platsmarknadsföring dessutom tillämpas för att attrahera ny arbetskraft till kommuner. Även 
Ward (1998, s 144) framhåller att platsmarknadsföring omfattar mycket mer än turism. Han 
menar  att  en  stor  och  viktig  del  av  platsmarknadsföring  är  att  attrahera  industriella 
investerare. Detta är enligt Ward ett vanligt motiv bland kommuner som satsar på tillväxt. 
Stadsplanerare  har  enligt  Bennett  och  Koudelova  (2001)  i  ökad  utsträckning  insett  att 
kampanjer utformade för att attrahera  industriella  investeringar är meningslösa om de  inte 
även fokuserar på att marknadsföra platsen som ett attraktivt område att bo i, arbeta i eller 
resa till.  
 
Enligt  Kotler  et  al  (1999,  s  33)  riktar  kommuner  platsmarknadsföring  till  främst  tre 
målgrupper; besökare, invånare samt företag. Den första målgruppen, besökare delar Kotler 
et al  in  i  företagsbesökare och privata besökare. Företagsbesökare är enligt  författarna de 
som deltar  i ett affärsmöte eller konferens, undersöker en plats eller besöker  för att köpa 
eller sälja något. Privata besökare definierar Kotler et al som turister och de som hälsar på 
någon  i  kommunen. Hankinson  (2005) poängterar att  forskning  inom platsmarknadsföring 
riktad mot besöksnäringen  i de allra flesta fall behandlar den privata besöksnäringen vilket 
även  denna  uppsats  kommer  att  belysa.  Den  andra  målgruppen  kommuner  riktar 
platsmarknadsföring  mot  är  enligt  Kotler  et  al  invånare.  Författarna  menar  att  denna 
målgrupp  omfattar  bland  annat  anställda,  entreprenörer  och  investerare.  Målgruppen 
företag består enligt Kotler et al av tunga industrier, renodlade och nischade industrier samt 
entreprenörer.   
 
Medway  och  Warnaby  (2008)  framhåller  att  forskningen  inom  platsmarknadsföring 
fortfarande är begränsad och att det finns potential att utveckla nya modeller och koncept 
inom detta område. Detta är något som stödjer vårt val att vidare fördjupa oss  inom detta 
ämne. Kommuner har sedan länge insett vikten av att marknadsföra sig (Walsh, 1989, s 77) 
vilket  gör  det  intressant  att  avgränsa  denna  studie  till  kommuners  arbete  med 
platsmarknadsföring.  Vi  vill  förtydliga  att  det  är  marknadsföring  av  kommuner  som 
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geografiska områden studien kommer att behandla och inte kommuner som organisationer. 
Studien  kommer  enbart  att  behandla  ämnet  från  kommuners  perspektiv  och  inte  belysa 
detta från konsumenters synvinkel. Många kommuner marknadsförs på  liknande sätt enligt 
Ward  (1998,  s  4),  men  av  skilda  orsaker.  Bakomliggande  orsaker  till  varför  kommuner 
tillämpar  platsmarknadsföring  är  att  rekrytera  fler  invånare  och  att  locka  besökare  till 
kommunen (Ek & Hultman, 2007, s 28; Ward, 1998, s 144). Genom att attrahera företag att 
etablera sin verksamhet i en kommun lockar kommunen enligt Ek och Hultman nya invånare 
samt behåller befintliga. Detta är något som även Kotler (1999, s 33) stödjer. Ek och Hultman 
(s 28) menar att platsmarknadsföring således är både utåtriktad mot objekt utanför platsen 
och  inåtriktad  mot  människor  som  redan  finns  på  platsen.  Denna  studie  kommer  att 
fokusera  på  kommuners  arbete med  platsmarknadsföring  riktad mot  de målgrupper  som 
Kotler et al  (s 33) menar är de  främsta; besökare,  invånare och  företag. Enligt Kotler et al 
(1999, s 40) används platsmarknadsföring  för att attrahera  företagsinvesteringar  i syfte att 
skapa  fler  arbetstillfällen  och  på  så  sätt  få  befintliga  invånare  att  stanna  samt  locka  nya 
invånare till kommunen. Därför har vi valt att inte explicit undersöka platsmarknadsföring för 
att  attrahera  företag  till  kommunen  utan  istället  behandla  detta  som  en  del  av 
platsmarknadsföring  mot  befintliga  och  nya  invånare.  Vi  är  medvetna  om  att 
platsmarknadsföringens  utformning  varierar  beroende  på  om  den  riktas  mot  befintliga 
invånare eller potentiella invånare. Teorin för dessa är dock svår att skilja åt varför vi valt att 
behandla dessa gemensamt. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är 
 

att belysa hur platsmarknadsföring används av kommuner 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 
För att uppnå uppsatsens syfte har nedanstående forskningsfrågor formulerats: 

 
 
1. Hur använder kommuner platsmarknadsföring för att rekrytera samt behålla 

invånare? 
 
2. Hur använder kommuner platsmarknadsföring riktad mot privata besökare? 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel återfinns en sammanställning av tidigare forskning som är aktuell för denna 
studie.  Teorin  är  indelad  efter  de  forskningsfrågor  som  presenterats  i  föregående  kapitel. 
Forskningsfråga 1 behandlas i avsnitt 2.1 och forskningsfråga 2 i avsnitt 2.2. 
___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Hur använder kommuner platsmarknadsföring för att rekrytera samt 
behålla invånare? 
 
Enligt Walsh  (1994)  riktas en  stor del av kommuners platsmarknadsföring  till de befintliga 
invånarna  och  Kotler  et  al  (1999,  s  25)  poängterar  vikten  av  att  även  rikta 
platsmarknadsföring mot potentiella  invånare. Walsh menar att kommuner har kommit att 
förstå vikten av att marknadsföra sig och skapa den rätta imagen, både lokalt, nationellt och 
i vissa fall även internationellt, för att locka företagsinvesterare och arbeten till kommunen. 
Tresman et al (2007) anser att ytterligare ett sätt att öka en kommuns attraktionskraft är att 
satsa på framtiden genom utbildning och miljö.  

2.1.1 Image och varumärkeshantering 
Kotler et al  (1999,  s 25) hävdar att det är avgörande att konstruera en  stark och attraktiv 
image  och  position  när  en  kommun  eller  plats  ska  marknadsföras.  Hatch  och  Schults 
(refererad i Bennett & Koudelova, 2001) definierar en kommuns image som den kunskap, de 
känslor  och  den  uppfattning  som människor  har  om  kommunen.  Bennett  och  Koudelova 
menar att en kommuns  image ska överensstämma med det specifika området samt andan 
och kulturen som råder hos de befintliga invånarna. Enligt Matson (1994) har de som arbetar 
med  stadsutveckling dock  tenderat  att etablera en platsimage  som enbart  grundar  sig på 
kommersiella fördelar så som tillgängligheten av billig arbetskraft, teknologisk  infrastruktur 
och  en  stads  internationella  kopplingar.  Sådana  budskap  har  ofta  liten  betydelse  för  den 
lokala befolkningen (ibid). Invånarnas syn på kommunens image påverkas enligt Walsh (1989, 
s 76‐77)  av hur  kommunen uttrycker  sig.  För  att marknadsföra en  kommuns  image  anser 
Kotler et al (1999, s 54) att undersökningar om hur kommunen uppfattas av människor inom 
och utanför kommunen krävs. 
 
Enligt Kotler et al  (1999,  s 54) är en  image  svår att  skapa och  förändra och det  tar år att 
skapa en ny  image. Bennet och Koudelova  (2001) menar  att målet med  skapandet  av en 
platsimage  vanligtvis  är  att  den  ska  förmedla  en  kvalitetsdestination  för  både  fritid‐  och 
företagsaktiviteter. De hävdar  att denna  image  idealiskt  ska  förmedla  regionens  identitet. 
Trueman et al  (2004) menar att en kommuns  identitet  reflekterar vad kommunen upplevt 
genom  tiderna,  kommunens  näringsliv,  beteenden  hos  invånarna  och  hur  kommunens 
infrastruktur  ser ut. Bennett och Koudelova menar vidare att ett dilemma uppstår när en 
kommuns  image  ska  förmedlas  eftersom  invånarna  uppvisar  extrema  skillnader  gällande 
etnicitet,  samhällsklass  och  livsstil.  Även  Walsh  (1989,  s  73‐76)  belyser  att  städer  och 
kommuner  har  blivit  alltmer  komplexa med  tiden  och  att  samhället  har  kommit  att  bli 
multikulturellt. Han menar att i en och samma stad finns människor med helt olika kulturell 
bakgrund och vitt  skilda  livsstilar. Bennett och Koudelova anser därför att det är  svårt att 
finna en grundläggande image som övertygar och passar allas erfarenheter. Utmaningen för 
de  som  ska marknadsföra  en  kommun  är  därför  enligt Walsh  att  sammanföra  de  olika 
identiteterna  inom  kommunen  till  en  lättförstådd  image  som  är  tilltalande  utan  att 
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kompromissa med  kulturer  och  tydliga  karaktärsdrag  hos  de  befintliga  invånarna. Walsh 
menar vidare att kommuner måste ha stor kännedom om olika kulturer och livsstilar för att 
lyckas  utforma  platsmarknadsföring  som  passar  de  varierande  behoven.  Crow  och  Allen 
(refererad  i  Bennett &  Koudelova)  framhäver  hur  enkla  samspel mellan  olika  etniska  och 
sociala grupper inom ett område genererar en känsla av gemenskap och mångsidig identitet, 
vilket  leder  till att en positiv  image  formas. Bennett och Koudelova menar dock att det är 
många  som  anser  att  det  är  omöjligt  att  uppnå  en  framgångsrik  image  som  passar  alla 
etniska  och  sociala  grupper.  De menar  därför  att  platsmarknadsförare måste  välja  vilka 
målgrupper de vill fokusera på.  
   
Att skapa en image inkluderar enligt Ward (1998, s 110) vanligtvis att en logotyp, slogan och 
kampanjidentitet  utvecklas.  Walsh  (1989,  s  76‐77)  presenterar  att  många  kommuner 
använder slogans för att uttrycka sin image och position. Enligt Ward (s 54) är utformandet 
av slogans en av de viktigaste delarna av platsmarknadsföring. Tresman et al (2007) nämner 
ett exempel där en  stad  i  Israel, Holon,  i början av 1990‐talet upplevde problem med att 
staden blivit oattraktiv att bo i. Staden upplevde att ett stort antal unga människor lämnade 
staden och Holon hade tappat sin dragningskraft för både unga och gamla. Borgmästaren vid 
denna tidpunkt arbetade då enligt Tresman et al för att skapa nya relationer mellan staden 
och dess invånare. En ny strategi arbetades fram för att förvandla staden till ”Barnens stad” 
och på så sätt göra staden attraktiv för unga människor och familjer. Walsh poängterar dock 
att  en  slogan  även  kan  slå  tillbaka  negativt  på  en  kommun  om  den  lovar  mer  än  vad 
kommunen kan hålla. 
 
Walsh  (1989,  s  79)  menar  att  en  kommuns  image  uttrycks  både  visuellt  och  genom 
kommunens värden och mål. Han menar att  i extremfall uttrycker en  symbol kommunens 
alla värden och uppfattningar, och på så sätt reflekterar den en kommuns image. Skrivna och 
uttalade ord har enligt Walsh inte samma kraft och enkelhet som en symbol. Han hävdar att 
symboler så som  logotyper och byggnader starkt bidrar till den bild en kommun förmedlar. 
Walsh anser att kommuner behöver en tydlig marknadsföringsstrategi som är baserad på en 
stark  image  och  identitet.  Utan  en  sådan  strategi menar  han  att  den  bild  en  kommun 
förmedlar blir oklar, både för invånare och utomstående.  
 
Bennett och Koudelova (2001) menar att en nära samhörighet mellan en kommuns identitet 
och  image  är  viktig  eftersom  en  image  som  inte  är  baserad  på  fakta  sannolikt  inte  är 
bestående.  De  hävdar  dock  att  imagen  inte  nödvändigtvis  måste  vara  liktydig  med 
kommunens  identitet, då de beskriver  identitet som kommunens naturliga karaktär, kultur 
och  personlighet.  De  menar  vidare  att  kommuner  behöver  en  tydlig  identitet  och  en 
förståelse av  sina  främsta  styrkor och  tillgångar  samt en vision om hur de  i  framtiden  ska 
attrahera invånare och besökare. Trueman et al (2004) menar att kommuner måste satsa på 
att motverka eventuella negativa framtoningar som media förmedlat om kommunen, vilket 
har negativ påverkan på kommuners image.  
 
Kotler et al (1999, s 64‐66) betonar vikten av att ha goda ambassadörer i en kommun, i form 
av människor  som är  stolta över den plats de bor och verkar på och därmed är villiga att 
förmedla en positiv  image av kommunen  till andra människor. Kotler et al menar att även 
inflyttade  i  en  kommun  fungerar  som  ambassadörer  då  människor  som  flyttat  till  en 
kommun lockar andra att göra detsamma. Denna form av människomarknadsföring är enligt 
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Kotler et al välanvänd inom platsmarknadsföring och beskrivs som ”gör som jag‐ fenomenet”. 
Ek och Hultman (2007, s 28‐29) menar att då lokalbefolkningen och det lokala näringslivet är 
delaktiga  i  marknadsföringen  av  kommunen  framstår  budskapet  som  mer  trovärdigt. 
Kommunen måste enligt Ek och Hultman (s 153) marknadsföras på ett konsekvent sätt och 
de menar att trovärdigheten minskar om en och samma kommun presenteras på olika sätt 
för samma målgrupp. De menar att samma aspekter av kommunen bör lyftas fram i all form 
av platsmarknadsföring.  
 
Enligt  Matson  (1994)  är  det  möjligt  att  marknadsföra  kommuner  precis  som  vanliga 
produkter och Hankinson  (2004) hävdar att en kommun kan ses som ett varumärke. Detta 
betyder  att  varumärkeshantering  är  användbart  för  kommuner  på  samma  sätt  som  för 
produkter. De Chernatony och McDonald (refererad i Medway & Warnaby, 2008) menar att 
varumärkeshantering används för att lyfta fram en kommun, rent symboliskt eller genom att 
differentiera kommunen på olika sätt. 
 
En studie gjord av Trueman et al (2004) visar att en kommuns varumärke måste vara så ärligt 
att den  image varumärket förmedlar stämmer överens med kommunens verkliga  identitet. 
För att kommuner ska förbli attraktiva anser Matson (1994) att de bör utveckla en strategi 
som fokuserar på kommunens konkurrenskraftiga tillgångar och färdigheter. Han menar att 
kommuner  ska  framhäva  sina  främsta egenskaper eftersom dessa hjälper en  kommun att 
bygga  hållbara  konkurrensfördelar.  Exempel  på  dessa  egenskaper  är  enligt  Matson 
företagsklimat,  infrastruktur  och  tillgång  på  arbetskraft.  På  så  sätt  anser Matson  att  en 
kommun  skapar  ett  individuellt  och  differentierat  varumärke.  Enligt  författaren  behöver 
städer och kommuner utveckla mer skräddarsydda och specifikt riktade erbjudanden. Vad en 
kommun erbjuder bör enligt Matson passa specifika kundbehov och för att på så sätt bygga 
en unik position på marknaden i jämförelse med andra kommuner. 
 
Kotler  et  al  (1999,  s  59‐64)  belyser  att människor  bidrar  till  skapandet  av  en  kommuns 
varumärke.  Att  lyfta  fram  kända människor  vid  platsmarknadsföring  är  enligt  författarna 
vanligt  och  ett  effektivt  sätt  att  skapa  positiva  associationer  till  kommunens  varumärke. 
Författarna menar även att dessa människor blir symboler för kommunen och är användbara 
i en kommuns varumärkesbyggande. Exempel på kända människor  som enligt Kotler et al 
bidrar  till att stärka en kommuns varumärke är  individuella  idrottare och  lag,  forskare och 
vetenskapsmän.  

2.1.2 Skapa attraktivt företagsklimat 
Ward  (1999,  s 144) påpekar att det  finns  stora  skillnader mellan den platsmarknadsföring 
som används för att attrahera invånare och besökare och den som syftar till att locka företag 
och  industrier  till  kommunen.  Platsmarknadsföringen mot  företag  och  industrier  är  enligt 
Ward riktad mot ett  litet antal potentiella  investerare  istället för mot en hel marknad. Han 
menar  även  att  relationen  mellan  köpare  och  säljare  ser  olika  ut  beroende  på  vem 
platsmarknadsföringen riktas mot. Då kommuner riktar platsmarknadsföring mot investerare 
erbjuds ofta  finansiella  incitament  för att  locka dem  till kommunen, vilket Ward menar är 
något som inte förekommer då marknadsföringen riktas mot till exempel besökare.  
 
