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Sammanfattning 

Samhällsplanering handlar idag till stor del om tillväxt och hur kommuner arbetar för att 

uppnå detta. Att arbeta med platsmarknadsföring för att få en ökad tillväxt har fått ett stort 

genomslag de senaste åren, detta fann vi intressant och ville studera mer ingående. Syftet med 

vår uppsats har varit att undersöka hur två värmländska kommuner, Arvika och Kristinehamn, 

arbetar med platsmarknadsföring för att attrahera tre målgrupper; besökare, inflyttare och 

företag. Detta har vi gjort genom att utgå från tre frågeställningar: Hur arbetar Arvika 

respektive Kristinehamn med platsmarknadsföring för att attrahera besökare, inflyttare och 

företag? Enligt kommunerna själva, varför platsmarknadsför de sig? Vilka likheter/skillnader 

finns det mellan kommunerna?  

Vårt mål med vår undersökning har varit att få en förståelse över hur arbetet med 

platsmarknadsföringen går till.  

Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat tjänstemän på våra studerade 

kommuner, vi har även gjort en bildanalys på kommunernas turistguider.  

De slutsatser vi kommit fram till är framförallt att det finns stora skillnader i hur kommuner 

arbetar med platsmarknadsföring och hur viktigt de anser att det är. Kristinehamn ser sig 

själva som ett varumärke och menar att en kommun idag måste jobba på detta sätt medan 

Arvika inte alls ser sig som ett varumärke och inte tycker att platser kan marknadsföras på 

samma sätt som produkter.  

Däremot kan vi se att både Arvika och Kristinehamn lägger stor vikt på att involvera sina 

befintliga invånare i arbetet med platsmarknadsföringen, att de utgör grunden i detta arbete. 

För att skapa en genuin platsmarknadsföring är det viktigt att invånarna känner sig 

involverade i arbetet och kan känna igen sig i det som marknadsförs.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår uppsats problem, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar samt disposition. 

1.1 Problemformulering 

Dagens postindustriella samhälle där synen på staden har ändrats från en plats för produktion 

till en plats för konsumtion gör att platser måste förändras från gamla industristäder till 

spännande konsumtionsstäder. Arbetet med att skapa identiteter och platsimage har lett till att 

allt fler börjat arbeta med platsmarknadsföring och detta har i sin tur lett till att fler platser 

börjat marknadsföra sig i likhet med produkter (Ek 2012:95f). 

Att platsmarknadsföra sig är något alla städer gör idag på ett eller annat sätt. Det är något som 

är trendigt och ska locka till sig nya företag, invånare och besökare till platsen. Platser byggs 

upp som ett varumärke där kommuner marknadsför sina tillgångar som produkter, platsen 

marknadsförs som attraktiv, bra, idyllisk och med andra positivt laddade ord. Frågan om hur 

en plats framställs har fått en allt större betydelse idag (Syssner 2012:9). 

Under 2000-talet skedde det en tydlig vändning från platsmarknadsföring till ett 

varumärkesbyggande, där man skapar positiva symboler kring platsen. Enligt Syssner 

kommer detta ifrån att den globala konkurrensen har gjort det nödvändigt, att turismnäringens 

betydelse har ökat, medias ökande roll och synen på ekonomi har förändrats. Detta gör att 

platsmarknadsföring har blivit ett viktigt strategiskt verktyg för kommuner (Syssner 2012:35). 

När vi idag är 290 kommuner i Sverige som slåss om alla potentiella besökare, inflyttare och 

företag så krävs det att kommunen marknadsför sig för att visa på sina speciella egenskaper. 

Problemet med detta kan dock bli att många platser marknadsför sig på liknande sätt, med 

liknande positiva ord och egenskaper. Detta kan leda till att trovärdigheten för platsen 

minskar. 

1.2 Syfte 

Platsmarknadsföring som ämne är väldigt brett och det finns många vägar att gå. Det finns 

många områden att studera men det övergripande syftet för denna uppsats är att vi vill få en 

ökad förståelse för hur platsmarknadsföring används i mindre kommuner, i vårt fall Arvika 

och Kristinehamn. Platsmarknadsföring ser idag ofta likadan ut på många platser och platser 

framhäver oftast samma egenskaper. Till ytan är Arvika och Kristinehamn väldigt lika, båda 
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ligger i Värmland, de har ungefär samma befolkningsmängd, samma geografiska läge och lika 

egenskaper så som gamla industrisamhällen och belägna vid vatten. En del i vårt syfte är 

således att undersöka om platserna verkligen är så lika som vi tror att de är. Om de försöker 

attrahera samma typer människor, om de har samma bild och vision av sin stad och om de 

arbetar på samma sätt. Platsmarknadsföring riktar sig oftast till de tre målgrupperna besökare, 

inflyttare och företag och det är också dessa tre grupper vår uppsats kommer att fokusera på.  

Vi vill undersöka hur och varför Arvika och Kristinehamn använder platsmarknadsföring för 

att attrahera besökare, inflyttare och företag. 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte är våra frågeställningar: 

 Hur arbetar Arvika respektive Kristinehamn med platsmarknadsföring för att attrahera 

besökare, inflyttare och företag? 

 Enligt kommunerna själva, varför platsmarknadsför de sig? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan kommunerna? 

1.4 Avgränsning 

Vi bor i Karlstad och studerar vid Karlstads Universitet. Vi har därför i denna uppsats 

avgränsat oss till två kommuner i Värmland. Kommunerna vi har valt är Arvika och 

Kristinehamn. Dessa valde vi eftersom, som vi redan nämnt, är kommuner med liknande 

egenskaper och som finns i samma region.  

1.4.1 Undersökningsorter 

Arvika har cirka 25 000 invånare och är den näst största kommunen i Värmland. Arvika ligger 

på den västra sidan av Värmland och intill Glafsfjorden. Det finns cirka 11 000 arbetstillfällen 

i Arvika och de största företagen är Volvo construction equipment och Arvika gjuteri. Arvika 

marknadsför ett rikt natur- och kulturliv med bland annat Ingesunds musikhögskola, sina 365 

sjöar, Glaskogen och Rackstadsmuseet.  Arvika beskriver sig själva som en kommun där det 

alltid finns något kul att uppleva. (Arvika 2015). 

Kristinehamn har cirka 24 000 invånare och är den tredje största kommunen i Värmland. 

Kristinehamn ligger i den sydöstra delen av Värmland och intill Vänern (Kristinehamn 2013). 

Det finns cirka 1 500 registrerade företag i Kristinehamn och de största är Rolls Royce AB 

och Nordic Paper Bäckhammar AB (Näringslivssamverkan 2014). Kristinehamn marknadsför 
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livskvalité och en rik fritid med bra boende för barnfamiljer, närhet till skärgården, 

Picassostatyn och järnleden. Kristinehamn poängterar glädjen i att göra något kul och lockar 

därför med äventyr för både stora och små (Kristinehamn 2013). 

1.5 Disposition 

Vår uppsats kommer att inledas med ett kapitel där vi presenterar bakgrunden till vårt 

problem, vårt syfte, våra frågeställningar och vi presenterar våra valda kommuner. I kapitel 

två presenterar vi vår vetenskapsansats, vår valda metod, genomförandet av dessa samt en 

metodkritik. 

I kapitel tre går vi igenom tidigare forskning inom vårt ämnesområde. Kapitel fyra inleds med 

en begreppsförklaring och därefter kommer våra valda teorier som är indelade under fyra 

rubriker. 

Kapitel fem redogör för vår empiri, i kapitel sex analyserar vi vår teori och empiri och sedan 

avslutar vi med kapitel sju där vi presenterar uppsatsens slutsatser.  
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2 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vår valda metod, empirisamling och metodkritik.  

För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt oss av intervju och bildanalys i vår uppsats. 