Kotler  et  al  (1999,  s  40‐45) menar  att  kommuner  bör  hjälpa  de  befintliga  företagen  att 
expandera då detta genererar mer  inkomst och arbetstillfällen till kommunen. Vidare anser 
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Kotler et al att kommuner även bör underlätta för lokala entreprenörer att etablera företag. 
Detta  är  enligt  Kotler  et  al  viktiga  grupper  att  fokusera  på  då  de  gör  kommuner  mer 
attraktiva utåt sett och kan locka nya invånare samtidigt som det leder till arbetstillfällen för 
invånarna  i  kommunen.  Kotler  et  al  (s  64)  menar  att  kommuner  som  har  starka 
entreprenörer kan gynnas av att  lyfta fram dessa  i sin platsmarknadsföring. Kommuner kan 
enligt  författarna  stötta  sina  entreprenörer  på många  sätt;  genom  sponsring  av  speciell 
utbildning  för  entreprenörer,  stimulera  entreprenöriella  nätverk  och  erbjuda  rådgivning. 
Kotler  et  al menar  att  genom  att  aktivt marknadsföra  kommunens  entreprenöriella  profil 
stärks en kommuns interna identitet och samtidigt attrahera nya entreprenörer och företag. 
 
Genom att satsa på företagsfrämjande aktiviteter bibehåller eller stärker en kommun enligt 
Kotler et al (1999, s 44‐45) sin ekonomiska position. Ward (1998, s 144) menar att ett enda 
framgångsrikt nyetablerat företag i en kommun kan ge tillväxt och skapa en framtidstro. Till 
följd  av  detta  menar  Matson  (1994)  att  kommuner  slåss  om  de  mest  attraktiva 
företagsinvesteringarna. Kommuner måste enligt Kotler et al även arbeta för att behålla de 
befintliga företagen, åtminstone de mest önskvärda. För att lyckas behålla dessa företag bör 
kommunen enligt författarna föra en regelbunden dialog med företagen. Kotler et al menar 
att det även är gynnsamt för kommuner att försöka attrahera utvecklingsprojekt då sådana 
projekt ofta väcker mycket uppmärksamhet och får publicitet vilket gynnar kommunen.  

2.1.3 Satsningar på framtiden 
Kommuner arbetar enligt Kotler et al (1999, s 101) med utveckling för att skapa en gynnsam 
framtid  och  miljö  för  två  målgrupper:  befintliga  invånare  och  potentiella  nya  invånare. 
Tresman  et  al  (2007) menar  att  genom  att  lägga  fokus  på  framtiden  ökar  kommuner  sin 
attraktionskraft  och  därför  är  detta  en  viktig  del  av  platsmarknadsföringen.  Teknologiska 
framsteg, Internet och snabba förändringar i europeiska ekonomier bidrar till att kommuner 
bör utvecklas till gynnsamma miljöer för utbyte och skapande av kunskap menar Tresman et 
al  (2007).  Genom  att  satsa  på  kunskapsbaserade  industrier  och  nätverk  till  exempel 
satsningar  på  forskning  och  utbildning  eller  investeringar  inom  infrastruktur  upprätthåller 
kommuner  enligt  Kotler  et  al  (1999,  s  101)  en  hög  levnadsstandard.  Även  Tresman  et  al 
menar att satsningar på utbildning bidrar till att städer blir attraktiva  för  framtiden genom 
skapandet  av  högre  standard  och  kunskapsnivå  för  framtida  utbildning  och  kunnig 
arbetskraft. Enligt författarna blir en kommun attraktiv för unga människor om den vänder 
sig  till denna målgrupps  intressen,  till exempel genom  investeringar  i  framtida arbeten  för 
att ge de unga en  ljus framtid.   De menar att satsningar på hög standard på utbildning ger 
unga en bra utgångspunkt med många möjligheter för framtiden.  
 
Unga och gamla bidrar enligt Tresman et al (2007) på olika sätt till ett samhälle; unga står för 
mer  teknisk, uppdaterad och nytänkande  kunskap medan de äldre bidrar med erfarenhet 
och  kunskap  som  de  unga  ännu  inte  har. Detta  innebär  enligt  författarna  att  kommuner 
måste  vara  tilltalande  för  alla  grupper  i  samhället  och  främja  ett  utbyte  av  kunskap,  nya 
idéer, metoder  och  erfarenheter  för  att  bli  en  attraktiv  kommun  i  framtiden. Detta  i  sig 
uppmuntrar enligt Tresman et al till social sammanhållning, samtal, en bättre atmosfär och 
högre  levnadsstandard.  Tresman  et  al  betonar  även  att  skapandet  av  nya  kulturella 
institutioner för att utbilda, berika och fokusera på de unga i samhället leder till att befintliga 
invånare vill stanna i kommunen. 
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Att satsa på kultur och miljö ökar en kommuns attraktionskraft menar Tresman et al (2007). 
Även Kotler et al (1999, s 101‐102) hävdar att kommuner gynnas av att satsa på förbättringar 
av arkitektur,  landskap och miljö. Trueman et al  (2004) anser att visuella  föremål är  stark 
kopplade  till hur människor uppfattar en kommun. De hävdar att positiva visuella bevis så 
som  välunderhållna  byggnader,  parker  och  gator,  högteknologiska  företag  och  mycket 
människor i rörelse förmedlar en stad som är levande, trygg och välskött. Även Tresman et al 
menar att den fysiska omgivningen är en viktig del av hur en stad uppfattas. De menar att 
bevarandet och skapandet av nya grönområden och parker  leder till att befintliga  invånare 
vill stanna i kommunen. Stadskärnan är enligt England, Cooke, Lindley och Rowe (refererad i 
Trueman et al, 2004) en mycket viktig del av en kommun då de  flesta dömer en kommun 
utifrån dess centrum. De menar att bilden av en kommun förbättras genom att modernisera 
dess stadscentrum. Genom att erbjuda attraktivt boende och hög livskvalitet menar Kotler et 
al (s 37‐38) att kommuner blir tilltalande för nya invånare. 
 
I  nästan  all  form  av  platsmarknadsföring  menar  Kotler  et  al  (1999,  s  57‐59)  att 
infrastrukturen är en viktig del. Att investera i infrastruktur hjälper enligt författarna även till 
med  att minska  arbetslösheten  i  en  kommun.  Kotler  et  al  presenterar  att  de  vanligaste 
satsningarna  på  infrastruktur  berör  gator, motorvägar,  järnvägar,  flygplatser  och  nätverk 
inom  telekommunikation.  Något  som  också  tillhör  infrastruktur  enligt  Kotler  et  al  är 
skapandet av  så kallade ”science parks”. Författarna anser att detta är en viktig del av en 
kommuns  infrastruktur  då  ”science  parks”  binder  samman  företag  och 
forskningsinstitutioner. Andra  investeringar  inom  infrastruktur  för att göra kommuner mer 
attraktiva är enligt Kotler et al hamnar, anläggningar för elektricitet, uppvärmning och vatten, 
tillgänglighet av boende och kontorslokaler.  
 
För att attrahera familjer påpekar Kotler et al (1999, s 38‐40) att platsmarknadsförare bör ha 
olika  familjesammansättningar  i  åtanke.  De  menar  att  varje  målgrupp  har  specifika 
karaktärsdrag och behov. Buurma (2001) anser att kommuner bör utnyttja verktyg som finns 
inom marknadsföring för att skapa en bättre förståelse om hur invånare tänker och beter sig. 
Även  Kotler  at  al  betonar  vikten  av  att  platsmarknadsförare  förstår  tankesättet  hos 
målgruppen för att lyckas sälja det rätta konceptet som passar dem.  
 

2.2 Hur använder kommuner platsmarknadsföring riktad mot privata 
besökare? 
 
Kotler  et  al  (1999,  s  33‐34)  betonar  att  besöksnäringen  både  i  Europa  och  globalt  har 
expanderat.  Författarna menar  att  besökare  är  en  huvudmålgrupp  som  kommuner  riktar 
platsmarknadsföring mot. Enligt Kotler et al (s 202) är det viktigt för kommuner att satsa på 
besöksnäringen då den skapar arbetstillfällen och genererar inkomst.   
 
Medway och Warnaby  (2008) menar  att  kommuner  använder olika platsmarknadsförings‐
strategier för att attrahera besökare. Författarna påpekar att marknadsföring i vissa fall även 
används  för  att  få  människor  att  inte  besöka  en  viss  plats,  vilket  är  ett  koncept  som 
kallas ”demarketing”. Figur 2.1 visar olika typer av marknadsföringsstrategier. Figuren visar 
om marknadsföringsansträngningen är hög eller låg för respektive strategi samt vilket fokus 
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marknadsföringen  har:  negativt  eller  positivt.  Medway  och  Warnaby  menar  att  platser 
använder olika strategier beroende på tid och omständigheter. 
 
 

Marknadsföringsansträngning 
  Hög

    G

  B
   E 

Marknadsföringsfokus  

 
      D 

 
   F  A   

 
   

 
Positivt 

 
 Negativt 

 
 
 
 

 C 
 
 
  Låg

 
Figur 2.1. Namn. Efter ” Alternative perspectives on marketing and the place brand” av D.Medway 
och G.Warnaby, 2008, European Journal of Marketing, 42(5/6), 648.  
 
Traditionell platsmarknadsföring  (A) understryker positiva dimensioner av en plats och det 
innebär  en  hög  grad  av  marknadsföringsansträngning  som  ofta  är  riktad  mot  specifika 
marknadssegment. Selektiv passiv platsmarknadsföring  (B)  innebär att viss marknadsföring 
passar en specifik grupp men är  inte av  intresse för andra. Här förekommer ”demarketing” 
på  grund  av  försummelse  och  inte  genom  ett  medvetet  val.  Generell  passiv 
platsmarknadsföring (C) medför låg marknadsföringsansträngning, ofta bara som ett mått för 
hantering av efterfrågan och  för att garantera platsens hållbarhet då den är populär. Här 
krävs  inga  uppenbara  marknadsföringsåtgärder  för  att  lyfta  fram  positiva  aspekter  för 
platsen. Krisplats ”demarketing” (D)  innebär hög marknadsföringsansträngning för att hålla 
människor  borta  från  platser  på  grund  av  speciella  anledningar  under  en  begränsad  tid. 
Fokusen  är  alltid  negativ  och  denna  typ  av  ”demarketing”  används  för  att människor  ska 
undvika  en  plats  som  just  då  anses  farlig  för  dem.  Informationsplats  ”demarketing”  (E) 
kommer från opartiska externa organ som varnar om faror associerade med resor till vissa 
länder. Dessa marknadsföringsåtgärder är ofta neutrala i grad av ansträngning, om läget blir 
akut  blir  graden  av  ansträngning  högre  och  det  skiftar  mer  mot  konceptet  ”krisplats 
demarketing”. Fokus blir oundvikligt negativ då det handlar om faror och risker. Avvikande 
platsmarknadsföring  (F)  betyder  att  efterfrågan  efter  en  viss  plats  ökar  genom  att  dess 
negativa aspekter  lyfts  fram. Hög marknadsföringsansträngning och  fokusen är  fortfarande 
negativ om än med en ironisk eller komisk framtoning. Mörk platsmarknadsföring (G) liknar 
traditionell platsmarknadsföring då det innebär en hög grad av marknadsföringsansträngning. 
Detta  koncept  används  för  att marknadsföra  inslag  av  en  plats  som  har många  negativa 
associationer utan humoristiska inslag. Dessa negativa aspekter vara vad som huvudsakligen 
differentierar  platsen  och  därför  lyfts  de  fram.  Exempel  på  platser  som marknadsförs  på 
detta sätt är Auschwitz‐Birkenau eller Ground Zero. 
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Enligt  Williams  (2006)  är  platsmarknadsföring  nödvändig  för  att  besöksnäringen  i  en 
kommun  ska  vara  framgångsrik. Han menar  att  vanlig  turismmarknadsföring  tenderar  att 
fokusera  på  att  bekräfta  turisters  intentioner  istället  för  att  övertala  dem  att  konsumera 
annorlunda. Marknadsföring av platser som turistorter har kommit att bli allt mer komplext 
enligt Williams. Han betonar att marknadsföringen både ska förmedla platsens  image samt 
även  försöka  sälja  upplevelsen  av  en  plats  genom  att  relatera  platsen  till  den  potentiella 
besökarens livsstil.  
 
Williams  (2006) påpekar att människors användning av, och  förväntningar på, sin  fritid har 
utvecklats  och  vad människor  gör  på  sin  lediga  tid  har  fått  en  ökad  betydelse. Detta  har 
enligt honom lett till att turism blivit en viktig ekonomisk aktivitet. Detta gör enligt Williams 
att marknadsföring  inom  besöksnäringen  potentiellt  kan  få  en  starkare  position  än  inom 
andra industrier. Denna potential utnyttjas dock inte enligt Morgan och Pritchard (refererad 
i  Williams,  2006).  Williams  menar  att  de  främsta  orsakerna  till  detta  är  att 
turismmarknadsföringen  har  fokuserats  runt  destinationer  istället  för  på  den  potentiella 
konsumenten, och han anser att marknadsföringsstrategierna har relaterats till produkterna 
som  erbjuds  på  destinationen.  I  takt  med  att  turismmarknadsföring  utvecklats  menar 
Williams att vad som erbjuds på en destination tappat betydelse. Detta grundar han på de 
avsevärda olikheter som förekommer bland konsumenters motiv och beteenden. Resultatet 
av  detta  är  enligt  Williams  att  företag  och  destinationer  inom  turistbranschen  behöver 
omdefiniera sina strategier för att anpassas efter dessa förändringar.  
 
För att bli en plats som läggs på minnet och en destination som sticker ut måste kommuner 
visa upp vad som är unikt för just dem (Ek & Hultman, 2007, s 206; Kotler et al, 1999, s 201). 
Ek och Hultman (s 153‐155) menar att kommuner bör lyfta fram de fördelar de besitter och 
på så sätt få en starkare position  i förhållande till konkurrenter. Exempel på unika aspekter 
för att  locka besökare till platser är sevärdheter, aktiviteter, evenemang,  logi eller mat och 
dryck  (ibid). Kotler et al  (s 33‐34) menar att kommuner som destinationer konstant måste 
skapa nya värden. Ju mindre en besöksdestination är, desto viktigare är det enligt författarna 
att  den  erbjuder  något  med  unikt  och  genuint  värde.  Enligt  Walsh  (1989,  s  78)  kan 
platsmarknadsförare  istället  för att  fokusera på unika aspekter välja att  lyfta  fram ett visst 
område  inom en kommun  för att  locka besökare. Han menar att en kommun  till exempel 
marknadsförs  som  ett  turistområde,  centrum  för  industriell  utveckling  eller  som  ett 
shoppingcentrum.  Hankinson  (2005)  menar  att  platsmarknadsföring  även  tillämpas  för 
mindre  områden  än  städer,  regioner  och  länder. Han  hävdar  att  specifika  platser,  parker 
eller shoppingdestinationer inom kommuner gynnas av satsningar på platsmarknadsföring. 
 
Att konstruera rätt  image är enligt Bennett och Koudelova  (2001) avgörande när det gäller 
marknadsföring  av  en  plats  eftersom  en  bra  image  attraherar  inhemska  och  utländska 
besökare och differentierar området från konkurrerande platser. Enligt Kotler et al (1999, s 
55‐57)  är  det  dock  inte  tillräckligt  att  förbättra  en  image  för  att  öka  en  kommuns 
dragningskraft. Kommuner behöver enligt författarna även investera i specifika attraktioner. 
Kotler et al belyser att vissa platser har turen att ha naturliga attraktioner inom sitt område, 
exempelvis Venedig med sina kanaler. Andra platser menar de gynnas av att sitt arv genom 
historiska  byggnader,  exempelvis  Aten med  sitt  Parthenon.  Enligt  Kotler  et  al  finns  även 
platser som visar upp världskända byggnader så som Eifeltornet i Paris medan andra platser 
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gynnas  av  vackra  landskap  och  trädgårdar.  En  gemensam  strategi  för  att  öka  platsers 
attraktionskraft är enligt Kotler et al att bygga stora konferens‐ och utställningscentrum.  
 
Kotler  et  al  (1999,  s  205)  påpekar  att  kommuner måste  avgöra  hur många  besökare  de 
önskar samt vilken typ av besökare de vill attrahera. Författarna menar även att kommuner 
måste  skapa  en  balans mellan  besöksnäringen  och  kommunens  övriga  industrier.  Dessa 
beslut begränsas enligt Kotler et al av kommunens klimat, naturliga topografi och resurser, 
historia, kultur och byggnader. Precis som företag måste kommuner enligt författarna skilja 
på verkliga och potentiella besökare, känna  till besökarnas behov,  fastställa målgrupp och 
besluta  om  vilka  produkter,  tjänster  och  kampanjer  som  är  passande  att  använda  för  att 
attrahera denna målgrupp. Kotler et al anser att en kommun skulle slösa med resurser om 
de  försökte  locka  samtliga  resande då  inte  alla  kommer  att  vara  intresserade  av  just den 
kommunen.  Författarna menar  därför  att  det  är  viktigt  att  tydligt  definiera  kommunens 
målgrupp.  
 
Om en kommun attraherar färre besökare än de önskar anser Kotler et al (1999, s 207) att 
kommunen bör satsa på något som kallas ”investeringsmarknadsföring”. Detta innebär enligt 
författarna att kommunen investerar i nya attribut som attraherar fler besökare. Denna typ 
av marknadsföring innebär enligt Kotler et al att kommunen lägger resurser på förbättring av 
infrastruktur och nya attraktioner som  lockar fler typer av besökare. Författarna menar att 
dessa  typer  av  investeringar  inte  ger  direkta  resultat men  hjälper  en  kommun  att  locka 
besökare på sikt.  
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3 Metod 
I  detta  kapitel  presenteras  de  metodval  som  gjorts  under  uppsatsarbetet.  Inledningsvis 
beskrivs kortfattat hur  litteratursökningen utförts, sedan presenteras den forskningsstrategi 
som varit aktuell för vår studie samt hur specifika fall valts ut. Här presenteras även hur vi 
gått  tillväga  vid  insamlandet  av  relevanta  data  och  slutligen  förs  en  diskussion  om  de 
metodproblem  som  uppstått  och  hur  vi  arbetat  för  att  minimera  den  påverkan  dessa 
problem kunnat ge på studiens resultat. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Litteratursökning 
 
Efter  att  ämnesområde  för  uppsatsen  valts  påbörjades  sökandet  av  vetenskapliga  artiklar 
som  var  av  relevans  för  denna  studie.  Vi  använde  databasen  Emerald  Insight  som  vår 
huvudsakliga  sökmotor.  För  att  hitta  annan  lämplig  litteratur  använde  vi  även 
universitetsbiblioteket sökmotor Lucia samt referenslistor i vetenskapliga artiklar.  De sökord 
som gav de bästa träffarna var följande ord eller kombinationer av dessa: place marketing, 
destination marketing, public  sector marketing,  turism marketing, attract  residents,  cities, 
visitors. 
 

3.2 Forskningsstrategi 
 
En  fallstudie  är  enligt  Backman  (1998,  s  48‐49)  lämplig  då man  vill  förklara,  förstå  eller 
beskriva  stora  företeelser vilket gör denna  strategi  lämplig  för vår  studie. Enligt Saunders, 
Lewis  och  Tornhill  (2007,  s  139‐140)  är  fallstudier  strategier  för  att  genomföra  empiriska 
undersökningar  av  ett  specifikt  aktuellt  ämne  inom  sitt  verkliga  sammanhang.  De 
forskningsfrågor  som  denna  studie  bygger  på  är  av  hur‐karaktär  vilket motiverar  valet  av 
fallstudie  som  forskningsstrategi då Saunders et al menar att denna  strategi är användbar 
när  frågor  såsom  varför,  vad och hur  ska besvaras.  Författarna menar  vidare  att  lämpliga 
datainsamlingsmetoder  för  fallstudier  är  intervjuer,  observationer,  dokumentanalys  och 
frågeformulär.  
 

3.3 Urval 

3.3.1 Val av fall 
Enligt Saunders et al  (2007,  s 139‐140) bygger en  fallstudie på  flera eller ett  specifikt  fall. 
Denna studie behandlar kommuners arbete med platsmarknadsföring och  för att kunna se 
likheter  och  skillnader  mellan  hur  olika  kommuner  använder  platsmarknadsföring  vill  vi 
undersöka  mer  än  en  kommun.  För  att  studien  ska  vara  genomförbar  finns  dock  inte 
möjlighet att undersöka Sveriges alla 290 kommuner. Vi har därför  i denna  studie valt att 
undersöka  tre  olika  fallkommuner:  Luleå,  Skellefteå  och  Umeå.  Att  dessa  tre  kommuner 
valdes ut beror på att de är de  tre  största  kommunerna, befolkningsmässigt,  i  vår närhet 
vilket  gör  det  intressant  att  jämföra  dem.  En  annan  anledning  till  varför  just  dessa 
kommuner  har  undersökts  är  tillgängligheten.  Då  vi  ville  träffa  representanter  från 
respektive kommun för intervjuer blev tillgängligheten en bidragande faktor vid urvalet. 
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För att  finna rätt personer att  intervjua skickade vi ut e‐post till respektive kommun där vi 
presenterade  vårt  forskningsområde  samt  frågade  vem  inom  kommunen  som  skulle  vara 
bäst  lämpad att delta  i en  intervju. Specifika personer  rekommenderades och dessa  tog vi 
sedan personlig kontakt med.  

3.3.2 Presentation av fallkommuner samt respondenter 
 
Luleå kommun 
Luleå  kommun  ligger  i Norrbotten.  Kommunen  har  drygt  73 000  invånare  och  är  till  ytan 
2110 kvadratkilometer. (Luleå Kommun, 2008‐08‐18) Luleå kommun är  landets 26:e största 
kommun befolkningsmässigt (Scb, 2008‐02‐19).  
 
Respondenten  från Luleå kommun är  Jörgen Eriksson  som är utvecklingschef  i kommunen 
och har arbetat som detta sedan år 2001. Hans ansvarsområden är tillväxtsatsningar kopplat 
till  näringsliv  och  universitet,  EU‐samordning,  internationella  kontakter, 
landsbygdsutveckling, ungdomssamordning samt marknadsföring av Luleå. 
 
Skellefteå kommun 
Skellefteå kommun  ligger  i Västerbotten. Kommunen har drygt 72 000  invånare och är  till 
ytan 7217 kvadratkilometer (Skellefteå kommun, 2008‐06‐02). Skellefteå kommun är landets 
27:e största kommun befolkningsmässigt (Scb, 2008‐02‐19).  
 
I Skellefteå  intervjuade vi Håkan Pettersson  som  sedan  två år  tillbaka är marknadschef på 
Tillväxt  Skellefteå  (tidigare  utvecklingskontoret).  Petterssons  arbetsuppgift  är  att 
marknadsföra  kommunen  i  syfte  att  stimulera  inflyttning  och  etablering  av  företag  samt 
privat personer. Vi talade även med näringslivschefen Sture Lestander. Hans arbetsuppgifter 
omfattar  samma  områden  som  Petterssons  men  även  kompetensförsörjning  och 
företagsklimat samt att underlätta för nyföretagande i kommunen. 
 
Umeå kommun 
Umeå kommun ligger i Västerbotten. Kommunen har cirka 112 000 invånare och är till ytan 
2317 kvadratkilometer (Umeå kommun, 2009‐01‐16). Umeå kommun är landets elfte största 
kommun befolkningsmässigt (Scb, 2008‐02‐19).  
 
Respondenter  från  Umeå  kommun  är  Anna  Olofsson  och  Erja  Back.  Anna  Olofsson  är 
marknadschef i Umeå sedan augusti 2008. I jobbet ingår bland annat att ansvara för Umeås 
platsmarknadsföring.  Hon  har  även  ett  eget  bolag  där  hon  arbetar  som 
platsmarknadsföringskonsult. Erja  Back  är  projektledare  och  marknadsförare  på  Umeå 
turistbyrå sedan 1990. Tjänsten omfattar webbansvar, marknadsföring, omvärldsbevakning 
samt utvecklingsfrågor. 

3.4 Datainsamling 
 
Bryman  och  Bell  (2005,  s  360‐363)  anser  att  intervjuer  är  lämpliga  vid  utförandet  av  en 
fallstudie.  De  menar  att  intervjuer  går  djupt  in  på  problem  och  är  en  bra  metod  för 
insamlandet  av  kvalitativa  data.  Vi  valde  att  genomföra  intervjuer  av  semistrukturerad 
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karaktär  då  denna  flexibla  intervjuform  enligt Bryman  och  Bell  (2005,  s  362‐374)  gör  det 
möjligt  för  respondenten  att  tala  fritt  runt  specifika  teman. Dessa  teman  är  samlade  i en 
intervjuguide  (se  bilaga)  som  arbetats  fram  utifrån  studiens  teoretiska  referensram. 
Intervjuguiden  granskades  och  diskuterades  på  ett  förberedande  seminarium  innan 
intervjuerna genomfördes för att försäkra att den berör studiens alla delar samt att den inte 
omfattar något som  ligger utanför studiens ramar.  Intervjuguiden är  indelad efter studiens 
två forskningsfrågor.  
 
Intervjuerna  genomfördes  ansikte mot  ansikte  vid  besök  i  respektive  kommun  och  varje 
intervju  varade  mellan  75‐90  minuter.  Samtliga  respondenter  godkände  att  samtalen 
spelades in. Respondenterna i Umeå och Skellefteå kommun hänvisade oss vidare för att få 
svar på  frågor angående besöksnäringen  i kommunen då de  inte ansåg  sig vara  tillräckligt 
kunniga  inom  området.  I  Luleå  kommun  kunde  en  respondent  svara  på  samtliga  av  våra 
frågor.  

3.5 Analysmetod 
 
I  analyskapitlet  presenteras  jämförelser mellan  teorin  och  den  insamlade  empirin.  Vi  har 
även  studerat  likheter  och  skillnader  mellan  hur  de  olika  fallkommunerna  bedriver 
platsmarknadsföring.  I  uppsatsens  sista  kapitel,  Diskussion,  förs  ett  resonemang  kring 
bakomliggande orsaker till att viss empiri avviker från teorin. I detta kapitel presenteras även 
de slutsatser vi kunnat dra samt svaren på studiens forskningsfrågor.  
 

3.6 Metodproblem 
 
Enligt  Bryman  och  Bell  (2005,  s  205)  är  en  av  svårigheterna  vid  fallstudier  att  hitta  ett 
specifikt fall som representerar ett helt område vilket leder till problem med att generalisera 
den information som framkommer. Då vi i denna studie valt att undersöka tre olika fall ökar 
studiens  validitet  samt möjligheten  att  generalisera  resultaten  till  att  bli  användbara  för 
andra kommuner  i samma situation. Besöksnäringen  i studiens fallkommuner är en relativt 
ny  bransch  vilket  innebär  att  traditioner  ännu  inte  skapats  och  därför  kan  dessa  resultat 
avvika  från  hur  kommuner  med  en  längre  erfarenhet  inom  branschen  arbetar  med 
platsmarknadsföring. Något annat  som enligt Saunders et al  (2007,  s 319) ökar en  studies 
validitet  är  användandet  av  semistrukturerade  intervjuer  då  de  är  flexibla  och  tillåter 
interaktion mellan  intervjuaren och respondenten. Denna form av  intervju ger  intervjuaren 
möjlighet att ställa följdfrågor och klargöra vad som efterfrågas (ibid).  Saunders et al menar 
att detta bidrar till att minska risken för missuppfattningar från båda parter.  
 
Respondenterna  försågs med relevant  information  inför  intervjuerna vilket enligt Saunders 
et al (s 319) höjer en studies validitet. Intervjuguiden skickades till respondenterna för att ge 
dem möjlighet  att  förbereda  sig  och  eventuellt  ta  fram  information  som  kunde  vara  av 
intresse.  Intervjuguiden  granskades  på  ett  förberedande  seminarium  innan  intervjuerna 
genomfördes  vilket  också  kan  ses  som  ett  sätt  att  öka  validiteten.  Att  diskutera 
intervjuguiden hjälpte oss att utforma den så att vi på bästa sätt skulle få svar på de frågor vi 
behövde för vår studie. Intervjuerna spelades in för att vi inte skulle gå miste om något och 
för att kunna  lyssna mer aktivt under  intervjun. Saunders et al  (2007, s 150) menar att ett 
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svar  kan  tolkas på olika  sätt, men då  vi  var  två personer  som deltog under  intervjun och 
sedan tolkade svaren menar vi att risken för feltolkningar begränsas och studiens reliabilitet 
ökar.  
 
Vi är medvetna om att  intervjuguiden  innehåller  färre  teman kopplade  till  forskningsfråga 
två  än  forskningsfråga  ett.  Vi menar  dock  att  de  teman  som  behandlar  besöksnäringen 
(forskningsfråga två) är mer övergripande och täcker stora områden och därför skulle ge den 
information vi var ute efter.  
 
I två av kommunerna har vi  intervjuat två respondenter, medan vi  i den tredje kommunen 
endast  intervjuat en person. Vi tror dock  inte att detta haft någon negativ påverkan på vår 
studies  resultat  då  vi  är  av  uppfattningen  att  vi  fått  tala med  de  personer  som  är  bäst 
lämpade att svara på våra frågor.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som  insamlats genom  intervjuer med representanter 
från  Skellefteå,  Umeå  och  Luleå  kommun.  Empirin  är  uppdelad  efter  studiens 
forskningsfrågor  och  varje  kommun  behandlas  separat;  Luleå  kommun  under  rubrik  4.1, 
Skellefteå kommun under 4.2 och Umeå kommun under 4.3.   
___________________________________________________________________________ 

4.1 Luleå kommun 

4.1.1 Hur använder Luleå kommun platsmarknadsföring för att rekrytera samt 
behålla invånare? 
 
Image och varumärkeshantering  
Den  image  som  Luleå kommun vill  framställa är enligt  Jörgen Eriksson, utvecklingschef på 
Luleå  kommun,  Den  förnyade  staden.  Tanken  bakom  det  är  att  det  har  hänt  så  otroligt 
mycket positivt i Luleå de senaste åren. Den traditionella bilden av Luleå har dominerats av 
manlighet  och  teknik, men  den  är  nu  på  väg  att  förändras  och  har  förändrats  under  de 
senaste åren tack vare ett antal händelser. Kultursidan är det som  i första hand förändrats, 
men  även  universitetets  satsningar,  yngre  företagande,  mode,  design  samt  idrotten  på 
damsidan. Han menar att det är viktigt att Luleå  inte enbart  lyfter  fram  stora  företag och 
institutioner, utan att kommunen visar att förändringar och förnyelser drivs av personer och 
personligheter.  
 
Eriksson menar att Luleå har arbetat  för att  förändra den  image kommunen  länge haft. År 
2000 gjordes en  stor undersökning av hur  luleåbor, övriga norrbottningar  samt människor 
boende  i Mälardalen uppfattade Luleå. Resultatet visade att  luleåborna trivdes väldigt bra  i 
Luleå  men  man  upptäckte  två  förbättringsområden.  Ett  område  var  pulsen  i  Luleå,  då 
människor ansåg att det borde hända mer, framförallt på sommaren. Det andra var att det 
kändes  ganska  ensamt  att  prata  väl  om  Luleå.  Norrbottningar,  speciellt  ur  ett 
ungdomsperspektiv, menade att de kunde tänka sig att bo  i Luleå  i  framtiden. De framhöll 
Luleås universitet, arbeten, nöjen, shopping, kultur och idrott. De i Mälardalen som kände till 
Luleå ansåg att det fanns ett starkt nytänkande då kommunen kan överleva och hävda sig  i 
konkurrensen trots det geografiska avståndet och det tuffa klimatet. De som  inte kände till 
Luleå  förknippade  kommunen med  snö,  is,  kyla, mörker  och  Luleå  hockey. Utifrån  denna 
undersökning  menar  Eriksson  att  man  byggt  upp  en  marknadsstrategi  med  fokus  på 
händelser och puls med stark inriktning på sommaren. Detta arbetade kommunen med i fem 
år då Eriksson menar att det  tar  tid att påverka attityden och uppfattningen om en  stad. 
Mycket marknadsföring satsades på att framhäva och synliggöra händelser och kultur. Under 
denna  period  startades  LuleåKalaset1  som  även  skulle  uppmärksamma mindre  kulturella 
händelser. Eriksson berättar att man arbetat mycket med uteserveringar på Storgatan för att 
skapa  pulsen  och man  valde  även  att  bygga  Kulturens  hus.  Allt  detta menar  Eriksson  är 
medvetna  satsningar utifrån den bild  som  luleåborna och norrbottningarna gav om  Luleå. 
Eriksson berättar att när  luleåbor  förra året  tillfrågades om hur de uppfattar  Luleå var de 

                                                 
1 LuleåKalaset är en stor familjefest från hamn till hamn i Luleå. Artisterna, restaurangtälten, tivolin och knallar 
drar varje år cirka 18 000 besökare. (http://festivalinfo.se/?uid=127) 

 19

http://festivalinfo.se/?uid=127


nöjda över allt nytt som hänt och händer i kommunen, men att det är jobben som avgör om 
de blir kvar.  
 