Intervjuerna har utförts med nyckelpersoner inom vårt ämne på respektive kommun. 

Bildanalys har gjorts på framsidorna på respektive kommuns turistguide. 

2.1 Vetenskapsansats 

I vår uppsats har vi en hermeneutisk vetenskapsansats. Hermeneutik är läran om tolkning 

(Nationalencyklopedin). Denna används ofta för kvalitativa undersökningar där en inte är ute 

efter statistik. Hermeneutiken används för att tolka och förstå en företeelse, att förstå 

människors handlingar och människors upplevelser (Flowerdew & Martin 2005:18f). Inom 

hermeneutiken finns det ingen objektiv sanning, inga rätt eller fel, vilket det inte heller finns 

inom platsmarknadsföringen. 

Vårt mål har inte varit att få mätbara hypoteser utan vi har velat få en förståelse om hur 

arbetet med platsmarknadsföring utförs. 

2.2 Intervju 

Intervjuer till skillnad från enkäter ger intervjuaren en större möjlighet att föra en 

konversation, den intervjuade kan svara utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser, det går 

att ställa följdfrågor och gå tillbaka till en föregående fråga. En intervju är inte representativ 

utan beskriver en viss persons upplevelser (Valentine 2005:111), i vårt fall blir det dock 

kommunala representanters upplevelser och erfarenheter.  

Att ställa frågor är det enklaste sättet att få information om hur en person känner eller 

uppfattar en sak som vi intresserar oss för. Att använda sig av frågor, som i intervju, är en 

vanlig metod för att samla in data. Intervjuer utförs för att få in underlag som det går att dra 

någon form av slutsats av eller för att fatta beslut (Lantz 2013:13f). 

Det finns olika sätt att välja ut vem eller vilka som ska intervjuas. Sättet vi har valt är 

”gatekeepers”, där personer som har makten eller tillgång till att representera just denna väljs 

ut. När denna person kontaktas är det viktigt att berätta vilken information en vill ha och vem 

som önskas att intervjuas. Detta ska helst ske skriftligt. Det är viktigt att få tag på rätt personer 

via ”gatekeepern”, det är också viktigt att du inte låter ”gatekeepern” styra dig i en annan 
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riktning än vad som tänkt. Detta kan ske då ”gatekeepern” inte vill att ”hemlig” information 

ska komma ut (Valentine 2005:116f). 

Platsen där du väljer att hålla intervjun kan ha stor påverkan på de svar som du får ifrån 

intervjupersonen. Att intervjua en person på personens kontor ger denna person makten. Sker 

en intervju på en allmän plats där det är mycket ljud och rörelse t.ex. en bar eller restaurang, 

kan intervjun bli ofokuserad och svar kan missas eller uppfattas fel på grund av ljudnivån. Att 

intervjua en person i deras hem kan göra att intervjun blir mer avslappnad och att du kan få 

chansen att lära dig mer om personen när denne är sin egen hemmiljö. Hur du än väljer att 

göra intervjun är det viktigt att du innan skriver ner de ämnen som du behöver ha svar på för 

att besvara din problemformulering (Valentine 2005:118f). 

Det finns två olika typer av metoder i och med detta bör en tänka igenom vad som vill uppnås 

med undersökningen innan arbetet börjar. Beroende på vilken metod som används fås olika 

typer av data. Kvantitativa data är mätbara, dessa data ska kunna kategoriseras så att forskaren 

ser hur många som valt respektive svarsalternativ. Kvalitativa data är icke-siffermässiga 

egenskaper hos de intervjuade (Larsen 2009:21f). Vid kvalitativ metod tillskillnad mot 

kvantitativ metod behövs det inte att generaliseras eftersom syftet kan vara att uppnå största 

kunskap inom ett visst område (Larsen 2009:78). 

2.3 Urval 

Vid vårt urval av intervjupersoner har vi gått efter urvalsmetoden ”gatekeepers”. Vi 

kontaktade kontaktcenter på de båda kommunerna Arvika och Kristinehamn eftersom de är 

den enda ingångsporten till kommunerna. Vi presenterade vår uppsatsidé och frågade efter en 

lämplig person som ansvarade för platsmarknadsföringen. Vi fick då svar om två 

“gatekeepers” som vi mailade och presenterade vår uppsatsidé, ifrån dessa fick vi vidare 

uppgifter om lämpliga personer att intervjua. Vi skickade därefter mail till dessa personer där 

vi presenterade oss själva och vår uppsatsidé och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju med oss. 

Ifrån Arvika fick vi svar från två tjänstemän och från Kristinehamn fick vi svar från tre 

tjänstemän. Anledningen till att vi endast fick två personer från Arvika var att de idag saknar 

en person som arbetar specifikt med näringslivsfrågor.  

Vi åkte till Arvika och Kristinehamn och utförde intervjuerna på respektive tjänstemans 

kontor och intervjuerna spelades in. 
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Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, alltså intervjuer med en viss del förutbestämda 

frågor samtidigt som det har funnits plats för att ställa följd- och övriga frågor. Våra 

intervjufrågor togs fram utifrån våra frågeställningar (se Bilaga 1 - Intervjufrågor). Vi var ute 

efter en öppen dialog med öppna svar med plats för intervjupersonen att fritt berätta om deras 

arbete med platsmarknadsföring. 

2.4 Analysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades och därefter delade vi upp materialet utefter olika 

teman. Därefter valde vi ut de delar som var mest relevanta för våra frågeställningar. Sedan 

tolkade vi innehållet med stöd av våra teorier för att lyfta fram det som kunde svara på våra 

frågeställningar. Transkriberingen finns tillgänglig för intresserade.  

2.5 Bildanalys 

Av alla våra sinnen så är synen det mest användbara, viktigare än att höra, smaka eller läsa. 

Att se är att tro. Alla har sin egen uppfattning om det de ser, allt kan tolkas på sitt eget sätt 

(Aitken & Craine 2005:250f). 

Det första som måste göras vid en bildanalys är enligt Aitken & Craine (2005:260) att lära 

känna bilden, när den är gjord, vem har gjort den, vad historien bakom är och så vidare. 

En enkel metod för att analysera bilder är att ställa följande frågor: 

 Vad är det som skildras i bilden? (innehåll) 

 Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd? (utformning) 

 Vem är avsändaren? (avsändare) 

 Vem vänder sig bilden till? (mottagare) 

 Vad är syftet? (avsikt) 

 Vilka retoriska grepp används? (effekt, känsla) (Bergström 2013:210) 

Genom denna analys kan en bild delas upp i olika delar som ska ge en förståelse för bildens 

olika delar och helhetsbilden (Bergström 2013:210). 

En bildanalys kan enligt Nordström (2006:166f) utgå från tre olika analysarter; 

intentionsanalys, receptionsanalys och näranalys. Intentionsanalys är där sändaren är i fokus, 

receptionsanalys är när mottagens är i fokus och näranalys har fokus på själva meddelandet. 

Dessa analysarter behöver inte användas var för sig utan alla tre kan enligt Nordström 
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kombineras. Vi har valt att kombinera analysarterna eftersom vi är både är ute efter 

anledningen till bilden, hur bilden tolkas av mottagaren samt vilket meddelande bilden sänder.  

2.5.1 Semiotik 

Semiotiken handlar om hur bilder kan tas isär och tolkas och viktigast av allt så handlar 

semiotik om tecken. En semiotisk analys lägger fokus på hur bildens betydelse kan tolkas 

genom just bilden, specifikt på hur sociala olikheter är skapade. Detta är semiotikens största 

styrka, att den analyserar bildens betydelse och sitter ihop med den sociala tillhörigheten 

(Rose 2012:105f). 