För  att  nå  ut  med  marknadsföringen  till  invånarna  använder  Luleå  kommun  ett 
ambassadörsnätverk. Detta utvecklades till följd av problemet med att  luleåbor upplevt att 
det är få som talar gott om kommunen. Ambassadörsnätverket gör att fler människor får ta 
del av information och kunskap om Luleå så att många kan berätta bra saker om Luleå. Luleå 
kommun  arbetar  även  med  olika  marknadsföringsannonser  och  kampanjer  riktade  mot 
invånarna,  exempelvis  kampanjen  Ett  förnyat  Luleå.  Internt  används  därmed  mer 
traditionella mediekanaler;  lokala dagstidningar och tidningarnas hemsidor,  lokal‐tv och till 
viss del radioreklam. Den kanal som Eriksson menar är den viktigaste internt är mun‐till‐mun 
spridning  av  information  som  planterats  in,  vilket  han  menar  är  mest  effektivt  bland 
ungdomar.  Det  budskap  som  Luleå  kommun  vill  förmedla  menar  Eriksson  skiljer  sig 
beroende på mediekanal och målgrupp. Enligt Eriksson är den främsta målgruppen för Luleå 
kommuns marknadsföring människor i åldern 18‐34. Detta beror på att befolkningstillväxten 
är Luleå kommuns övergripande syfte och mål med marknadsföringen och profileringen och 
70 procent av all  in‐ och utflyttning sker  inom detta åldersspann. Eriksson menar att det är 
viktigt att rikta sig mot just denna grupp vilket Luleå kommun också gör med många av sina 
aktuella  kampanjer. Det  som Eriksson menar är nytt  inom den marknadsföring  som  Luleå 
kommun bedriver är just det som tidigare nämnts; att lyfta fram personer och personligheter 
som profiler istället för att förlita sig på stora organisationer eller företag.  
 
Hemvändarkampanjen är en aktuell kampanj som Luleå kommun driver där man försöker slå 
hål på myten om att det inte finns några jobb i kommunen. Syftet med denna kampanj är att 
få  hem  spetskompetenser  till  kommunen.  En  annan  pågående  kampanj  är  Förnyarna  där 
Luleå  lyfter  fram  nya  förnyare  och  profiler  med  ett  Luleåursprung.  Målet  med  denna 
kampanj  är  att människor  ska  få  en  känsla  av  att  det  går  att  förnya  och  påverka  Luleå. 
Eriksson menar att det är de yngre som kommer att påverka staden och därför är det viktigt 
att visa att ungdomar får chansen att profilera sig i Luleå. Denna kampanj syftar både till att 
locka nya  invånare samt att få befintliga  invånare att stanna kvar  i kommunen. Progress är 
en näringslivstidning som Luleå kommun använder för att sprida kunskap om tillväxten och 
trivseln  i  Luleå.  Samtliga  kampanjer  är enligt Eriksson medvetna  satsningar  kopplat  till en 
marknadsföringsstrategi.  
 
Både  invånarna  och  näringslivet  i  Luleå  är  inblandade  och  högst  delaktiga  i 
marknadsföringen  som  kommunen  bedriver.  Invånarna  är  delaktiga  tack  vare 
ambassadörsnätverket.  Det  lokala  näringslivet  stöttar  och  bidrar  även  i  vissa  fall  med 
finansiering  till  evenemang,  så  som  Hemvändarkampanjen.  Eriksson  menar  att  detta 
deltagande gör att näringslivets ansvar för utfallet blir mycket större då de blir mer måna om 
resultatet  när  pengar  investerats.  Luleå  tekniska  universitet  har  även  kommit  att  bli mer 
delaktiga och idag vill de ha med staden Luleå arbetet med studentrekrytering. Universitetet 
har  även  använt  Hemvändarkampanjen  till  alumniträffar  och  därmed  även  varit  med  i 
finansieringen av denna kampanj.  
 
Eriksson menar att det är väldigt dyrt att profilera en stad utåt och därför har Luleå kommun 
valt att använda Hemvändarkampanjen som extern marknadsföring. Han menar att genom 
denna fokuserar man skarpt på en enda plats i samband med ett stort event och för att få ett 
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genomslag på bortaplan  försöker man vara mycket kreativa. Tack vare kreativt  tänkande  i 
samband med ett sådant event  får evenemanget uppmärksamhet  i media. Eriksson menar 
att  externa  satsningar måste  starkt  avgränsas  och  riktas  eftersom  resurserna  inte  annars 
räcker till. För att få resurserna att räcka längre arrangerar Luleå kommun dessa evenemang 
där  någon  annan  byggt  scenen.  Eriksson menar  att  Luleå  hockey  och  basketen  är  goda 
scenbyggare på bortaplan.  
 
Tidigare har Luleå kommun använt Sveriges nordliga metropol som slogan. Eriksson menar 
att  detta  tillhörde  den  tidigare marknadsföringsstrategin  där man  fokuserade  på  stadens 
puls och att Luleå var en metropol där mycket hände. Eriksson menar att Luleå kommun har 
släppt  den  och  idag  gäller  Den  förnyade  staden.  Logotypen  för  platsen  Luleå  är  ett 
Luleåmärke som är gemensamt  för  samtliga aktörer  som verkar  för Luleå  som varumärke. 
Genom detta varumärke  skapas ett ömsesidigt beroende; det blir viktigt  för  företagen att 
känna att Luleå är offensivt och det är viktigt  för Luleå att det går bra  för  företagen då de 
stärker  varandra.  Den  andra  logotypen  Luleå  använder  är  den  som  representerar  Luleå 
kommun.  
 

                               
 
Eriksson  ser kommunen  som ett  varumärke och  för att differentiera varumärket  Luleå vill 
han främst lyfta fram närheten och klimatet i marknadsföringen. Närheten i kommunen gör 
att det  vid möten  är  lätt  samla  alla berörda parter och bjuder man  in  landshövdingen  så 
dyker han upp, även med kort varsel. Eriksson menar att det även  finns en genuin närhet 
mellan människorna  i  kommunen  samt  en  närhet  i  tid.  Klimatet  är  ytterligare  något  som 
Eriksson tar upp som unikt för Luleå då han säger att kommunen ligger i en klimatzon där de 
fyra årstiderna tydligt representeras.  
 
Luleå  kommun  använder  lokala  kändisar  i  sina  marknadsföringsannonser  riktade  mot 
invånarna. Eriksson tar upp två exempel på lokala profiler som används. Ett exempel är Mió 
Evanne som finns med på affischer där han säger att förr flyttade bögar till Stockholm men 
att de nu väljer att bo kvar  i Luleå. Det andra exemplet är  Jan‐Olov Madeleine Ågren som 
säger att det är helt okej för honom att kliva ut på gatan i Luleå oavsett om han är klädd som 
man  eller  kvinna.  Det  är  den  attityden  som  finns  i  Luleå  nu menar  Eriksson,  och  dessa 
personer hjälper till att uttrycka detta. Externt, mot människor utanför kommunen, görs inga 
specifika  satsningar  som  involverar  lokala  profiler.  Eriksson  hoppas  och  tror  dock  att 
luleåborna hjälper till att profilera Luleå på bortaplan genom att de förmedlar känslan i Luleå 
till  andra.  Att  nyttja  Luleåambassadörer  i  marknadsföringen  ger  goda  resultat  och  är 
kostnadseffektivt.  
 
Skapa attraktivt företagsklimat  
Eriksson  menar  att  Luleå  hänger  ihop  med  Piteå,  Älvsbyn,  Boden  och  Kalix  som  en 
arbetsmarknadsregion  och  det  är  så  man  gemensamt  profilerar  sig  för  att  attrahera 
företagsetableringar. Tillsammans med Piteå har Luleå startat upp något som heter Invest in 
Luleå och Piteå. Att samarbeta menar Eriksson är en bra möjlighet  för att  locka  företag då 
Luleå är en relativt  liten kommun. Tillsammans arbetar de två kommunerna för att ta fram 
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metoder  för  hur  de  ska  sälja  in  regionen  som  etableringsregion.  Eriksson  berättar  att 
kommunen  tidigare  reagerat  först  när man  hört  att  något  företag  varit  intresserat  av  att 
investera  i kommunen men att det nu arbetar  för att bli mer proaktiva och  själva  försöka 
fånga  intressanta företagsinvesterare. Att  lära sig  insäljningsmetoder tror Eriksson kommer 
att bidra till att kommunen lyckas bättre med att få nya företagsetableringar till kommunen. 
I detta projekt arbetar Luleå även  tillsammans med  ISA, den  internationella svenska byrån 
som arbetar med  internationella  företagsetableringar. Detta  samarbete berör  IT‐sidan och 
Aurorum  Science Park där många kreativa  IT‐företag  finns.  ISA har  valt ut  Luleå och Kista 
som de två platser där man vill arbeta ihop för IT‐företagens etableringar. Eriksson menar att 
detta är en bransch där Luleå ligger långt fram i utvecklingen, men han menar samtidigt att 
man  inte utesluter någon bransch. Tekniksidan är även något som Luleå är bra på, mycket 
tack  vare  den  företagsnära  forskningen  som  finns  på  Luleå  tekniska  universitet.  Eriksson 
menar att denna företagsnära forskning är Sverigeunik.  
 
Eriksson  framhåller att Luleå kommun har ett brett utbud av branscher och han menar att 
det  finns  både  fördelar  och  nackdelar med  detta.  ”I  en  högkonjunktur  når  Luleå  aldrig 
himlen”, säger Eriksson som menar att det beror på att framgången blir jämt fördelad mellan 
branscherna. I en lågkonjunktur däremot menar Eriksson att Luleå inte drabbas lika hårt som 
om det endast funnits en eller två branscher i kommunen.  
 
För att stödja kommunens befintliga med ALMI2 har Luleå kommun byggt upp ett paket som 
skapar  förutsättningar  för  lokala entreprenörer att starta nya  företag och överleva. Där  får 
de all den hjälp, rådgivning och mentorskap de kan behöva på vägen. Ett annat projekt som 
pågår är att man går ut till etablerade befintliga  företag och presenterar möjligheterna  för 
de  anställda  att  starta eget. Eriksson  tror  att många  goda  idéer  finns hos människor  som 
redan är anställda på företag  i kommunen. Eriksson menar att Luleå kommun är aktiva och 
delaktiga  i  det mesta  rörande  lokala  entreprenörer.  Detta  är  en  av  de  största  enskilda 
penningmässiga satsningar som kommunen gör.  
 
Satsningar på framtiden  
Eriksson menar att Luleå kommun är  lyckligt  lottad  som har Luleå  tekniska universitet där 
det  ständigt  pågår  ny  utveckling. Då  vi  är  på  väg  in  i  en  lågkonjunktur  är  det  viktigt  att 
kommunen  arbetar  för  att  plana  ut  denna.  Eriksson menar  att  Luleå  kommun  gör  detta 
genom att försöka hitta kompetensutbildningar för personal som varslats för att de ska få ett 
annat  jobb.  Kommunen  arbetar  även  för  att  skapa  förutsättningar  för  invandrare  som 
kommer till Luleå.  Istället för att erbjuda dem en traditionell språkkurs hoppas Eriksson att 
de i framtiden erbjuds kurser som är kopplade till deras tidigare yrkesliv. Eriksson menar att 
den här typen av samhällsförändringar är väldigt viktiga. Även utbildning för egna företagare 
ser Eriksson som en viktig del i Luleå kommuns satsningar på framtiden.  
 
Eriksson menar att Luleå kommun gör gemensamma satsningar för miljön tillsammans med 
universitetet  och  företagen  i  kommunen.  Han  menar  att  det  är  viktigt  att  man  har 
gemensamma mål. I Luleå kommun har SSAB, F21 och Luleå Airport en stor betydelse. Detta 
är företag som har en viss påfrestning på miljön men Eriksson menar att kommunen försöker 

                                                 
2 ALMI är ett statligt bolag vars uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 
(http://www.almi.se/om‐almi/) 
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förhålla sig till dessa och göra det bästa av situationen. Eriksson menar att Luleå är beroende 
av  infrastrukturen  i  form  av  flyg  och  hamnar  vad  gäller  längre  avstånd.  För  den  interna 
infrastrukturen är det viktigt att bygga upp ett bra IT‐nät och att lokaltrafiken fungerar som 
den ska. Eriksson berättar att Luleås  lokaltrafik haft den högsta kundnöjdheten  i  landet de 
senaste fyra eller fem åren. Mätningar där företag ger sina omdömen om Luleå har visat att 
infrastrukturen och kompetensen på utbildad personal är något som värderats högt.  
 
Eriksson berättar att Luleå kommun  i stort sett varje år får någon utmärkelse för de parker 
och grönområden som finns i kommunen och han menar att detta uppskattas och skapar ett 
engagemang bland  invånarna. Enligt en undersökning utförd år 2007 är Luleå den kommun 
som  satsar mest på kultur  i  förhållande  till antalet  invånare. För att utveckla kommunens 
stadskärna samarbetar Luleå kommun med Luleå & Co3 och tillsammans arbetar det för att 
förbättra  uteserveringar,  öppethållande  och  fler  gallerior.  Luleå  kommun  satsar  mycket 
pengar på Luleå & Co för att skapa möjligheter att marknadsföra och utveckla Luleå centrum. 
Eriksson  berättar  att  Luleå  aktivt  arbetar  för  att  hitta  en  balans mellan  stadskärnan  och 
handelsområden runt om för att inte alla människor ska dras bort från stadskärnan.  

4.1.2 Hur använder Luleå kommun platsmarknadsföring riktad mot privata 
besökare? 
Tillsammans  med  de  större  besöksnäringsföretagen  startade  Luleå  kommun 
besöksorganisationen Visit Luleå. Visit Luleå erbjuder paket för både privata besökare samt 
de  som  besöker  kongresser  och  konferenser. Man  gör  satsningar  för  att  få  besökare  till 
kommunen, både på den  internationella och på den nationella marknaden. Organisationen 
har en hög prioritet för Luleå kommun och därför bidrar kommunen med stora belopp varje 
år.  Eriksson menar  att det  är  viktigt  att  locka besökare  till  kommunen då dessa  kan  vara 
framtida  företagsetablerare eller  inflyttare. Besökarna spenderar även mycket pengar som 
gynnar handeln och  stärker  kommunskattekistan. Eriksson berättar att  Luleå  kommun  ser 
detta som en utvecklingsbransch som man än så länge befinner sig i början av.  
 
Det  finns  tre  typer  av  besökare  som  kommer  till  Luleå  kommun  enligt  Eriksson:  privata 
besökare,  affärsbesökare  samt  kongress‐  och  konferensbesökare. Mot  dessa målgrupper 
görs  riktade  arbets‐ och marknadsföringsinsatser. Eriksson berättar att  affärsbesökaren  är 
den  flitigaste besökaren  i Luleå och antalet kongress‐ och konferensbesökare ökar kraftigt, 
mycket  tack vare Kulturens hus  som  skapar  förutsättningar  för att  ta emot mängder med 
besökare varje dag.  
 
Eriksson menar att klimatet är en av anledningarna  till att människor besöker Luleå. Luleå 
skärgård är unik och  lockar många besökare både på  sommaren och på  vintern.  Förutom 
klimatet  och  de  andra  geografiska  unika  aspekterna menar  Eriksson  att  när man  besöker 
Luleå kommer man till en stad som erbjuder mer.  
 
Besöksnäringen  är mycket  viktig  för  Luleå  kommun  då  Eriksson menar  att  den  bidrar  till 
spridning av bilden av Luleå. Eriksson tror att denna bransch kommer att utvecklas och han 
menar att den skapar många arbetstillfällen för ungdomar i kommunen.  