För att göra en semiotisk analys måste du enligt Rose (2012:110) bestämma innan vilka bilder 

som ska analyseras. Det behövs ingen statistik representation, utan bilder väljs utifrån teorier 

och det som ska undersökas.  

Tecken är det grundläggande inom semiotiken, tecken är ett element som bär på en mening 

och semiotiken menar att allt har en mening (Rose 2012:113). 

Det första steget i en semiotisk analys är att analysera bildens byggstenar, alltså dess tecken, 

därefter kollar en efter det representerade beteendet i bilden, den representerade aktiviteten 

och därefter rekvisitan och miljön (Rose 2012:113). Tecken är komplexa och det kan vara så 

att ett tecken får förklaras på flera olika sätt i en analys (Rose 2012:119). 

En bild kan enligt Rose (2012:120) också förklaras genom denotation och konnotation. 

Denotation är det vi ser i bilden och konnotation är det vi kan förklara i bilden, de 

associationerna vi får.  

I den semiotiska bildanalysen har varje bild en denotativ mening, det som även kallas för 

bildens mening. Varje bildanalys i den semiotiska bildanalysen har också en konnotation, det 

som bilden meddelar samt de undertoner som finns i bilden, de bibetydelser som bilden har. 

Alla bilder har olika meningslager enligt den semiotiska bildanalysen, några är denotativa och 

andra är konnotativa. Något som alltid är närvarande i bilden är dens ideologiska dimension. 

Bilder kan ses som sociala koder eftersom dem måste förstås utifrån sin relation till den 

kontext i vilken den framstår och varje bild ingår också i ett system. Samma bild kan alltså 

tolkas olika (Thörn 2007:55). 
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2.6 Genomförande av bildanalys 

Vid våra besök hos de respektive kommunerna fick vi aktuella turisterguider och ifrån dessa 

turistguider valde vi att utföra semiotisk bildanalys på de båda turistguidernas framsidor. Vi 

har avgränsat oss till att endast göra en bildanalys utifrån turistperspektivet och vår bildanalys 

kommer att vara ett intressant komplement till vår övriga undersökning. Vi analyserade 

bilderna utifrån Bergströms (2013) enkla analysmodell.  

2.7 Validitet 

Validitet är om materialet är relevant för de frågeställningar som tagits fram och även om 

materialet är giltigt för dessa (Larsen 2009:80). 

I vår uppsats har vi som ambition att ha en hög validitet. Då vi intervjuade nyckelpersoner i 

kommunerna och eftersom vi kunde göra ändringar under intervjuns gång, om vi kände att vi 

missade något viktigt och eftersom vi kunde ställa följdfrågor menar vi att vår validitet blir 

hög. I intervjun fanns det plats för egna kommentarer och tankar från den intervjuade, vilket 

kunde ge oss fler viktiga ”data”. Genom att vara flexibla i vår process tror vi att validiteten är 

hög. 

2.8 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om att undersökningen är tillförlitlig och att informationen som fåtts 

behandlats på ett noggrant sätt och att processen fram till resultatet har vart noggrann. För att 

visa på att reliabiliteten är hög kan flera olika forskare göra samma undersökning, får dessa då 

samma resultat är reliabiliteten god. Vid intervjuer finns det en risk för att den intervjuade 

påverkas av situationen och av dem/den som denne blir intervjuad av, vilket kan ge en 

innebörd för vad som sägs just där och då. Den intervjuade kanske skulle svarat annorlunda 

om det var en annan intervjuare och en annan dag (Larsen 2009:81). 

En anledning till att vår reliabilitet är hög är att våra undersökningar visar hög transparens där 

vi visar vad vi gjort och hur vi gått tillväga.  

Det är svårt för oss att undersöka om personerna som vi intervjuat har vart tillförlitliga 

eftersom det inte finns några rätt eller fel svar på dem frågor som vi har ställt. Däremot har vi 

ingen anledning att tro att de inte har vart tillförlitliga mot oss. Informationen som vi fått 

genom intervjuerna har behandlats på ett noggrant sätt, intervjuerna har inte blandats ihop 

med varandra. 
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2.9 Metodkritik 

2.9.1 Intervjuer 

Anledningen till att vi har valt att göra intervjuer är för att vi vill göra en kvalitativ 

undersökning då vill veta hur kommunerna ställer sig till platsmarknadsföring och hur dem 

arbetar med detta. Vi är inte intresserade av vag statistik utan vi ville ha djupa svar över hur 

det ser ut hos kommunerna. Skulle vi vilja undersöka någon form av statistik t.ex. hur 

invånarna identifierar sig med platsmarknadsföring så skulle vi använt oss utav en enkät. Med 

den metod vi valt kommer vi inte att kunna generalisera våra data, det representerar inte hela 

befolkningen men det är inte det som vår undersökning är ute efter heller. “Gatekeepers” är 

den enda urvalsmetod som är aktuell för oss, då vi visste vilka funktioner på kommunen som 

vi var intresserade av att intervjua, men inte hur vi skulle nå just dessa personer. 

Det faktum att vi inte fick möjlighet att intervjua någon person från näringslivenheten på 

Arvika kommun kan ha gjort att vi missat viktiga svar men vi tror att våra två 

intervjupersoner kunde ge oss bra svar på dessa frågor. 

I alla uppsatser och forskning kommer det att uppstå etiska problem. Ett problem kan handla 

om anonymitet hos intervjupersonerna (Larsen 2009:13f). I våra intervjuer inledde vi med att 

ställa frågor om vi fick spela in intervjuerna och om vi fick referera till våra intervjupersoner i 

uppsatsen. Några av våra intervjupersoner gav oss ett tveksamt ja, detta kan ha lett till att de 

vart mer försiktiga och tillbakadragna än vad dem skulle varit om dem fick vara anonyma. På 

grund av den tveksamma inställningen har vi valt att göra alla våra intervjupersoner anonyma 

i vår uppsats.  

Våra intervjupersoner kan ha blivit påverkade av oss och att vi spelade in intervjuerna, vilket 

kan ha gjort att de skulle svarat annorlunda om vi inte gjort det eller om någon annan hade 

utfört intervjuerna. Även det faktum att vi använde oss av semistrukturerade frågor och att 

alla frågor och svar kan tolkas olika kan leda till att samma frågor kanske inte skulle få 

samma svar igen. Detta gör att reliabiliteten i vår uppsats kan ifrågasättas men vi har ingen 

anledning att tro att våra svar inte är tillförlitliga. 

Vi anser att vår validitet är hög eftersom vi har kunnat gallra ur material från våra intervjuer 

som inte varit relevant för våra frågeställningar. 
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2.9.2 Bildanalys 

Vår bildanalys är semiotisk, vi har kollat på bildens konnotation och denotation. Alltså vad 

bilden föreställer, vilken betydelse bilden har och vilka associationer som bilden ger. En 

fördel med denna metod är att det inte behövs någon statistik representation utan det går att 

välja bilder utifrån vad som ska undersökas. Vi var ute efter bildens betydelse och det som 

den förmedlar, vi gjorde därför på detta sätt istället för andra typer av bildanalyser som mer 

fokuserar på hur bilden är uppbyggd. En nackdel med denna metod är att alla människor 

upplever bilder på olika sätt, det som jag ser i bilden kanske inte du ser i bilden. Bilden kan 

därför få olika betydelser, detta kallas för personliga associationer. En annan nackdel är att det 

är svårt att förklara en bild med ord, som ordspråket säger “en bild säger mer än 1 000 ord”. 

När vi försöker förklara en bild med ord kan bildens mening förändras. Bergström (2013:210) 

skriver att en bildanalys avslöjar mer om den analyserade personen än om den analyserade 

bilden. När en bild analyseras används ord, och ord är ett helt annat språk än det visuella.  

2.10 Källkritik 

I vår källkritik har vi utgått i från de källkritiska principerna som är äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet (Thurén 2013:7f). Vi har till största del använt oss av 

forskningslitteratur och vetenskapliga artiklar. Författarna till dessa är erkända forskare med 

lång erfarenhet inom sina ämnen. Forskare har alltid sin egen uppfattning och tanke om sitt 

forskningsämne och skriver sin litteratur utifrån sin verklighetsuppfattning. En del källor har 

några år på nacken och kan därför ifrågasättas hur uppdaterad just den forskningen är. 

Vi har använt oss av några få internetkällor men dessa anser vi är pålitliga eftersom det är 

kommunhemsidor och Nationalencyklopedin. Vi har också någon andrahandscitering men vi 

anser att denna är pålitlig då det är en erkänd forskare som har refererat till en annan erkänd 

forskare. 

Vi anser att vi i det stora hela har används oss av tillförlitliga källor och vi har under arbetets 

gång försökt tänka källkritiskt och har på så vis undvikt felkällor. 
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3 Tidigare forskning 

Att få en uppfattning och en överblick över tidigare forskning om platsmarknadsföring anser 

vi vara värdefullt för vår studie. Vi kommer därför i detta avsnitt nämna några olika delar som 

vi anser vara relevanta för vår studie, både forskning som är, och som inte är kritiska mot 

arbetet med platsmarknadsföring. Vi kommer inte belysa alla dessa delar ifrån den tidigare 

forskningen vidare i vår uppsats, utan detta är för att få en inblick i hur forskningen sett ut de 

senaste åren inom ämnet platsmarknadsföring. 

I artikeln “How to catch a city? The concept and measurement of place brands” skriver 

Zenker (2011) att marknadsföring av platser, framförallt städer, har ökat. Att fokus därmed 

har satts på att etablera staden som ett varumärke. Många tror att det är lätt att styra över och 

kontrollera stadens varumärke, men det är inte lika lätt som de tror. Ett varumärke är ett 

nätverk som består av olika individer och många olika synvinklar, därför kan en syn på en 

stad variera. För att passa alla dessa olika individers tänkande om en stad blir 

varumärkesbyggandet en utmaning.  

I artikeln ”My city – my brand: the different roles of residents in place branding” skriver 

Braun (2013) om vikten av invånarnas roll i platsmarknadsföring. Han menar att invånare ska 

ses som den prioriterade publiken för platsmarknadsföringen. Invånarna är en grupp som ofta 

glöms bort men som är en viktig del och som utmärker platsen, nöjda invånare är bra 

ambassadörer för varumärket. Vikten borde enligt författarna läggas på att förmedla platsens 

identitet och värderingar då det inte ska uppstå ett glapp mellan nyinflyttade och invånare. 

Om nyinflyttade känner till platsens identitet från början och kan identifiera sig med denna 

direkt så är de en ambassadör för platsen. En plats varumärke blir bäst om många delar 

samma starka band till platsen. Detta är däremot en svår uppgift eftersom det inte existerar en 

gemensam bild av platsen och alla delar inte samma upplevelser. 

Hospers (2010) skriver i sin artikel "Making sense of place: from cold to warm city 

marketing", om att det idag är vanligt att platser marknadsförs på samma sätt som produkter. 

Det är trendigt av platser att använda sig av slogans, logotyper, sociala medier och event. Men 

det är stor skillnad på platser och produkter. En plats kan inte ha kontroll på alla aspekter av 

“produkten”, en plats betyder olika för olika människor och det går inte att kontrollera 

upplevelserna av platsen. Platser väcker känslor hos oss, de är förknippade med minnen, 

upplevelser och identitet. Invånare är en viktig del i arbetet med marknadsföring och det är en 

utmaning att attrahera dem.  
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Därför menar Hospers (2010) att platsmarknadsföring idag går från en kall marknadsföring 

där platser försöker attrahera invånare och företag utanför staden till en varm marknadsföring 

där platser försöker attrahera människor som har en koppling och identitet till platsen. Inom 

den varma marknadsföringen och som Braun (2013) menar så bör stor vikt läggas på att 

behålla och befintliga företag och invånare. 

Sevin (2013) skriver om att användandet av sociala medier i platsmarknadsföringen har de 

senaste åren ökat, att använda sig av sociala medier kan handla om överlevnad, som även 

Hospers (2010) skriver så är användandet av sociala medier en trend idag. Inom sociala 

medier är det lätt att kommunicera med sina “kunder” och det kan skapa en vi känsla istället 

för ett vi och ett dem. Förmågan att enkelt kunna kommunicera gör att det går att skapa en 

relation mellan platsen och “kunden”, det gör att det blir lättare att förändra bilderna och 

känslan för platsen. 

Govers (2013) skriver att det finns goda skäl till varför logotyper och slogans är populära att 

använda sig av idag vid platsmarknadsföring. Men han ser förbi detta och menar att logotyper 

och slogans kan begränsa platser som använder sig utav detta för att marknadsföra sig. Han 

vill visa på att logotyper och slogans inte har den kraft som många tror att de har, utan att det 

istället ska det läggas fokus på resurser och insatser på vad som egentligen är viktigt för 

platsmarknadsföringen. Och det är ryktet menar Govers. Logotyper och slogans används som 

verktyg för identifieringen men det är ryktet som är kärnan i ett varumärke, alltså de 

associationerna som fås av varumärket. Ett varumärke blir alltså till enligt Govers när det är 

erkänt, när det har ett rykte. Platser har ofta redan olika namn och landmärken med mera som 

kan kopplas till platsen och därför behövs det inte läggas dyra pengar på att designa logotyper 

och slogans för platsen. 

Slutsatsen som vi drar utifrån tidigare forskning som vi tagit med här är att vad som än skrivs 

eller görs så poängteras det att den viktigaste delen är att tillfredsställa sina befintliga 

invånare. Dessa bör vara kärnan i all platsmarknadsföring för att göra den så bra som möjligt.  
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4 Teori 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera det teoretiska ramverk vi använt för vår studie. 

Vi har delat upp detta avsnitt i fyra rubriker: begreppsförklaring, varför marknadsför sig 

kommuner, medias roll i platsmarknadsföringen samt platsmarknadsföringens baksida.  

4.1 Begreppsförklaring 

Här kommer vi att förtydliga platsbegreppet som återkommer i vår uppsats.  

4.1.1 Plats 

Precis som David Harvey (2004) menar så är platsbegreppet ett av de svåraste och mest 

komplicerade orden som existerar i vårt språk idag. Det är ett begrepp med så många olika 

definitioner och betydelser att det blir svårt att förstå dess innebörd. I kulturgeografin finns 

det enligt Castree (2009:155) tre betydelser av plats. Dessa tre betydelser är; (1) plats som 

läge - en specifik punkt på jordens yta; (2) känsla av plats - de personliga känslor människor 

har om platser; (3) plats som lokal - en inramning och skala för människors dagliga 

handlingar och interaktioner. Av dessa tre betydelser kommer vi använda oss utav nummer 

(1) plats som läge och nummer (2) känsla av plats då det är på det sättet vi definierar plats. 

I den här uppsatsen ser vi plats som en geografisk punkt som kan sättas i relation till en annan 

plats. Samtidigt så ser vi platsen som föränderlig, att den med tiden kan komma att ändras. Vi 

anser att en plats har en känsla och en identitet, men att även denna kan ändras under tidens 

gång. Vi tror att en plats har en inneboende känsla och en unik identitet, denna kan förändras 

både åt positiva och negativa håll. Platser kan vara lika varandra men samtidigt vara olika på 

andra plan. Vi menar att en plats både kan ha en egen identitet som väljs att marknadsföras av 

några men också att en platsidentitet kan designas fram som ett varumärke. 