                                                 
3 Luleå & Co är ett utvecklingsbolag som arbetar för ett sjudande centrum. Deras huvuduppgift är att stärka och 
utveckla centrumhandeln i Luleå. (http://www.lulea‐co.com/content/om‐lulea‐co) 
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4.2 Skellefteå kommun  

4.2.1 Hur använder Skellefteå kommun platsmarknadsföring för att rekrytera samt 
behålla invånare? 
   
Image och varumärkeshantering 
Håkan Pettersson, marknadschef på Tillväxt Skellefteå, anser att det är viktigt att det finns en 
pågående  diskussion  om  den  image  Skellefteå  kommun  vill  förmedla.  Han  menar  att 
kommunen  ska  förmedla  ”den  mest  fördelaktiga,  sanna  bilden  man  bara  kan”  och  att 
förmedla en falsk bild bara för att den låter bra är något man förlorar på i längden. För tio år 
sedan  var  Skellefteå  en  utpräglad  industristad, med  bland  annat  Boliden4  och  Pettersson 
berättar att det då var  just den  imagen man ville förmedla. Idag har situationen förändrats 
och  han  skulle  vilja  förmedla  en  image  av  Skellefteå  som  en  kreativ  stad  där  även  andra 
världsklassindustrier  finns.  Pettersson  nämner  till  exempel  att  North  Kingdom5  som  är 
världens bästa webbyrå har sitt säte i Skellefteå. Han berättar att det i Skellefteå även finns 
fler  framgångsrika  webbyråer  och  reklambyråer.  Staden  har  en  hög  täthet  av 
marknadsförare samt klassas som Sveriges revisorstätaste kommun. Dessa typer av företag 
är inte vad Skellefteå är känt för, men Pettersson menar att de skulle visa en mer rättvis bild 
av  kommunen.  I dagsläget  förknippas  Skellefteå enligt Pettersson med Boliden,  Skellefteå 
AIK och trä, vilket  inte riktigt speglar verkligheten. Han menar att  industrier är ryggraden  i 
många  samhällen,  men  poängterar  att  det  inte  är  allt.  Pettersson  skulle  vilja  se  en 
ansiktslyftning  av  Skellefteås  image.  Skellefteå  har  under  20  år minskat med  cirka  3000 
invånare  i ålderskategorin 27‐45. Pettersson menar att kommunen är  i behov av  invånare  i 
denna  ålderskategori,  främst  akademiker  och  kvinnor.  Pettersson  skulle  vilja  förmedla  en 
yngre  image av Skellefteå än vad som  förmedlas  idag. Han är dock  tydlig med att säga att 
dagens image inte är fel, men han anser att den inte visar hela bilden.  
 
Skellefteå kommun marknadsförs enligt Pettersson genom ett  stort  spektrum av media  så 
som  nyhetsbrev,  webben,  e‐post,  direktreklam  och  radio.  Han  menar  att  det  enda 
kommunen  inte  använder  är  reklamfilm. Pettersson berättar  att  Skellefteå  tyvärr  inte har 
något enhetligt budskap som förmedlas och heller  inte någon enhetlig strategi för hur man 
kommunicerar.  Idag arbetar man  inte med målgruppsanpassade budskap och kanaler men 
Pettersson  menar  att  kommunen  långsamt  är  på  väg  dit.  Kommunen  ska  börja  med 
målgruppsarbete och titta på mer individuellt anpassade budskap.  
 
Pettersson anser att Skellefteås näringsliv i allra högsta grad är delaktigt i marknadsföringen 
av  kommunen.  Tillväxt  Skellefteå  som  Pettersson  arbetar  för menar  han  kan  ses  som  ett 
bolag  med  en  styrelse.  Styrelsen  består  av  en  politiker,  en  tjänsteman  och  fyra 
näringslivsföreträdare. Näringslivet har därmed  stort  inflytande över hur arbetet  styrs och 
sätter bland annat kommunens mål och rekommenderar budget. Pettersson skulle dock vilja 

                                                 
4 Boliden  är  den  näst  största  kopparleverantören  och  den  tredje  största  zinkleverantören  i  Europa.  De 
framställer  även  metallerna  bly,  guld  och  silver.  I  Skellefteå  har  Boliden  tre  gruvor  samt  ett  guldverk. 
(http://www.boliden.se/) 
5 North Kingdom är ett webbföretag i Skellefteå som mottagit de finaste priser och utmärkelser som går att få i 
branschen,  i  världen.  De  arbetar  med  designlösningar  för  interaktiva  medier,  främst  Internet. 
(http://www.skellefte.net/artiklar/foretagstjanster/kingdom/kingdom.htm) 
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se att näringslivet  i större utsträckning är delaktigt  i konkreta aktiviteter. Som exempel på 
detta nämner han en större inblandning i olika kampanjer.  
 
Pettersson berättar att Skellefteå inte har någon slogan och om han får bestämma kommer 
kommunen heller aldrig att ha någon. Han anser att slogans inte är trovärdiga och att det är 
bättre att lägga pengarna på konkreta aktiviteter för att uppfattas på ett visst sätt. Tidigare 
kallades Skellefteå Guldstaden, men Pettersson poängterar att detta  inte var någon slogan 
utan ett epitet på orten då Skellefteåregionen är Europas största guldproducent och ”staden 
skapades av guldet”.  
 
Skellefteå  har  två  officiella  logotyper:  kommunens  logotyp  och  destinationssymbolen. 
Kommunens  logotyp  används  för  att  marknadsföra  organisationen,  medan 
destinationssymbolen  används  för  att  marknadsföra  området.  Pettersson  framhåller  att 
destinationsmarknadsföring  är mer  än  bara  turism  och  riktas mot  samtliga  som  besöker 
kommunen  av  olika  anledningar  eller  endast  passerar  igenom  kommunen. 
Destinationssymbolen  i  form  av  ett  frimärke  har  ingen  hård  grafisk  profil  utan  går  att 
anpassa efter olika önskemål. Den symboliserar vatten och sol, vilket Pettersson menar är 
typiskt svenskt. Frimärket arbetades fram genom ett samarbete med samtliga reklambyråer i 
Skellefteå och bekostades av kommunen.  
 

                           
 

Utanför kommunen är det endast dessa två symboler som används och han menar att dessa 
är viktiga ur inflyttnings‐ och etableringsperspektiv. Pettersson menar att det finns en mängd 
olika symboler mot Skellefteå kommuns befintliga  invånare, han anser dock att kommunen 
bör lägga mer fokus på att marknadsföra sina tjänster till invånarna.  
 
I  nuläget  har  Skellefteå  kommun  inga  aktiva  kampanjer, men  under  det  kommande  året 
menar  Pettersson  att man  har  21  preliminärt  inplanerade  kampanjer. Dessa  kommer  att 
starta  i  februari  då  kommunen  för  tredje  gången  deltar  i  emigrationsmässan6  i  Holland, 
vilken  man  satsar  hårt  på  denna  gång.  Inför  denna  mässa  har  Skellefteå  gjort  en 
provkampanj för att testa ett koncept. Provkampanjen  innebar att marknadsföra Skellefteå 
kommun  i  Stockholm  och  sedan  bjuda  ett  antal  intresserade  personer  upp  till  Skellefteå. 
Pettersson menar  att detta  koncept, med  förbearbetning, personliga möten,  inbjudningar 
samt  kontinuerlig  uppföljning,  är  något  som  Skellefteå  kommun  stenhårt  tror  på. Genom 
detta kommer kommunen att kommunicera med ett mindre antal människor än vad man gör 
idag, men Pettersson menar att detta gör det möjligt att rikta in sig på specifika målgrupper 
och  välja  bort  de  som  faller  utanför.  Detta  gör  det  möjligt  att  diskriminera  i  positiv 
bemärkelse.  
 

                                                 
6 En årlig emigrationsmässa där det ges möjligheter att skapa kontakter, rekrytera personal och invånare. I 
början av 2008 hölls mässan för elfte året i rad. 
(http://www.emigratiebeurs.nl/downloads/EmigratiebeursfolderE08b.pdf) 
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Pettersson ser Skellefteå kommun som ett varumärke, men berättar att alla inte delar hans 
uppfattning. Han menar att både kommunen som organisation och område är ett varumärke. 
Detta är dock inget Skellefteå aktivt jobbar med i dagsläget.  
 
Förutom  den  kreativa  industrin  har  Skellefteå  även  en  gruvindustri  som  är  unik  för 
kommunen.  Pettersson  berättar  att  kommunen  även  har  en  bra  träindustri  som  bygger 
trähus på höjden, men det finns fler kommuner som är duktiga på detta och därför menar 
han  att  detta  inte  är  något  som  är  unikt  för  Skellefteå.  Inom  webbdesign  och  inom 
gruvindustrin  är  Skellefteå  kommun  ensamma  och  därför  unika, menar  Pettersson.  Han 
menar  vidare  att  kommunen  bör  lyfta  fram  andra  egenskaper.  Pettersson  anser  att 
Skellefteå  kommun  inte  ska  vara  blygsamma  och  våga  marknadsföra  att  Skellefteå  är 
Sveriges rikaste kommun. Kommunen har en unik infrastruktur i Internetutbyggnaden då 97 
procent  av  invånarna  har  tillgång  till  bredband.  Skellefteå  har  även  Sveriges  säkraste 
stadskärna med minst brottslighet, man har North Kingdom, en mycket bra musikskola och 
högst  antal  behöriga  lärare  på  grundskolan  i  Sverige.  Pettersson  anser  att  Skellefteå 
kommun är ett bra val för barnfamiljer då kommunen har en mycket god barnomsorg. Han 
påpekar att  just detta  inte är det ”mest häftiga” att  lyfta fram, men att det kan vara något 
som  bidrar  till  att  en  barnfamilj  väljer  Skellefteå  framför  en  annan  kommun.  I  Skellefteå 
kommun är invånarna garanterade en dagisplats efter en månad jämfört med tre månader i 
resten av landet. Efter tre månader garanteras invånarna en dagisplats där man önskar vilket 
är helt unikt för Skellefteå kommun.  Det finns enligt Pettersson mycket som bör lyftas fram, 
men han menar att det svåra är att hitta det som är unikt och gör att människor öppnar upp 
ögonen  för  kommunen. När människor  väl  fått upp ögonen  för  kommunen  kan de övriga 
argumenten presenteras.  
 
Pettersson  tror  inte  på  att  lyfta  fram  lokala  kändisar  och  andra  människor  i 
marknadsföringen av kommunen. Däremot nämner han kommunens  idrottsklubbar och att 
han  uppskattar  att  ishockeylaget  Skellefteå  AIK  bär  kommunens  namn  då  det  bidrar  till 
marknadsföringen. Han skulle gärna se att damfotbollslaget Sunnanå SK också valde att bära 
Skellefteås namn då damallsvenskan  får mer exponering  i media än vad elitserien  i hockey 
får. För att det ska vara värt att lyfta fram en kommuns kändisar eller entreprenörer menar 
Pettersson att det måste vara en ikon som till exempel Bill Gates och någon sådan anser inte 
han att Skellefteå kommun har.  
 
Skapa attraktivt företagsklimat 
Pettersson  berättar  att  Skellefteå  kommun  gör  mycket  för  att  locka  nya  företag  till 
kommunen och planerar att göra ännu mer under nästa år. Dock kan han inte gå in djupare 
på detta då delar av det är hemligstämplade. Skellefteå kommun har en heltidsanställd som 
arbetar med  att  åka  runt  och  besöka mässor  för  att  träffa  företag  inom  olika  branscher. 
Kommunen gör stora  industriprospekt, tillämpar one‐to‐one marketing med företagsledare, 
skapar opinion samt påverkar genom politiken för att locka nya företag till kommunen.  
 
De företag som Skellefteå vill locka till kommunen är främst tjänsteföretag då de är mindre 
konjunkturkänsliga  än  varuproducerande  företag.  Tjänsteföretag  är  även  mer 
kunskapsintensiva vilket Pettersson menar passar kommunen och Sverige överhuvudtaget. 
Han menar att man bör akta sig för företag som är arbetsintensiva. Pettersson skulle gärna 
se fler IT‐baserade företag som har världen som marknad och Skellefteå som utgångspunkt. 
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Tack vare Skellefteås unika  infrastruktur menar han att det är möjligt att göra affärer med 
hela världen. Den bransch som han tror att Skellefteå kommun främst kan tilltala i dagsläget 
är gruvföretag då kommunen har många gruvföretag och en tradition  inom denna bransch. 
Han menar att det är bra att ha kluster av företag inom samma bransch samlade på en plats 
då  det  ökar  försäljningen.  De  varuproducerande  företag  som  Pettersson  skulle  vilja  se  i 
kommunen  är  de  som  arbetar  med  cleantech7   till  exempel  en  fabrik  som  tillverkar 
vindkraftsnurror då det i Skellefteå kommun är planerat en stor utbyggnad av vindkraftverk.  
 
Skellefteå kommun ger inget ekonomiskt stöd till enskilda företag men däremot ges mycket 
stöd  till  näringslivsorganisationer.  Kommunen  ställer  upp  ekonomiskt  vid  evenemang  och 
aktiviteter.  Pettersson  menar  att  Skellefteå  kommun  gör  oerhört  mycket  för  enskilda 
företagare ur  ett  tjänsteperspektiv. Det  finns  service  och  information  att  tillgå.  Skellefteå 
kommun har något som heter Företagslotsen dit företagare  i kommunen kan vända sig för 
att  få  hjälp med  till  exempel  bygglov.  I  Skellefteå  finns  även  ett  nyföretagarcentrum  dit 
nyblivna företagare kan vända sig för att få hjälp.  
 
Satsningar på framtiden  
Pettersson hävdar att kommunen  inte gör några medvetna satsningar på  framtiden  i syfte 
att få invånare att stanna kvar. Skellefteå arbetar för att kvalitetsutveckla skolan och vill ha 
ännu  fler  behöriga  lärare.  Det  byggs  ett  antal  utvinningsanläggningar  för  biogas  och 
biobränsle  samt att en  station där  invånarna kan  tanka biogas byggs. Parker och  centrum 
byggs och designas om. Skellefteå kommun är även medinvesterare i hela projekteringen av 
Norrbotniabanan8. Pettersson menar att alla dessa enskilda satsningar och  investeringar är 
bra för framtiden men att de däremot inte är något som lyfts fram i marknadsföringen. Han 
menar att det är omöjligt att använda det i marknadsföringen om inte alla är eniga om varför 
man gör det, då blir det inte trovärdigt. Pettersson menar att inom kommuner har man inte 
samma helhetsgrepp som  företag har  i arbetet  för att göra kunder nöjda. Han menar att  i 
Skellefteå kommun gör alla sitt bästa för att  invånarna ska vara nöjda men det finns  ingen 
helhetsstrategi för att få invånarna att vilja stanna i kommunen. En sådan strategi omfattar 
all verksamhet som har med invånarens liv att göra och Petterssons uppfattning är att ingen 
kommun arbetar på det sättet.  

4.2.2 Hur använder Skellefteå kommun platsmarknadsföring riktad mot privata 
besökare? 
Sture Lestander, näringslivschef på Tillväxt Skellefteå, menar att besöksnäringen i Skellefteå 
kommun har potential att växa och han tror att omsättningen och antalet sysselsatta  inom 
branschen skulle kunna dubbleras fram till år 2015. För att göra detta på bästa sätt menar 
han  att  det  inte  ska  göras  i  kommunal  regi  utan man måste  hitta  ett  arbetssätt  utanför 
kommunen. För ett antal år sedan startades den ekonomiska föreningen Skellefteå Erbjuder 
vilket  var en  sammanslutning mellan handlare och  fastighetsägare. Målet  var  att hitta en 
                                                 
7 Cleantech handlar om miljöförbättrande tekniker inom energi, transport, jordbruk samt vatten och luft. 
(http://www.energikunskap.se/web/otherapp/ekunskap.nsf/(vLookupDocumentsWeb)/9034A624422B71E8C1
2573280032F2F8?OpenDocument&count=‐1) 
8 Norrbotniabanan går mellan Umeå och Luleå och ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, 
Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Norrbotniabanan kommer att ge effektivare godstransport för 
företag och medföra halverade restider för persontrafiken mellan kuststäderna. 
(http://www.norrbotniabanan.nu/ext_templates/default2.aspx?epslanguage=SV) 
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balans mellan centrumhandeln och handeln utanför centrum för att uppnå ett bra arbetssätt 
med alla  inblandade parter. Samarbetet  lyckades enligt Lestander ganska bra och  ledde till 
att Skellefteå blev utsett  till årets stadskärna år 2006. Därför ville kommunen dra nytta av 
Skellefteå Erbjuder och låta dem ta ansvar för turistbyrån och destinationsmarknadsföringen 
samt destinationsutvecklingen och kommunen lägger sina pengar där. I april i år verkställdes 
detta och bolaget heter nu Destination  Skellefteå AB. Traditionellt har  kommunen använt 
webben  för  att  förmedla  information,  men  nu  menar  Lestander  att  det  krävs  ett  nytt 
arbetssätt och upplägg för att nå ut.  
 