4.2 Varför platsmarknadsför sig kommuner? 

Här kommer vi ta upp teorier som vi tror svarar på vår fråga om varför kommuner 

platsmarknadsför sig.  Det vi vill visa är vilka olika anledningar som tros ligga bakom 

platsmarknadsföring idag och hur platser kan gå tillväga för att utmärka sig.  

I den kapitalistiska världen idag måste platser vara mer innovativa och testa nya idéer för att 

säkra en framtid för invånarna. Enligt Harvey (1989:7) har planeringen idag ett större fokus 

på tillväxt och konkurrens istället för att göra platsen till det bättre för de som arbetar och bor 

på platsen. Idag handlar det till större del om målbilder och visioner. Ashworth (2011:2) 

menar också att platsmarknadsföring aldrig handlar om att en plats ska marknadsföra sig, utan 
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det handlar snarare om hur det ska göras för att öka den ekonomiska tillväxten och bli 

konkurrenskraftiga. En plats ekonomisk tillväxt speglar av sig på dess utveckling och dess 

attraktivitet (Kotler i Deffner & Metaxas 2006:3). Även Deffner och Metaxas (2006:3) skriver 

att platsmarknadsföring är ett av de viktigaste och mest intressanta ämnen de senaste 20 åren 

och att platser använder det mer och mer för att konkurrera med andra. Platsmarknadsföringen 

är idag till större del styrd av konkurrens och den globala konkurrensen har gjort det 

nödvändigt för platser att marknadsföra sig. Konkurrens ses som en av de största 

förklaringarna till varför platsmarknadsföring fått det stora genomslag som det fått de senaste 

20 åren (Syssner 2012:21ff). 

4.2.1 Ekonomiska faktorer 

För att klara konkurrensen och få en ökad tillväxt måste alla delar av det kommunala arbetet 

samarbeta (Harvey 1989:5). Platsmarknadsföringen ska komplettera planeringen, inte ersätta 

den enligt Deffner & Metaxas (2006:4). Även Ashworth (2011:4) skriver att det är viktigt att 

utveckling och planering inte skiljs åt från marknadsföringen utan att dessa ska gå hand i hand 

med varandra. Mukhtar-Landgren (2009:129f) skriver också om hur platsmarknadsföring är 

ihopkopplat med tillväxtbegreppet. Att god tillväxt och utveckling är en fördel för alla. Läget 

vi har idag är att varje kommun styr över sin egen tillväxt och utveckling, och ett starkt 

varumärke kan ses som vägen till detta, vikt läggs på hur kommunen uppfattas av andra. 

Varumärket har idag enligt Syssner (2012:25ff) blivit ett viktigt verktyg i kommuners 

styrningsprocesser. 

4.2.2 Varumärkesskapande 

Alla kommuner behöver tillväxt för att kunna överleva och för att överleva behöver 

kommunen arbeta metodiskt med att visa sig värdiga sina besökare, invånare och företagare. 

För att visa sig värdig måste kommunen arbeta med sitt varumärke, det är något som de måste 

investera i för att nå framgång. Varumärket ska visa de unika sidorna av kommunen (Spjuth 

2006:7). Platsmarknadsföringen handlar idag om att kommersialisera en plats, att göra platsen 

till en vara som kan produceras och konsumeras (Ek & Hultman 2007:29). Spjuth (2006:7) 

skriver att ett varumärke är allt som förknippas med en symbol, i detta fall kommunen, de 

upplevelser, förnimmelser, tankar och känslor som förknippas ihop med kommunen är deras 

varumärke.  
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4.2.3 Vikten av den lokala identiteten 

Även identitet och image är viktiga delar i arbetet med platsmarknadsföring. Att skapa en 

identitet kan göras på olika sätt. Ett av dessa är genom platsmarknadsföring, slogans och 

varumärken, något som också ökat de senaste åren (Brorström 2010:16). Kotler et al. 

(1993:141) definierar platsens image som summan av de intryck, tankar och idéer som 

människor har av en plats. Platsens bild skapas av den information av platsen som mottagaren 

får ifrån platsen och de associationer som görs av platsen. En och samma plats kan ha olika 

bilder från olika människor. Image eller den genuina bilden av platsen är bland det viktigaste i 

arbetet med platsmarknadsföring. Om alla invånare får vara med i arbetet med 

platsmarknadsföringen och platsens image så skapas det en igenkänningsfaktor och en 

platskänsla. Detta kan skapa en stolthet och lojalitet för platsen i en värld där kapitalismen blir 

mer platslös (Harvey 1989:12). För att platsmarknadsföringen ska bli effektiv så är det viktigt 

att den och stadens vision är baserad på lokala särdrag och den lokala identiteten. (Deffner & 

Metaxas 2006:3) Image är inget utan stolthet. Om invånarna inte tror på bilden av platsen, hur 

ska någon annan då göra det frågar sig Ashworth (2011:7). 

4.2.4 Invånarnas roll 

Braun et al. (2013:19ff) skriver om vikten av att involvera invånarna i sin 

platsmarknadsföring, som platsförsäljare. De menar att platsers invånare oftast glöms bort och 

att nöjda invånare är goda ambassadörer av platsen. Att ta del av invånarnas identitet och 

känsla för platsen för att nyinflyttade kan identifiera sig direkt och på så vis också bli 

ambassadörer av platsen. Kotler i Deffner & Metaxas (2006:3) menar att platsmarknadsföring 

endast är effektiv när den uppfyller två viktiga faktorer. Den första är när företagen och 

invånarna tillfredsställs och nummer två är när förväntningarna hos besökare, inflyttare och 

företag tillfredsställs. Platsmarknadsföringen måste planeras utifrån dessa tre målgruppers 

behov och förväntningar. Platsmarknadsföringen är lika viktig inåt som utåt, att tillfredsställa 

sina invånare och göra dem nöjda leder till att den utåtriktade platsmarknadsföringen blir mer 

trovärdig (Ek & Hultman 2007: 28f). 

4.2.5 Den kreativa klassen 

För att bli konkurrenskraftiga är det vanligt idag att alla platser försöker attrahera samma typ 

av människor, det vill säga den kreativa klassen. Den kreativa klassen är ett begrepp som den 

amerikanske forskaren Richard Florida myntade och som har haft ett stort inflytande över den 

svenska samhällsplaneringen. Florida (2006:9) menar att mänsklig kreativitet är ett av de 

största verktygen för våra ekonomiska resurser. Förmågan att ständigt komma på nya idéer 
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och förbättra produktionen är det som höjer vår levnadsstandard idag. Florida skriver också 

att alla platser har en unik förmåga att lyckas, att platser måste använda alla sina idéer och 

möjligheter för att lyckas och att vissa kreativa initiativ kan fungera medan andra kan 

misslyckas. Det är inget som går att planera, det ligger i kreativiteten hos invånarna (Florida 

2006:19). Det som utgör grunden i den kreativa klassen är att det handlar om ekonomi, att 

kreativiteten är det som ligger bakom den ekonomiska tillväxt som alla strävar efter idag 

(Florida 2006:24). Florida upptäckte att många städer försökte locka till sig nya 

högteknologiska företag, eller att de försökte locka till sig dessa från andra städer, men att det 

inte fungerade. Han menar istället att företag vänder sig till de städer där de kreativa och 

kunniga människorna finns, och att människor inte heller följer jobben utan bosätter sig på en 

plats som präglas av deras livsstil. Florida menar att ekonomisk tillväxt uppkommer på platser 

som kännetecknas av tolerans, mångfald och där människorna är öppna för kreativitet, platser 

där alla typer av kreativa människor vill bosätta sig (Florida 2006:24). Den kreativa klassen 

utgörs till största del utav människor vars största uppgift är att komma med nya idéer, 

teknologi eller nya upptäcker, människor som arbetar inom till exempel ingenjörskonst, 

arkitektur och underhållning. Dessa människor har gemensamt att de värdesätter kreativitet, 

mångfald, tolerans och kompetens (Florida 2006:35). 

För att attrahera den attraktiva klassen måste platsen sticka ut och ha en unik identitet. Den 

kreativa klassen lockas till varandra och dessa sprider ett gott rykte vidare om platsen via 

word-of-mouth
1
 (Brorström 2010:156). 

4.3 Medias roll i platsmarknadsföringen 

Media och specifikt sociala medier har idag en stor betydelse i arbetet med 

platsmarknadsföring och för att nå ut till många. Vi vill visa på den stora roll som media 

spelar i dagens marknadsföring. 

Resor börjar ofta långt innan vi har lämnat hemmet för det framtida resmålet. För att våra 

föreställningar om platsen ska ta form räcker det oftast med att bara tänka på eller höra 

namnet på platsen. Våra erfarenheter av platser kan också påverkas av den mediebild som vi 

får. Det som ingår i ordet media är allt från broschyrer, vykort, dagstidningar, tv, 

storbildstavlor, radio till internet (Falkheimer & Thelander 2007:129f). 

En slutsats inom mediaforskning är att medier idag inte förändrar bilden vi har av en plats, 

                                                 
1
 Vid marknadsföring har det alltid dragits nytta av att det goda ryktet sprider sig mellan vänner och bekanta och 

det faktum att dessa är personer som skapar förtroende. Om ett företag lyckas få nöjda ambassadörer att sprida 

ett gott rykte om de kommer de att komma riktigt långt. Vilket kallas för word-of-mouth. (Carlsson 2009:38f) 
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utan istället förstärker media den föreställningen om platsen som vi har. Trots detta så är 

platser beroende av medier. Vid en bristande kunskap om platser, speciellt platser långt bort, 

så ökar mediers betydelse. Bilden av platsen formas utefter medias framställning och 

utformning av platsen (Falkheimer & Thelander 2007:133). 

En hemsida är en självklarhet idag och är en viktig del för marknadsföringen. Viktigt för en 

hemsida är att ha en tilltalande layout och ett innehåll som målgruppen lätt kan ta del av. För 

att kunna visa vilka sociala medier som aktören använder sig av kan man ha ett så kallat 

nyhetsrum för sociala medier. Där finns information och länkar till de andra sociala medier 

som de använder sig utav (Ström 2010:26). 

4.3.1 Sociala medier 

En av de populäraste sociala medierna idag är Facebook, nästan alla finns på Facebook. 

Facebook är ett socialt nätverk som har blivit mer än ett ställe där du umgås med dina 

kompisar via internet, det är också enligt Ström (2010:64) det allra lättaste stället att 

marknadsföra sig på. Olika aktörer kan skaffa sidor på Facebook, dessa sidor används som 

marknadsföringsaffischer fast på internet. På sidorna kan aktörerna lägga upp olika typer av 

information, filmer, länkar, bilder och annat relevant material. Du som Facebookmedlem kan 

välja att följa dessa sidor, gör du det blir du en anhängare av sidan. Blir du anhängare av en 

sida får du upp det som sidan väljer att publicera i ditt nyhetsflöde, väljer du att “gilla” det 

publicerade inlägget från sidan kommer det komma upp i dina kompisars nyhetsflöde, vilket 

kan leda till en möjlighet för viral spridning. Ytterligare en möjlighet till viral spridning är 

genom att det på din Facebooksida visar att du är anhängare av den specifika sidan, vilket gör 

att dina vänner lätt kan upptäcka sidan och också bli anhängare (Ström 2010:67f). 

4.3.2 Olika typer av reklam 

Vid skapandet av reklam finns sex olika typer och dessa är baserade på Mckay och 

Fesenmaier forskning om destinationsimage. Typ ett utgår ifrån öppen övertalning i form av 

traditionell reklam där sändaren är marknadsföringsbolaget. Sändaren har kontroll över 

materialet, mottagaren är medveten om detta och därmed blir det inte så trovärdigt och risken 

är att mottagaren inte tar åt sig av budskapet. En annan typ är dold övertalning där sändaren 

använder sig av till exempel kommunikatörer, talesmän eller kända personer för att öka 

trovärdigheten. De övriga typerna handlar om självständigt material som inte är framtaget 

direkt av platsmarknadsföringen. Det kan handla om nyheter i media, skönlitteratur eller 

filmer. Utöver detta kan det också handla om guideböcker som är framtagna utanför 
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marknadsföringen, bekantas berättelser eller egna erfarenheter av en plats (Falkheimer & 

Thelander 2007:136ff). Väldigt få personer använder så kallat självständigt material, till 

exempel nyheter, för att skapa sin bild av en plats. Självständigt icke kommersiellt material 

kräver större arbete då en måste leta upp materialet själv. Kommersiellt material är lätt att 

hitta, det vänder sig till en stor målgrupp och når fler människor, därför är det oftast detta som 

bidrar till att skapa människors bild av en plats (Falkheimer & Thelander 2007:144f). Den 

bästa typen av reklam som kan fås är nöjda kunder. Nöjda kunder är det viktigaste av allt, 

lyckas du få nöjda ambassadörer som sprider goda omdömen har du kommit väldigt långt. I 

en värld där allt idag mer kretsar kring sociala medier sprids dessa omdömen som elden 

(Carlsson 2009:38f). 

4.4 Platsmarknadsföringens baksida 

Platsmarknadsföring måste inte alltid upplevas positivt. I denna del vill vi ta upp den 

problematik som kan uppstå inom området och dess baksidor.  

När en plats marknadsförs, marknadsförs platsen utefter det som är attraktivt för platsen och 

utefter det som efterfrågas av den grupp människor som önskas att attraheras till platsen. Att 

marknadsföra platser utifrån vad som efterfrågas av konsumenten är enligt Hall (1997:64) 

viktigare än att arbeta mot det oattraktiva som finns på platsen. Det attraktiva på platsen 

fortsätter att utvecklas medan det oattraktiva väljs bort. Vid marknadsföring av en plats så 

sprids positiva bilder som är noga utvalda och uttrycks till valda mottagare inom näringsliv, 

besökare och inflyttare (Brorström 2010:160). Som nämnt tidigare så menar Kotler et.al 

(1993:99f) att platser måste marknadsföras så att behoven hos alla målgrupper tillfredsställs. 

För att lyckas med detta måste först invånarna och de befintliga företagen vara nöjda med 

kommunen och den bilden måste sedan spridas vidare så att platsen kan uppfylla 

förväntningarna hos besökare, inflyttare och företag. 

4.4.1 Vems bild av platsen marknadsförs? 

Alla människor skapar sina egna upplevelser, bilder och erfarenheter av en plats. Att skapa ett 

varumärke och paketera en plats gör att många människors upplevelser faller bort, en stor del 

av en plats mångfald glöms bort. Syssner (2012:77ff) menar att en plats inte enbart kan 

marknadsföra sig för att locka till sig företag, besökare och inflyttare utan det måste också 

läggas vikt på att skapa en identitet och platskänsla för invånarna som bor på platsen idag. En 

ekonomisk utveckling tros idag hänga ihop med en tydlig platsidentitet och därför lägger 

många kommuner stor vikt på detta. Dock så är detta en svår process och det finns därför en 



19 

 

benägenhet att endast lyfta fram de personer som ger platsen en fördel. I många fall blir detta 

Floridas (2006:24) “den kreativa klassen” och dessa tros vara de som ligger bakom en 

ekonomisk tillväxt. De platser som har lyckats bli attraktiva och få en ekonomisk tillväxt 

genom innovationer och investeringar blir ofta kopierade av andra platser. Men detta leder 

ofta till att platsen inte håller i längden och succén blir kortlivad (Harvey 1998:12). 