Skellefteå kommun är bra på sommarturism och det är dessa  turister som  främst besöker 
kommunen.  Dessa  turister  består  till  stor  del  av  norrmän  och  de  besöker  vanligast 
kommunens campingplatser. Även om detta omfattar en stor volym menar Lestander att för 
att  växa  måste  hela  besöksnäringen  året  runt  utvecklas.  Detta  innefattar  till  exempel 
konferensbesökare  och  andra  turister.  I  år  har  Skellefteå  börjat  arbeta  tillsammans med 
andra  aktörer  och  nyligen  besökte  kommunen  en  mässa  i  Spanien  som  är  en  stor 
besöksmässa där fler svenska kommuner deltog.  
 
Lestander nämner en ny turistattraktion som han hoppas ska byggas i kommunen. Det är en 
45  meter  hög  älg  som  han  menar  kan  bli  en  ikon  som  skulle  betyda  mycket  för 
besöksnäringen. Älgen ska stå uppe på ett berg med två ben i Norrbottens län och två ben i 
Västerbottens  län och namnet på älgen är Stoorn9. Evenemang som anordnas av Skellefteå 
kommun är bland annat Dream Hack10 med  sina 13 000 besökare.  I  januari 2009 kommer 
Skellefteå stå som värd för Melodifestivalen. Europas första gruvmässa, Euro mine expo, har 
hållits  i kommunen och det planeras en  liknande mässa under nästa år. Skellefteå kommun 
håller även i ett antal mindre mässor och planerar att göra mer inom detta område.  
 
Enligt  Lestander  är  besöksnäringen  mycket  viktig  för  Skellefteå  kommun  då  den  idag 
sysselsätter 700 personer. Man räknar med en omsättning på 700 miljoner kronor och det är 
en tillväxtbransch. Lestander påpekar även att detta är en relativt ny bransch  i kommunen 
vilket innebär att det inte finns traditioner och förebilder som i andra branscher.  

4.3 Umeå kommun  

4.3.1 Hur använder Umeå kommun platsmarknadsföring för att rekrytera samt 
behålla invånare? 
 
Image och varumärkeshantering 
Anna  Olofsson, marknadschef  på  Umeå  kommun,  är  noga med  att  skilja  på  begreppen 
identitet, profil och  image. Enligt henne är  image hur betraktaren  ser kommunen. Genom 
profilering kan kommunen arbeta för att påverka  imagen, men den är ändå något som helt 
ligger  i betraktarens ögon. Olofsson menar därför att Umeå kommun  inte vill framställa en 
image  utan  en  profil.  Hon  berättar  vidare  att  man  gör  noggranna  mätningar  av  hur 

                                                 
9 Världens största älg som är en nyskapande turistattraktion i trä. Den ska utgöra ett centrum för kommersiella 
turism‐  och  upplevelseaktiviteter.  I  Stoorn  ska  det  bland  annat  finnas  restaurang,  konsertsal  och 
konferensutrymmen. (http://www.stoorn.se/) 
10 DreamHack är världens absolut största lan och datorfestival som hittills arrangerats två gånger i Skellefteå. 
(http://www.dreamhack.se/dhw08/facts.php?id=8) 
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kommunen uppfattas. Umeå kommun har skapat en varumärkesplattform genom mängder 
av djupintervjuer, studier av  litteratur som skrivits om kommunen samt att man genomfört 
en större undersökning av hur människor i Umeå uppfattar sig själva. Detta har gett dem en 
bra bild av vilka och hur umeåborna är. Ur denna varumärkesplattform menar Olofsson att 
fyra kärnvärden som kännetecknar Umeå  framkommit: nytänkande, öppenhet, möjligheter 
och  närhet. Olofsson menar  att Umeå  är  nytänkande  i  den mening  att man  inte  vilar  på 
gamla lagar, tänker nytt och inte har känslan av att saker borde göras som de alltid gjorts. I 
Umeå kommun är man öppen vilket gör det lätt att komma in och känna sig välkommen och 
hemma. Det finns möjligheter i Umeå och människor uppmuntras att prova nya saker.  
 
Närheten  innebär  en  närhet mellan människor, mellan  studenter  och  forskare  samt  över 
klassgränser. Olofsson berättar att Umeå kommun arbetar med att samla så många aktörer 
som möjligt  för att kunna beskriva staden. Olofsson säger ”ingen äger en plats varumärke, 
men  alla  är med  och  skapar  det”. Detta  är  något  som Umeå  kommun  har  som  riktlinje. 
Näringslivet,  invånarna,  sportklubbarna,  universitetet  och  övriga  större  aktörer  är  alla 
inblandade i skapandet av varumärket Umeå.  
 
Målgrupper  för  Umeå  kommuns  platsmarknadsföring  är  investerare,  inflyttare,  befintliga 
invånare och besökare. Varumärket Umeå används enligt Olofsson för samtliga målgrupper, 
men  hon menar  även  att  det  inom  kommunen  finns  ett  antal  andra  viktiga  varumärken. 
Umeå  universitet  har  ett  eget  starkt  varumärke  som  är  relaterat  till  kommunen  då  de 
arbetar med platsen för att attrahera studenter och därför avsätter Umeå kommun pengar 
för  att  hjälpa  till med  universitetets marknadsföring.  I  platsmarknadsföringen  samarbetar 
Umeå med företag, kulturorganisationer, sportklubbar med flera. Olofsson menar att något 
som  är  utmärkande  för  Umeå  och  något  som  gör  kommunens  marknadsföring  så 
framgångsrik är just förmågan att samverka.  
 
Den  tillväxt och utveckling som  finns  i kommunen är vad målgrupperna är  intresserade av 
och tycker är attraktivt med Umeå kommun menar Olofsson. Tidigare i år blev Umeå utsett 
till årets tillväxtkommun och Olofsson menar att det händer något och finns en puls i Umeå. 
Universitetet med sin spetskompetens är även något som gör Umeå attraktivt. Människorna, 
ungdomligheten,  öppenheten  och  kreativiteten  är  något  annat  som  Olofsson  menar  är 
tilltalande för målgrupperna. Umeå är en stad, samtidigt som det är en plats där närheten till 
naturen finns. Något som Olofsson menar är nyckeln till det hela är kommunens storlek; den 
är så pass liten att det är lätt att få kontakt med olika grupper men tillräckligt stor för att det 
inte ska vara någon småstad.  
 
Olofsson  poängterar  att  Umeå  kommun  är  den  första  kommunen  som  har  upplåtit  den 
absolut  bästa webbsidan  för  platsmarknadsföringsändamål,  det  vill  säga  ”www.umea.se”. 
Informationen på sidan är uppdelad och målgruppsanpassad vilket Olofsson menar är något 
som  ingen  annan  kommun  har  gjort  då  de  flesta  fokuserar  på  den  kommunala 
organisationen. Marknadsföring  och  framförallt  användandet  av mediekanaler  är  oerhört 
dyrt  och  den  största  delen  av marknadsföringsinvesteringar  går  till media.  Därför menar 
Olofsson att det är viktigt att utnyttja den främsta webbsidan och att det vore dumt att låta 
bli.  I nuläget arbetar Umeå kommun mycket med denna hemsida; med vilken  information 
som krävs och behövs samt länkningar mot den kommunala organisationen så väl som utåt 
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mot övriga aktörer. Webben är alltså en av de  främsta mediekanaler som Umeå kommun 
använder för sin platsmarknadsföring.  
 
När vi pratar om användandet av slogans poängterar Olofsson att hon är medveten om att 
Umeå  förknippas med björkar och att begreppet Björkarnas  stad  till  viss del hänger  kvar. 
Dock menar Olofsson  att  en  plats  inte  går  att  reducera  ner  till  en  enda  slogan  eller  ett 
varumärke.   Hon betonar vikten av att bli  ihågkommen. För att någon ska välja att besöka 
eller flytta till Umeå måste kommunen  läggas på minnet. Björkar kommunicerar väldigt  lite 
om de kärnvärden som Umeå vill lyfta fram, men då många känner till Umeå som Björkarnas 
stad har man valt att ha med en björk i Umeå kommuns grafiska profil.  Vad gäller logotyper 
menar Olofsson att de kan  innehålla ett visst värde, men att de  för en kommun  inte  fyller 
samma  funktion  som  för  ett  företag.  I  Umeå  används  följande  två  logotyper,  Björken 
representerar Umeå och lövet representerar Umeå kommun:  
 

                                
 
Hösten  2008  lanserade  Umeå  kommun  det  nya  platsmarknadsföringsarbetet  med 
kampanjrubriken: Umeå vill mer. Olofsson är noga med att poängtera att detta inte är någon 
slogan. Vad man vill  förmedla med detta är att Umeå kommun  inte är nöjd utan vill mer. 
Betoningen  i  denna  kampanjrubrik  ligger  på  ordet mer  och Olofsson  hoppas  att  företag, 
organisationer,  sportklubbar  och  föreningar  i  framtiden  kommer  att  skräddarsy  detta 
budskap.  Exempelvis  ”Umeå  mer  dialog”,  ”Umeå  mer  kreativitet”,  ”Umeå  mer 
forskning”, ”Umeå mer vinster” eller ”Umeå mer  jazz”. Kommunen arbetar  för att  ta  fram 
verktyg för att alla aktörer ska kunna arbeta med denna grafiska profil. Olofsson hoppas att 
samtliga reklambyråer  i staden kommer att arbeta med detta budskap,  inte enbart de som 
sköter kommunens marknadsföring. Det Umeå kommun vill förmedla med budskapet är att 
man har mer att erbjuda och att det finns möjligheter att göra mer.  
 
Det som differentierar Umeå och attraherar många människor är enligt Olofsson framförallt 
mentaliteten. Olofsson berättar att Umeås mentalitet har sin grund  långt tillbaka. På 1600‐
talet hade människor  i  västerbotten  långt  till  kyrkorna  vilket  ledde  till  att man  införde  så 
kallade  byaböner. Människor  samlades  för  att  läsa  bibeln  och  be  tillsammans  utan  präst. 
Detta medförde att människor  lärde sig att  läsa och diskutera för att förstå vad som stod  i 
bibeln. Olofsson menar att identitet formas av den historiska bakgrund, den kultur som finns, 
starka opinionsbildare och karaktärer samt mentaliteten hos medborgarna. Olofsson säger 
att umeåbor är en kombination av bråkiga och kaxiga. Trots att detta kan innebära problem 
för politiker skulle hon inte vilja se en mer foglig befolkning eftersom det är just detta som är 
helt unikt för Umeå. Hon menar att denna mentalitet medför en tillåtlighet och acceptans; i 
Umeå får man se ut och tycka som man vill.  
  
Umeå har en stor  in‐ och utflyttning som gör att kommunen byter befolkning var sjunde år 
vilket är ovanligt i övriga Norrlandsstäder. Umeå har enligt Olofsson en makalös tillväxt och 
kommunen har vuxit konstant de senaste 30 åren. Umeå har en befolkningsökning på 1500 
personer per år vilket innebär att man inte aktivt arbetar med att rekrytera nya invånare till 
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kommunen.  Tack vare universitetet har Umeå en ung befolkning som tycker att det är viktigt 
att diskutera och uttrycker sin åsikt.  
 
Umeå kommun kan tänka sig att använda lokala kändisar i sin marknadsföring, men Olofsson 
menar  att  om  dessa människor  ska  användas  är  det  historien  bakom  kändisarna  som  är 
intressant. Som exempel nämner hon fotbollsspelaren Marta. Istället för att bara lyfta fram 
hennes namn skulle hon vilja att man berättade historien om Marta och vad som fick henne 
att  välja  Umeå.  Det  var  ett  politiskt  beslut  att  dela  träningstiderna  lika mellan män  och 
kvinnor så att de vartannat år fick välja först vilka träningstider de ville ha. Detta har medfört 
att Umeå har fostrat fram ett fantastiskt damfotbollslag som blev så bra att världens bästa 
fotbollsspelare, Marta, ville komma  till Umeå och spela. Det  tycker Olofsson är en historia 
värd att berätta. Hon menar att lokala kändisars historier måste göras till något som handlar 
om Umeå och inte bara att de kommer från kommunen. Toontrack är ett Umeåföretag som 
gör dataprogram för trummor. Programmet har kommit att användas till musik i världskända 
tv‐serier och på stora artisters skivor och programmet säljs  från Umeå. Sådana berättelser 
kan även vara bevis på den närhet och de möjligheter som finns i kommunen.  
 
Skapa attraktivt företagsklimat  
Det är näringslivsservice som gör det konkreta  företagsrekryterandet men Olofsson menar 
att  det  finns  ett  behov  av  verktyg  som  till  exempel  broschyrer,  presentationer,  en  bra 
hemsida  och  bra  information.  Detta  marknadsföringsmaterial  görs  av  kommunens 
marknadschef. Befintliga företag får  information och stöd. Hon anser att det är viktigt med 
en  företagsbredd  i kommunen och här  jobbar Umeå branschvis med många olika projekt, 
alltifrån att stödja  företagen kring Uminova11, Biotech Umeå där man  jobbar  för att stärka 
bioteknikföretag och Infotech där man jobbar för att försöka stärka IT‐företag.  
 
Satsningar på framtiden  
Olofsson menar att kommunen ska fortsätta men nuvarande projekt.  I nuläget arbetar hon 
med att formulera strategierna för hur Umeå ska göra i fortsättningen och att det därför är 
lite  tidigt  att  berätta  om  det  just  nu. Men  hon  lovar  att mycket  kommer  att  hända  och 
förbättringar kommer att ske.  

4.3.2 Hur använder Umeå kommun platsmarknadsföring riktad mot privata 
besökare? 
Olofsson  har  länge  arbetat  med  platsmarknadsföring  och  för  att  ta  fram 
platsmarknadsföringsstrategier.  Hon  menar  att  det  är  viktigt  att  utnyttja  traditionella 
marknadsföringsmodeller  och  anpassa  dem  för  att  de  ska  bli  användbara  inom 
platsmarknadsföring.  En  sådan  teorikoppling  är  enligt  henne  viktig  och  utan  den  blir  inte 
arbetet grundligt.  
 
Besöksnäringen är viktig för Umeåregionen då den ger cirka 1200 arbetstillfällen. Erja Back, 
projektledare  och  marknadsförare  på  Umeå  turistbyrå,  berättar  att  Umeå  marknadsför 
kommunen  bland  annat  genom  ett  broschyrpaket  bestående  av  ett  flertal  sommar‐  och 
vinterguider samt temabroschyrer. Detta material finns i små broschyrställ på hotellen och i 

                                                 
11 Uminova är ett samlingsnamn för ett antal företag som arbetar för att bidra till ett starkare, mer nytänkande 
och öppet Umeå. (http://www.uminova.se/) 
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anknytning  till  sevärdheter  på  totalt  på  cirka  150  platser  i  regionen.  Umeå  satsar  även 
mycket på att ha en aktuell och bra webbplats för besökare.  
 
Back delar upp besökarna av Umeå kommun i utländska och svenska besökare. De utländska 
består  främst  av Norrmän,  Tyskar  och  Finländare. Umeå  har  även  charterflyg  från  Zürich 
under åtta sommarveckor. Vid Umeå universitet finns många utbytesstudenter och föräldrar 
och vänner till dessa är ytterligare en målgrupp inom besöksnäringen. De svenska besökarna 
består  av  Norrlandsintresserade  sommargäster  från  södra  Sverige,  besökare  från 
närområden samt affärsbesökare och konferensgäster. Back menar att Umeå gärna skulle ta 
emot  fler utländska affärs‐ och konferensbesökare samt att alla som besöker Norrland ska 
välja att besöka Umeå. Beroende på målgrupp och årstid lyfter Umeå fram olika egenskaper i 
marknadsföringen. Back menar att dessa egenskaper till exempel kan vara stadens nöjen och 
kultur, shopping, naturen och naturaktiviteter samt besöksmål som Norrbyskär, Älgens Hus, 
Olofsfors Bruk, Skulpturparken och Gammlia med Bildmuseet. Back menar att vad som kan 
ses  som unikt med Umeå kommun är närheten  till naturen med ett brett aktivitetsutbud, 
samtidig som man har närheten till norrlands största stad med ett brett utbud av boende, 
restauranger och kultur. 
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5 Analys 
I  detta  kapitel  presenteras  jämförelser  mellan  tidigare  forskning  och  den  empiri  som 
insamlats  för  denna  studie.  De  olika  fallkommunerna  ställs  mot  varandra  för  att  finna 
likheter  och  skillnader  dem  emellan.  Respondenterna  från  kommunerna  kommer  inte 
refereras till vid namn utan i detta kapitel refereras till berörd kommun för att underlätta för 
läsaren. Analysen är uppdelad efter studiens två forskningsfrågor.  
___________________________________________________________________________ 

5.1 Hur använder kommuner platsmarknadsföring för att rekrytera samt 
behålla invånare? 
 
Image och varumärkeshantering 
Trueman et al  (2004) menar att en kommuns  image bör  förmedla vad kommunen upplevt 
genom  tiderna,  kommunens  näringsliv,  beteenden  hos  invånarna  och  hur  kommunens 
infrastruktur ser ut, vilket är regionens identitet. Skellefteå var för tio år sedan en utpräglad 
industristad och Luleå kommun har traditionellt sett dominerats av en identitet som präglats 
av manlighet och teknik. Samtliga kommuner arbetar för att förmedla en  image eller profil 
som representerar det nuvarande läget i respektive kommun. Bennett och Koudelova (2001) 
betonar  vikten  av  att  en  kommuns  image  överensstämmer  med  andan  som  råder  i 
kommunen. Detta är något som samtliga kommuner arbetar med och de vill förmedla ”den 
mest fördelaktiga, sanna bilden” av kommunen. Att skapa och förändra en kommuns image 
är enligt Kotler et al  (1999,  s 54)  svårt och  tar  lång  tid. Luleå kommun har  sedan år 2000 
arbetat för att förändra den image kommunen länge haft. Detta grundar sig i den förändrade 
situation kommunen befinner sig i och med den nya imagen vill de visa allt positivt som hänt 
de senaste åren. Även i Skellefteå kommun har situationen förändrats och de arbetar för att 
förmedla en image som bättre speglar verkligheten.  
 
Kotler et al (1999, s 54) anser att kommuner bör utföra undersökningar om hur kommunen 
uppfattas  av  invånarna  i  kommunen  och  människor  utanför  kommunen  för  att  lyckas 
marknadsföra kommunens  image. Vår studie visar att detta praktiserats av både Umeå och 
Luleå som har gjort noggranna mätningar för att undersöka hur de uppfattas av människor 
utanför kommunen. Skapandet av en image innefattar vanligtvis bland annat att en logotyp 
och en slogan utvecklas (Ward, 1998, s 110). Samtliga kommuner arbetar med två officiella 
logotyper;  en  som  representerar  kommunens  organisation  och  en  som  representerar 
kommunen som destination, och de betonar att man vid platsmarknadsföring vill lyfta fram 
området och  inte organisationen. Walsh (1989, s 79) hävdar att symboler så som  logotyper 
starkt bidrar till den bild en kommun  förmedlar.  Ingen av kommunerna vi undersökt anser 
att slogans har någon central roll  i arbetet med platsmarknadsföring medan Ward (1998, s 
54) hävdar att utformandet av slogans är en av de viktigaste delarna av platsmarknadsföring. 
Skellefteå  kommun  anser  att  en  slogan  inte  är  trovärdig  och  att  det  är  bättre  att  lägga 
pengar på andra delar av platsmarknadsföringen. Umeå kommun menar att det är omöjligt 
att  reducera  ner  en  plats  till  en  enda  slogan.  Luleå  kommun  är  den  enda  av  de  tre 
fallkommunerna som uttrycker att de har en aktuell slogan. 
 
Ward (1998, s 110) menar även att kampanjer hjälper till att förmedla en kommuns identitet. 
Skellefteå kommer med sina kampanjer att satsa på att kommunicera med ett mindre antal 
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människor och rikta in sig på specifika målgrupper för att locka nya invånare till kommunen. 
De kommer att arbeta med ett koncept  som bygger på  förbearbetning, personliga möten, 
inbjudningar  samt  kontinuerlig  uppföljning.  Luleå  kommuns  aktuella  kampanjer  är 
uppbyggda  på  samma  sätt.  För  att  locka  nya  invånare  genom  kommunens 
platsmarknadsföring  fokuserar  Luleå  kommun  skarpt på en plats  i  samband med ett  stort 
event  som  arrangeras  av  någon  annan,  exempelvis  Luleå  hockey. Umeå  kommun  arbetar 
med  kampanjen Umeå  vill mer  som  syftar  till att  förmedla att Umeå har mer att erbjuda 
samt  att  det  finns  möjlighet  att  göra  mer.  Då  Umeå  kommuns  befolkning  årligen  ökar 
arbetar de inte aktivt med att rekrytera nya invånare.  
 
Hankinson (2004) hävdar att en kommun kan ses som ett varumärke. Samtliga kommuner  i 
denna studie anser att kommunen är ett varumärke. Respondenten för Skellefteå kommun 
menar dock att det råder delade meningar om detta  inom organisationen. Umeå kommun 
poängterar  att  det  inte  går  att  reducera  ner  en  plats  till  ett  enda  varumärke  och  därför 
samverkar  kommunen med  en mängd  andra  viktiga  varumärken  inom  området. Detta  är 
något  som  de  menar  är  utmärkande  för  Umeå  och  något  som  gör  kommunens 
platsmarknadsföring framgångsrik. De menar att ”ingen äger en plats varumärke, men alla är 
med och skapar det”. Då kommuner kan ses som varumärken anser Hankinson (2004) och de 
Chernatony och McDonald (refererad i Medway & Warnaby, 2008) att varumärkeshantering 
är  användbart  för  kommuner  på  samma  sätt  som  för  produkter.  Varumärkeshantering 
innebär att  lyfta  fram en kommun genom att differentiera den på olika sätt  (ibid). Matson 
(1994)  menar  att  det  är  viktigt  att  kommuner  lyfter  fram  sina  främsta  tillgångar  och 
färdigheter  i platsmarknadsföringen för att skapa hållbara konkurrensfördelar och förbli en 
attraktiv  kommun  för  invånare  och  potentiella  inflyttare.  Samtliga  kommuner  i  studien 
arbetar  för att  lyfta  fram vad som är unikt med  just sin kommun  i platsmarknadsföringen. 
Kommunerna menar att de har många egenskaper som är värda att förmedla men att det är 
vad som är unikt som gör att kommunerna sticker ut. Skellefteå kommun poängterar att de 
först presenterar det som är unikt för att människor ska få upp ögonen för kommunen och 
när människor väl uppmärksammat kommunen kan de övriga argumenten presenteras. 
 
Kotler  et  al  (1999,  s  59‐64)  hävdar  att  det  är  vanligt  att  kommuner  lyfter  fram  kända 
människor vid platsmarknadsföring då dessa hjälper  till att skapa positiva associationer  till 
kommunens varumärke. Vår undersökning visade att endast en av de  tre  fallkommunerna 
använder sig av detta i samband med platsmarknadsföring. Luleå är den kommun som idag 
använder  lokala  kändisar  i  sin  platsmarknadsföring  och  då  endast  när  den  riktas  mot 
befintliga  invånarna.  Dessa  människor  hjälper  till  att  uttrycka  den  attityd  som  finns  i 
kommunen.  Utanför  kommunen  görs  inga  medvetna  satsningar  som  involverar  lokala 
profiler,  Luleå  kommun  tror dock att  luleåbor hjälper  till att profilera kommunen externt. 
Denna  typ  av  ambassadörer menar  kommunen  är  både  kostnadseffektivt  och  ger  goda 
resultat. Detta får stöd i teorin då Kotler et al (1999, s 64‐66) framhåller att ambassadörer är 
en viktig del av platsmarknadsföringen då de förmedlar en positiv bild av kommunen. Även 
Ek  och  Hultman  (2007,  s  28‐29)  anser  att  det  är  viktigt  att  lokalbefolkningen  deltar  i 
marknadsföringen då de ökar budskapets trovärdighet.  I Umeå kommun används  idag  inte 
lokala  kändisar  i  marknadsföringen,  men  de  kan  tänka  sig  att  göra  detta  i  framtiden. 
Kommunen  vill då  lyfta  fram historien bakom  kändisen och  inte bara  visa att de  kommer 
ifrån Umeå. Skellefteå kommun tror dock inte på denna strategi då de menar att de krävs en 
ikon för att en person ska vara värd att lyfta fram och någon sådan finns inte i kommunen.  
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Att  involvera  det  lokala  näringslivet  i  kommuners  platsmarknadsföring  menar  Ek  och 
Hultman (2007, s 28‐29) är viktigt och vår undersökning visar att samtliga kommuner arbetar 
med  detta.  De  presenterar  att  näringslivet  är  högst  delaktiga  i  den marknadsföring  som 
bedrivs. I Skellefteå kommun har näringslivet stort inflytande över arbetet, men kommunen 
önskar att de även  skulle delta  i konkreta aktiviteter.  I Luleå kommun är näringslivet med 
och stöttar och  i vissa  fall bidrar det även med  finansiering. Detta gör att Luleås näringsliv 
bryr sig om vilket utfall platsmarknadsföringsaktiviteterna får då de har investerat pengar. I 
Umeå  kommun  är  samverkan  mellan  kommunen  och  andra  aktörer  en  viktig  del  i 
platsmarknadsföringen och något som gör marknadsföringen framgångsrik.  
 
Skellefteå kommun arbetar  inte med att förmedla något enhetligt budskap och de har  inte 
någon enhetlig kommunikationsstrategi. Detta går emot Ek och Hultman (2007, s 153) som 
menar  att  trovärdigheten minskar  om  en  kommun  presenteras  på  olika  sätt  för  samma 
målgrupp.  Luleå  och Umeå  arbetar med målgruppsanpassade  budskap  som  även  varierar 
beroende på mediekanal. Publicitet  lyfts  i  tidigare  forskning  fram  som det mest populära 
medium  för  att  marknadsföra  kommuner  (Dobson  refererad  i  Day  &  Reynolds,  1998). 
Skellefteå och  Luleå nyttjar detta medium då de arrangerar event  som uppmärksammas  i 
media.  Övriga  media  som  fallkommunerna  använder  för  att  nå  ut  med  sin 
platsmarknadsföring är webben som anses vara en av de främsta mediekanalerna, men även 
direktreklam, radio, lokal‐tv, dagstidningar samt mun‐till‐mun används.  
 
Skapa attraktivt företagsklimat  
Kotler et al  (1999,  s 40‐45) betonar vikten av att kommuner hjälper befintliga  företag och 
underlättar  för  lokala entreprenörer då detta ökar  kommuners attraktionskraft.  Skellefteå 
kommun bidrar med stöd till kommunens näringslivsorganisationer och de ställer även upp 
ekonomiskt vid evenemang. Företagare och nyföretagare erbjuds  service och  information. 
Luleå  kommun  arbetar  för  att  underlätta  för  entreprenörer  att  starta  nya  företag  i 
kommunen  samt  hjälper  dem  att  överleva. De  erbjuds  hjälp,  rådgivning  och mentorskap. 
Satsningar på lokala entreprenörer är en av de enskilt största penningmässiga satsning som 
Luleå kommun gör. Umeå kommun ger stöd och information åt entreprenörer och befintliga 
företag. Skellefteå kommun gör stora ansträngningar för att locka nya företag till kommunen. 
De har en person som arbetar heltid med att träffa företag inom olika branscher på mässor. 
De tillämpar one‐to‐one marketing med företagsledare för att locka företag. Umeå kommun 
bidrar med marknadsföringsmaterial  till näringslivsservice  som  i  sin  tur utför det konkreta 
företagsrekryterandet  till  kommunen.  Luleå  kommun  arbetar  tillsammans  med  en 
grannkommun för att gemensamt attrahera företagsetableringar. De arbetar för att bli mer 
proaktiva och  söka upp  intressanta  företagsinvesterare  istället  för att  vänta på att de  ska 
agera.    Tillsammans  med  den  internationella  svenska  byrån  för  företagsinvesteringar 
samarbetar Luleå för att främja  IT‐företags etableringar. Kotler et al (1999, s 44‐45) menar 
att denna  typ av utvecklingsprojekt gynnar en kommun då de väcker uppmärksamhet och 
genererar publicitet.  
 
Satsningar på framtiden 
Satsningar  på  utbildning,  kultur,  miljö,  parker  och  grönområden  ökar  en  kommuns 
attraktionskraft vilket kan bidra till att befintliga invånare väljer att stanna i kommunen samt 
till  att  attrahera  nya  invånare  (Kotler  et  al,  1999,  s  37‐38;  Tresman  et  al,  2007).  Umeå 
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kommun  arbetar  för  närvarande med  att  formulera  strategier  för  framtiden  inom  detta 
område, men de hävdar att många  förbättringar kommer att ske. Luleå kommun anser sig 
vara  lyckligt  lottade  som har  Luleå  tekniska universitet där det  ständig utveckling pågår.  I 
nuläget jobbar kommunen för att plana ut den rådande lågkonjunkturen genom att försöka 
hitta kompetensutbildningar till personer som varslats.  Luleå kommun arbetar även med att 
skapa  förutsättningar  för  invandrare genom  specialanpassade  språkkurser. Kommunen  ser 
även utbildningar för egna företagare som satsningar på framtiden och satsningar görs även 
på miljön och på att utveckla Luleås stadskärna. Skellefteå kommun anser att denna typ av 
satsningar  sker men  att  de  inte  är  direkt  kopplade  till  att  få  invånare  att  vilja  stanna  i 
kommunen. Skellefteå arbetar för att kvalitetsutveckla skolan, biogasanläggningar byggs och 
parker  och  centrum  byggs  och  designas  om.  Alla  dessa  satsningar  är  bra  för  framtiden  i 
Skellefteå kommun men de menar att det är omöjligt att använda detta i marknadsföringen 
då alla inte är eniga om varför satsningarna görs. 
 

5.2 Hur använder kommuner platsmarknadsföring riktad mot privata 
besökare? 
 
Samtliga  kommuner  använder  sig  av  vad  Medway  och  Warnaby  (2008)  benämner  som 
traditionell  platsmarknadsföring  då  positiva  egenskaper  av  kommunerna  lyfts  fram  i 
marknadsföringen. Ingen av fallkommunerna arbetar med någon form av ”demarketing”. För 
att  en  kommuns  besöksnäring  ska  vara  framgångsrik  hävdar  Williams  (2006)  att 
platsmarknadsföring  är  nödvändig  och  turism  har  kommit  att  bli  en  viktig  ekonomisk 
aktivitet.  Samtliga  kommuner  anser  att  besöksnäringen  är  mycket  viktig  och  att  det 
fortfarande  är  en  relativt  ny  bransch  inom  kommunerna.  Skellefteå  kommun menar  att 
besöksnäringen är viktig då den sysselsätter ett stort antal människor och genererar en hög 
omsättning.  Även  Umeå  och  Luleå  kommun  framhåller  att  besöksnäringen  skapar 
arbetstillfällen  i  kommunen,  främst  till  ungdomar.  Luleå  anser  även  att  besöksnäringen 
bidrar  till  en  spridning  av  bilden  av  Luleå  samt  att  besökare  kan  vara  framtida 
företagsetablerare  eller  invånare.  Vår  studie  visar  att  platsmarknadsföring  riktad  mot 
besökare  till  stor del bedrivs av andra bolag  i  samarbete med kommunerna. För att nå ut 
med denna typ av platsmarknadsföring är webben det mest förekommande verktyget. 
 
För  att  locka  besökare  till  kommunen  och  bli  en  destination  som  sticker  ut måste  den 
erbjuda något unikt och vara  lättillgänglig (Ek & Hultman, 2007, s 206; Kotler et al, 1999, s 
201).  För  att  locka  besökare  till  Skellefteå  anordnas  diverse  evenemang  som  till  exempel 
Dream  Hack,  gruvmässor  och  i  år  kommer  de  stå  som  värd  för Melodifestivalen.  Umeå 
kommun lyfter fram olika aspekter i sin platsmarknadsföring för att locka besökare beroende 
på målgrupp och årstid. Vad Umeå anser är unikt med kommunen är närheten till naturen 
med ett brett aktivitetsutbud samt att det är Norrlands största stad. I Luleå kommun menar 
man  att  klimatet,  det  geografiska  läget  och  skärgården  är  vad  som  är  unikt  och  lockar 
besökare till kommunen. Detta stämmer väl överens med Ek och Hultman (s 153‐155) som 
menar  att  kommuner  lyfter  fram  unika  aspekter  så  som  sevärdheter,  aktiviteter  och 
evenemang  för  att  locka  besökare  till  kommunen. Vissa  platser  har  naturliga  attraktioner 
inom  sitt  område  som  lockar  besökare  till  kommunen  (Kotler  et  al,  1999  s  55‐57).    De 
kommuner  som  saknar  detta  bör  enligt  Kotler  et  al  (s  207)  satsa  på  att  investera  i  nya 
attribut som kan attrahera fler besökare.  I Skellefteå planeras en ny turistattraktion, en 45 
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meter hög älg, som ska utgöra ett centrum för turism‐ och upplevelseaktiviteter och kan ses 
som en investering för kommunens besöksnäring. 
 