4.4.2 Går det att förändra en plats? 

Simon Anholt (2010) skriver också om att den genuina bilden och identiteten av en plats är 

det som måste lyftas fram i marknadsföringen. Anholt använder sig av två olika begrepp för 

att beskriva platsens identitet, rykte och image. Dessa två är ”place brand” och ”competetive 

identity”. Dessa begrepp använder han som en förklaring på hur platser idag i större 

utsträckning tävlar mot varandra på den globala marknaden när det gäller produkter, besökare, 

företag och service. Alla platser har ett varumärke eller ett rykte som bestämmer hur platsen 

uppfattas samt hur människorna på platsen blir uppfattade och behandlade. En plats med ett 

dåligt rykte har svårt att förändra det då människor håller hårt i sina fördomar och förutfattade 

meningar. Anholt påstår vidare att en plats inte kan marknadsföras på samma sätt som en 

produkt kan, men att det finns åtgärder som planerare och beslutsfattare kan använda sig av 

för att förbättra en plats rykte. Han delar upp dessa i tre steg. Det första är att platsens 

makthavare måste förstå vilket rykte platsen har och hur detta påverkar platsens 

konkurrensförmåga. Det andra steget är att platsen måste samarbeta med marknaden och 

komma fram till vad platsen vill vara och hur den ska nå dit utifrån de positiva bilder platsen 

innehar. Det tredje steget är att platsen måste visa att den förtjänar sitt nya rykte. Anholt 

menar att engagemang och kommunikation med invånarna är det som är det bästa verktyget 

för att förändra en plats rykte och identitet (Anholt 2010:1-7). 

4.4.3 Fungerar platsmarknadsföring? 

Ett problem med platsmarknadsföring är att platser är komplexa och för att lyckas 

tillfredsställa allas behov så måste det finnas något för alla. Ashworth (2011:4) menar att 

platser ofta sätter upp flera stora mål och visioner för att kunna lyckas med något av dem. Ju 

fler mål desto större chans att träffa rätt. Att mäta om platsmarknadsföring verkligen fungerar 

är svårt enligt Ashworth (2011:5), det finns inget verktyg för att mäta resultat. Det går inte att 

se om en plats vinner eller inte. Platsmarknadsföring kan leda till att lösa en plats problem 

men det finns inget som säger att det måste bli så, för om du inte vet vad problemet är, hur ska 

då platsmarknadsföringen kunna lösa detta.  
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4.5 Sammanfattning teori 

Här kommer vi belysa de viktigaste delarna för vår uppsats utifrån vårt teoretiska ramverk.  

En stor del av planeringen har idag ett större fokus på tillväxt och konkurrens (Harvey 

1989:7). I och med detta har platsmarknadsföringen fått en större roll och en större del av 

platsmarknadsföringen är styrd av konkurrens och en ökad tillväxt (Syssner 2012:21ff). För 

att nå denna tillväxt behöver kommuner arbeta med att visa sig värdiga sina besökare, 

invånare och företag. Ett sätt för kommuner att göra detta är att arbeta fram ett varumärke 

(Spjuth 2006:7). Detta eftersom platsmarknadsföring i dag handlar om att kommersialiseras 

och göra platsen till en vara (Ek & Hultman 2007:29). Ett annat sätt att nå tillväxt och 

konkurrens är att försöka attrahera den kreativa klassen (Florida 2006:9). En viktig del i 

arbetet med platsmarknadsföring är den lokala identiteten, för att platsmarknadsföring ska bli 

så effektiv som möjligt är det viktigt att den och stadens vision är baserad på den lokala 

identiteten (Deffner & Metaxas 2006:3). Invånarna bör vara grunden i platsmarknadsföringen 

och nöjda invånare är goda ambassadörer för platsen (Braun et al. 2013:19ff). För att göra 

platsmarknadsföringen trovärdig är den lika viktig inåt som utåt (Ek & Hultman 2007:28f). 

Trots detta är det ofta att platser marknadsför det som efterfrågas av den grupp människor 

som önskar att attraheras till platsen (Hall 1997:64). Att göra en plats till ett varumärke gör att 

många människors uppleveler faller bort och det finns en benägenhet att endast lyfta fram de 

personer som ger platsen en fördel (Syssner 2012:77ff). Media och specifikt sociala medier 

har en stor roll i arbetet med platsmarknadsföringen idag. Facebook har blivit ett av de lättaste 

sätten att marknadsföra sig på idag (Ström 2012:67f). Den bästa typen av reklam som kan fås 

är nöjda kunder, i dagens värld där alltmer kretsar kring sociala medier sprids dess goda 

omdömen som en löpeld (Carlsson 2009:38f). 
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt insamlade material. Först från våra intervjuer och 

därefter från vår bildanalys.  

5.1 Resultat från intervju 

Här kommer vi redovisa vårt bearbetade resultat vi fick från våra intervjuer. Vi kommer 

redovisa resultatet utifrån sex olika teman. Vi kommer sammanfatta våra respondenters svar 

till ett gemensamt svar, som presenteras utifrån respektive kommun.  

5.1.1 Arvika och Kristinehamns bild utåt 

Arvika har en vision som är följande “Arvika är en attraktivare kommun”, det är detta som de 

ofta för fram i sina budskap, beroende på målgrupp. Arvika lyfter fram egenskaper såsom 

närhet, rörelse, kreativitet, uppfinnerikedom och berättelsetraditionen. Det som kommunen 

anser vara unikt för de är deras musik- och kulturtradition. Jämfört med andra kommuner i 

länet ligger Arvika i topp när det gäller kulturarrangemang. Något annat som också 

kännetecknar Arvika kommun är deras industritradition. Arvika väljer medvetet att inte ha 

någon slogan för sin kommun, de har tidigare försökt men tycker inte det är något som 

fungerar. De ser inte heller sig själva som ett varumärke men intervjupersonerna säger emot 

sig själva då de menar att invånarna är det bästa för deras varumärke. När det kommer till 

symboler använder Arvika symbolen för Visit Arvika. Denna symbol är en häst med kullager 

i bakgrunden. Hästen står för att kommunen tidigare haft mycket hästmarknader och kullagret 

står för Arvikas industritradition. Inom turismen försöker Arvika visa att kommunen är 

attraktiv. De vill förmedla en känsla om att det händer mycket i Arvika, att det finns saker att 

titta på, saker att göra, att det är en mysig stad och framförallt att det är en riktig stad, där det 

finns allt som ingår i en stad. Arvika har ingen specifik målgrupp de vill attrahera, de menar 

att de inte vill göra skillnad på människor. Men trots detta finns det en grupp som de 

marknadsför sig lite extra mot och det är återvändare som vill skaffa familj i kommunen. När 

det kommer till turister så vänder sig Arvika främst mot européer, norrmän och WHOPs
2
. 

Arvika har idag en svagt nedåtgående trend när det gäller befolkning. Denna trend beror på att 

det idag är en högre mortalitet än nativitet. Kommunen menar att alla glesbygdskommuner 

lider av detta urbaniseringsproblem idag. Om besökarantalet går upp eller ner har de svårt att 

                                                 
2
 En WHOP definieras enligt Visit Sweden som Wealthy Healthy Older People. Det är en grupp som består av 

människor i åldersgruppen 45-64 år med inga hemmaboende barn. De är personer som har tid och pengar som de 

gärna lägger på upplevelser. De är speciellt intresserade utav natur- och kulturupplevelser. (Visit Sweden) 
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svara på, de är just nu uppe i en process med att byta mätningsverktyg men säger att antalet 

besökare stigit tidigare år. 