Kotler et al (1999, s 205) menar att det är viktigt att fastställa vilka besökare kommunen vill 
attrahera  för  att  på  så  sätt  kunna  skräddarsy  kampanjer  och  budskap  som  passar  dessa 
målgrupper. Luleå kommun arbetar med riktade arbets‐ och marknadsföringssatsningar mot 
de  olika  målgrupper  som  besöker  kommunen.  Samtliga  fallkommuner  känner  till  vilka 
målgrupper  som besöker  kommunen och därför har alla möjlighet att anpassa  kampanjer 
efter dessa, dock är det inget de uttrycker vid intervjutillfället.  
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6 Diskussion 
I uppsatsens sista kapitel förs ett resonemang kring undersökningens resultat och hur de tre 
fallkommunernas arbete med platsmarknadsföring skiljer sig från tidigare forskning.  I detta 
kapitel  besvaras  även  studiens  forskningsfrågor.  Avslutningsvis  görs  en  återkoppling  till 
studiens syfte, uppsatsens bidrag presenteras samt förslag till vidare forskning inom området.  
___________________________________________________________________________ 

6.1 Forskningsfråga 1 
 
Hur använder kommuner platsmarknadsföring för att rekrytera samt behålla invånare? 

 
Vår studie har visat att kommuner anser att en viktig del av platsmarknadsföring är att visa 
upp  kommunens  rätta  image.  Vi menar  att  det  är  viktigt  att  kommuner  arbetar med  sin 
image då det är ett sätt att differentiera kommunen och på så sätt attrahera de målgrupper 
de är ute efter. Precis som tidigare forskning presenterat arbetar kommuner för att förmedla 
en  ärlig  och  sann  bild  som  speglar  kommunens  aktuella  situation.  En  kommuns  situation 
förändras  under  åren  vilket medför  att  de  ibland måste  ändra  den  image  de  förmedlar. 
Kommunerna betonar att detta är ett viktigt arbete som är tidskrävande vilket går helt i linje 
med tidigare forskning inom området. För att kunna marknadsföra kommunens image utför 
de  noggranna  mätningar  och  undersökningar  om  hur  kommunen  uppfattas,  både  av 
invånarna och av utomstående vilket även detta stödjer tidigare forskning.  
 
Forskare  har  hävdat  att  framtagandet  av  en  slogan  är  en  av  de  viktigaste  delarna  vid 
skapandet  av  en  kommuns  image.  Denna  studie  visar  dock  ett  resultat  som  till  viss  del 
avviker  från  detta.  I  stor  utsträckning  investerar  kommuner  hellre  pengar  i  andra 
platsmarknadsföringsaktiviteter  då  de  anser  att  en  slogan  inte  har  någon  trovärdighet. 
Däremot  använder  kommuner  logotyper  för  att  förmedla  sin  image  vilket  stämmer  helt 
överens  med  vad  tidigare  undersökningar  visat.  Denna  studie  visar  att  det  främsta 
tillvägagångssättet  för  att  rekrytera  invånare  till  en  kommun  är  genom  förbearbetning, 
personliga  möten,  inbjudningar  samt  kontinuerlig  uppföljning  i  olika  kampanjer.    Alla 
kommuner  har  dock  inte  samma  behov  av  att  rekrytera  nya  invånare  vilket medför  att 
platsmarknadsföringsansträngningarna varierar från kommun till kommun.  
 
Tidigare  forskning  visar  att  det  har  blivit  vanligare  att  platser  ses  som  varumärken  vilket 
denna  studie  styrker.  Kommuner  arbetar  med  att  differentiera  sig  och  lyfta  fram  sina 
konkurrensfördelar  för  att  bli  attraktiva.  Vi  anser  dock  att  detta  arbete  skiljer  sig  från 
företags  arbete  med  varumärkeshantering  och  vi  menar  att  kommuner  kan  lära  sig  av 
företag. Då  företag marknadsför en ny produkt  framhålls dess  funktioner och attribut och 
man marknadsför inte företaget som står bakom produkten. Kommuner kan bli bättre på att 
marknadsföra de tjänster de erbjuder och inte alltid ha fokus på hela kommunen.  
 
Tidigare  forskning  hävdar  att  det  vid  platsmarknadsföring  är  vanligt  att  kommuner  lyfter 
fram kända  lokala profiler  för att rekrytera och behålla  invånare. Vår studie visar att detta 
tillvägagångssätt  används, men  inte  i någon  större utsträckning och då endast  riktad mot 
kommunens befintliga invånare. Vi tror dock att kommuner gynnas av att till exempel lokala 
idrottslag bär kommunens namn då dessa  får stor uppmärksamhet  i media och kan  skapa 
positiva  associationer  till  kommunen.  Vi  tror  att  lokala  kända  profiler  kan  hjälpa  till  att 
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förmedla en positiv bild av en kommun, men vår uppfattning är att de inte har någon större 
påverkan på människors val av plats att bo. När man passerar Robertsfors kommun möts 
man av en skylt med texten: Robertsfors‐ Sahara Hotnights hemkommun. Vår uppfattning är 
att detta  inte bidrar  till någon befolkningsökning  för  kommunen,  särskilt då  gruppen  inte 
längre  är  bosatta  i  kommunen.  Vi  anser  dock  att  en  känd  lokal  profil  kan  skapa 
sammanhållning  och  stolthet  inom  en  kommun  och  vi  är  tror  att  Marta  kan  få  en 
fotbollsspelande  tjej  att  välja  Umeå  IK  framför  en  annan  klubb  och  därmed  välja  Umeå 
kommun framför en grannkommun.  
 
Vår studie understryker att kommuner aktivt arbetar med att främja företagande i syfte att 
rekrytera  och  behålla  invånare.  Vi  anser  att  detta  är  viktigt  då  det  bidrar  till  en  högre 
sysselsättning i kommunen. En av studiens fallkommuner använder sig av ett samarbete med 
en grannkommun  för att attrahera  företagsetableringar. Detta menar vi är något  som kan 
gynna mindre kommuner som på så sätt ökar sin attraktionskraft. Om ett företag etableras i 
en kommun kan positiva effekter även ges till kommunerna i regionen runt om.    
 
De slutsatser vi kan dra av detta är att kommuner använder platsmarknadsföring på många 
sätt  för  att  rekrytera och behålla  invånare.  För  att bli en  attraktiv  kommun  som  läggs på 
minnet måste en rättvis image förmedlas, kommunen måste sticka ut ur mängden och man 
måste bli en attraktiv plats för företagsetableringar. Denna studie visar att kampanjer är det 
vanligaste och enligt kommuner det mest effektiva sätt att  rekrytera nya  invånare. Vi drar 
även  slutsatsen  att de  satsningar  som  kommuner  gör på  framtiden  inte har någon direkt 
koppling till att rekrytera och behålla invånare. Vi anser att dessa är isolerade satsningar som 
utförs av andra motiv men samtidigt kan medföra denna positiva bieffekt.  
 

6.2 Forskningsfråga 2  
 

Hur använder kommuner platsmarknadsföring riktad mot privata besökare? 
 

För  att  locka  besökare  lyfter  kommuner  fram  sina  positiva  egenskaper.  Detta  förmedlas 
främst  genom  Internet.  Något  vi  inte  funnit  i  tidigare  forskning  är  att  kommuners 
platsmarknadsföring till stor del bedrivs av andra bolag och  inte av kommunen själv. Detta 
anser vi vara bra då det finns företag som är specialiserade på just detta som många gånger 
kan marknadsföra en kommun eller ett evenemang på ett mer kreativt sätt än kommunen 
själv. Besöksnäringen är en växande bransch och vi är medvetna om att mycket av detta har 
att göra med den ökade betydelsen som människors fritid har fått. Eftersom det finns många 
alternativ  att  välja bland måste  kommuner  i  sin platsmarknadsföring  riktad mot besökare 
lyfta fram vad som är unikt att besöka  i kommunen. Efter att vi studerat tidigare forskning 
inom ämnet kan vi dock känna att det unika inte längre är unikt eftersom alla eftersträvar att 
vara det. Unikt är något som är fullständigt ensam av sin typ eller art (Nationalencyklopedin, 
inget datum). När alla vill visa sin ”unika badstrand” och sin ”unika natur” menar vi att det 
tappar  trovärdighet  och  inte  längre  uppfattas  som  unikt  och  spännande.  Vi  tror  att 
kommuner har mycket att vinna på att komma på nya, kreativa sätt att framhäva vad som är 
unikt i kommunen.  
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 Vi  anser  att  det  är  viktigt  för  kommuner  att  satsa  på  besöksnäringen  då  den  genererar 
inkomst  och  ökar  sysselsättningen  i  kommunen.  Som  en  av  studiens  fallkommuner 
poängterade kan en besökare även vara en framtida invånare eller företagsetablerare. Detta 
menar  vi  att  kommuner bör ha  i  åtanke. När någon besöker en  kommun har  kommunen 
stora möjligheter att visa upp vad den har att erbjuda. Då vi tror att få väljer att flytta till en 
kommun som de aldrig besökt kan ett gott  intryck vid ett tidigare besök  i en viss kommun 
öka chanserna att man väljer att flytta dit.   
 
Kommuner använder platsmarknadsföring riktad mot besökare genom att lyfta fram det som 
är unikt för kommunen och på så sätt attrahera specifika målgrupper. Det är dock svårt att 
generalisera vilka aspekter kommuner väljer att  framhäva  i platsmarknadsföringen då vad 
som  är  unikt  för  en  kommun  inte  är  unikt  för  en  annan.  Vi  anser  att  det  är  klokt  av 
kommuner att göra  riktade  satsningar  för att  locka besökare. Vi menar att om kommuner 
känner  till vilka  som är  intresserade av att besöka kommunen blir det möjligt att  specifikt 
satsa på dessa och på så sätt begränsa budget och resurser.  
 
De slutsatser vi kan dra gällande hur kommuner arbetar med platsmarknadsföring riktad mot 
privata besökare är att de främst fokuserar på att lyfta fram vad som är unikt för kommunen 
samt  genom  att  arrangera  evenemang.  Detta  arbete  utförs  ofta  i  samarbete med  andra 
bolag och  eftersom besöksnäringen  visat  sig  vara oerhört  viktig  för mindre  kommuner  är 
detta  arbete  något  som  bör  prioriteras.  Samarbete  är  något  som  vi  kommit  fram  till  kan 
gynna  speciellt  mindre  kommuner.  Genom  att  samarbeta  med  olika  aktörer  eller 
grannkommuner kan de öka sin attraktionskraft och bli en kommun att lägga på minnet.  
 

6.3 Återkoppling till uppsatsens syfte och presentation av uppsatsens bidrag 
 
Syftet  med  denna  uppsats  var  att  skapa  förståelse  för  kommuners  användning  av 
platsmarknadsföring.  Genom  att  studera  tidigare  forskning  samt  utföra  intervjuer  som 
behandlar området platsmarknadsföring menar vi att vi bidrar till en ökad förståelse för hur 
kommuner använder sig av detta.  
 
Vi har kommit fram till att denna studie på vissa punkter skiljer sig från tidigare forskning och 
dessa  avvikelser  kan  därmed  ses  som  uppsatsens  teoretiska  bidrag.  Fallkommunerna  för 
denna  studie  använder  inte  lokala  kända  profiler  för  att  rekrytera  invånare  som  tidigare 
forskning  ansett  vara  en  vanlig  strategi.  Användandet  av  slogans  visade  sig  också  ha  en 
mindre betydelse bland denna studies fallkommuner än vad tidigare forskning presenterat. 
Tidigare studier menar att satsningar på framtiden i form av förbättringar av till exempel av 
utbildning, miljö  och  grönområden  gjorts  i  syfte  att  behålla  och  locka  invånare. Detta  är 
något  som  denna  studie  inte  stödjer.  Samtliga  fallkommuner  satsar  inom  dessa  områden 
men  ingen kommun hävdar att det är med detta bakomliggande motiv. Denna studie visar 
också att kommuner använder bolag som sköter platsmarknadsföringen riktad mot besökare 
istället för att sköta den själv. Vi har även kommit fram till att kampanjer och den publicitet 
de medför är de mest populära sätt för kommuner att rekrytera nya invånare.  
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6.4 Slutord och förslag till vidare forskning 
 
Det är intressant att se de skillnader som framkommit mellan studiens fallkommuner i deras 
arbete  med  platsmarknadsföring.  Något  som  bidrar  till  dessa  skillnader  är  att 
fallkommunerna inte är i samma behov av att rekrytera fler invånare.  
 
Efter att vi studerat hur kommuner använder platsmarknadsföring har vi kommit fram till att 
förbättringar  kan  göras. Vi  anser  att  kommuner har mycket  att  lära  av  företag  vad  gäller 
varumärkeshantering.  Vi menar  att  kommuner  ska  lägga  större  fokus  på  de  tjänster  och 
aktiviteter  som  de  erbjuder  och  marknadsföra  dessa  istället  för  att  marknadsföra  hela 
kommunen. Något som framkommit i denna studie är vikten av att locka företagsinvesterare 
till  en  kommun  för  att  på  så  sätt  attrahera  invånare. Många mindre  kommuner  lider  av 
utflyttning på grund av brist på arbeten  inom kommunen och därför är företagsrekrytering 
extra viktigt  för dessa kommuner. Denna studie går  inte på djupet vad gäller denna del av 
platsmarknadsföring men vi har förstått att det är mycket viktigt varför vi vill rekommendera 
företagsrekrytering  som  ett  förslag  till  vidare  forskning  inom  kommuners  arbete  med 
platsmarknadsföring.  
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Bilaga: Intervjuguide 
 

FF1: Hur använder kommuner platsmarknadsföring för att rekrytera 
och behålla invånare? 

 
Image och varumärkeshantering 
 

• Vilken image vill ni framställa? 
• Hur vill ni att kommunen ska uppfattas? 
• Hur har er kommuns image skapats? 
• Har er kommun någon gång arbetat för att förändra imagen? 
• Vilka vill ni attrahera med er image? 
 
• Hur marknadsför ni er kommun?  

‐ Är budskapet detsamma i olika medier och för olika målgrupper? 
• Är invånarna och det lokala näringslivet på något sätt delaktiga i marknadsföringen 

av er kommun? 
  
• Slogan  

‐ Vilken?  
‐ Varför?   
‐ Vad vill ni förmedla med den?  

• Logotyp  
‐ Vilken? 
‐ Andra symboler? 

• Kampanjer 
‐ Aktuella kampanjer? 
‐ Budskap? 

 
• Ser ni er kommun som ett varumärke? 
• Vilka egenskaper av er kommun lyfter ni fram i er marknadsföring? 
• Vad differentierar er kommun? 
• Använder ni er av människor i er marknadsföring av kommunen? 

‐ Lokala kändisar? 
‐ Entreprenörer? 

 
Skapa ett attraktivt företagsklimat 
 

• Gör ni något för att locka nya företag till kommunen? 
‐ Vilka? 
‐  Varför? 
‐ Vad och hur gör ni?  

• Bidrar kommunen med någon hjälp till befintliga företag? 
• Hur stöttar ni lokala entreprenörer?  

‐ Utbildning? 
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‐ Rådgivning?  
‐ Sponsring? 

 
Satsningar på framtiden 
 

• Hur satsar er kommun på framtiden? 
‐ Utbildning? 
‐ Kultur?  
‐ Miljö? 
‐ Parker och grönområden? 
‐ Stadskärnan? 
‐ Infrastrukturen? 

 
 

FF2: Hur använder kommuner platsmarknadsföring riktad mot 
privata besökare? 

 
• Hur marknadsför ni er kommun till turister?  

‐ Vad lyfter ni fram? 
‐ Vad anser ni är unikt för er kommun? 

• Vilka turister besöker er kommun? 
• Vilka vill ni ska besöka er kommun?  

‐ Riktar ni er specifikt mot vissa? 
• Varför besöker turister er kommun?  

‐ Sevärdheter? 
‐ Shopping? 
‐ Evenemang? 
‐ Nya attraktioner? 

• Hur viktig är besöksnäringen för er kommun?  
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