Unikt för Kristinehamn är skärgården, att det är nära till natur- och kulturupplevelser och det 

finns många naturliga mötesplatser. Kristinehamns grundtanke är att de vill syfta till en rik 

fritid med stora möjligheter till rekreation. Deras slogan är “ Vi Kristinehamnare har världens 

bästa fritid” och deras framtida vision ska anspela på denna. Deras tidigare visioner har varit 

väldigt stora med många mål och nu vill kommunen arbeta mer med en varumärkesprofil. En 

vision är viktigt för kommunens arbete, där det står vilka mål som ska uppfyllas. Den nya 

visionen och varumärket kommer att lanseras ihop i årsskiftet 2015-2016.  

Som symbol använder sig Kristinehamn av deras vapen som är ett gammalt segelfartyg. 

Segelfartyget är en bojort
3
 och kallas för deras seglade vapen och det är den enda symbolen 

som de arbetar med. Unikt enligt Kristinehamn är också att de har ett enkelt liv för 

småbarnsfamiljer med en bra barnomsorg. Kommunen vill att unga människor som flyttar 

från kommunen ska tänka tillbaka på en trygg och bra miljö att växa upp i så att de då väljer 

att flytta tillbaka när de ska bilda familj. Detta är också den grupp som Kristinehamn främst 

marknadsför sig mot men även mot människor som vill bo i skärgården. Inom turismen så 

försöker Kristinehamn attrahera den köpstarka gruppen WHOPs, naturturister och aktiva 

barnfamiljer. Kommunen har idag en uppåtgående trend både när det gäller inflyttare och 

besökare. 

5.2.2 Varför platsmarknadsföring behövs 

Arvika platsmarknadsför sig eftersom de är en Sveriges av 290 kommuner, för att få dit 

kompetent folk och för att kommunen behöver folk som flyttar dit och verkar. I vissa 

sammanhang menar Arvika att platsen inte är viktig, utan att kommunen måste marknadsföra 

reseanledningar men i rekryteringssammanhang kan platsen vara viktig. Kommuner måste 

visa varför de är bra, kvalitén måste säkras i alla delar av kommunen, allt ska vara bra. Får 

kommunen kritik i något sammanhang blir platsmarknadsföringen värdelös. Arvika ser inte på 

platsmarknadsföring som ett sätt att konkurrera med andra, de poängterar istället vikten av att 

ha goda relationer med andra kommuner i länet. Arvika har ingen specifik 

platsmarknadsföring gentemot företag. De poängterar att de verkligen inte ”raggar” företag, 

att det inte är hållbart för relationerna med kommunerna runt om i länet. Arvika ringer inga 

företag men om något företag vill etablera sig i kommunen kan de hjälpa till att hitta lokaler 

                                                 
3
 Bojort är ett medeltida, enmastat segelfartyg. (Nationalencyklopedin) 
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och liknande. Arvika vill platsmarknadsföra en bra helhet som kommun, för om ett företag 

inte har en bra bild av kommunen kommer de aldrig tänka på dem när de ska etablera sitt 

företag på en ny plats. 

För Kristinehamns turism så handlar det om överlevnad. Mindre städer får slåss om de 15-

20% av turister som inte åker till storstäderna. Men Kristinehamn märker att de får fler 

besökare vilket gör att det går det bättre för butiker, restauranger och evenemang. 

Platsmarknadsföring är väldigt viktigt för kommunen och de poängterar att Kristinehamn inte 

skulle överleva om besökarna försvann. Alla små kommuner måste hitta vad som är unikt för 

dem för att kunna locka olika segment i samhället säger Kristinehamn. Samtidigt menar de att 

de inte använder platsmarknadsföring som ett konkurrensmedel för en ökad tillväxt, de ser det 

istället positivt att andra kommuner i länet får en ökad tillväxt som kan speglas av på dem.  

Kristinehamn riktar sig inte mot några specifika företag och har inte heller någon specifik 

platsmarknadsföring mot näringslivet. Tillväxt måste jobbas med ifrån alla håll, kommunen 

vill ha en bra representation i alla branscher och vill ha både små och stora företag. Genom att 

attrahera företag i alla branscher blir kommunen också mindre sårbar. Kristinehamn har en 

industritradition vilket ger dem en bra kompetens och styrka inom vissa branscher. De har till 

exempel bra kompetens inom hydrodynamik vilket kan vara en anledning till Rolls Royce 

etablerat sig där.  

För att attrahera måste kommunen lyfta fram de egenskaper som ett visst företag vill ha. En 

sak som är generell är att de har ett väldigt gott näringslivsklimat och det är en viktig faktor, 

det är lätt att vara företagare i Kristinehamn, oavsett storlek och bransch. Det är lätt att 

komma i kontakt med kommunen och andra myndigheter, de ställer upp för varandra och det 

finns en stor samverkan mellan företagen och kommunen. Det brukar kommunen framhålla. 

Det viktigaste kommunen har, är de befintliga företagen, de måste behållas, utvecklas och 

växa. Det är än mer värt än att försöka locka till sig nya hela tiden. Det blir knoppar av 

befintliga företag, det startar alltså nya företag inom samma genre. 

Kristinehamn anser sig vara för litet för att konkurrera med andra om företag och tycker att så 

länge företag håller sig i Värmland så är det även positivt för dem. I en liten kommun finns de 

inte de resurserna att aktivt gå ut och bearbeta företag, det kräver väldigt mycket resurser. 

Kristinehamn får snarare vara väldigt duktiga på de förfrågningar som kommer, de är väldigt 

personliga och arbetar på ett bra sätt. Kommunen försöker känna av näringslivet, om något 

företag letar nya lokaler eller nya etableringar. Något som är unikt för Kristinehamn, som de 
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också framhäver är deras hamn. Hamnen är viktig för Kristinehamns näringsliv och den byggs 

just nu ut och ska förbättras. 

5.2.3 Invånarna och platsmarknadsföringen 

För drygt tio år sedan gjorde Arvika kommun en undersökning ihop med extern personal för 

att ta reda på vad bilden av Arvika var. Personer som blev tillfrågade var till exempel elever 

vid Ingesunds musikhögskola, norrmän och barnfamiljer. Kommunen arbetade sedan internt 

med budskapen som kom fram. Kommunen påpekar att arbetet har ett par år på nacken och att 

det bör göras en ny. Även om arbetet börjar bli gammalt har det tagits emot bra av invånarna, 

de känner igen sig i det som platsmarknadsförs. För att kolla hur nöjda medborgarna är med 

Arvika utför kommunen en medborgarundersökning vartannat år där medborgarna får berätta 

hur nöjda de är med kommunen. Resultatet utifrån denna undersökning visar att Arvika ligger 

över genomsnittet i nästan alla parametrar och de påpekar att de upplever att invånarna är 

stolta och positiva. För att de nyinflyttade ska känna sig hemma i kommunen skickar Arvika 

ut grundläggande information. 

Kristinehamn har arbetat med ett konsultföretag ihop med invånarna för att ta fram 

kommunens varumärke. När Kristinehamn tog fram det senaste varumärket hade de en blogg 

där invånarna fick vara med och skriva och lämna sina synpunkter. De hade även en 

medborgardialog där de fångade ett antal människor som har fått tycka till om kommunen. 

Dialogen var utformad som en enkät. Sedan har kommunen tagit hänsyn till vad som sagts 

från medborgarna och utifrån det har Kristinehamn tagit fram sitt platsvarumärke. Invånarna 

är nöjda med platsmarknadsföringsmaterialet och de känner igen sig själva i det. 

Kristinehamn berättar att idag är invånarna stolta att bo i Kristinehamn, men att för tio år 

sedan var de inte lika stolta och detta är något som kommunen arbetat hårt med.  

I Kristinehamn vill de att nyinflyttare ska känna sig hemma med en gång, denna känsla 

försöker de förmedla genom att skicka ett vykort där de står att de nyinflyttade får komma och 

hämta ett välkomstpaket på kommunhuset. Kristinehamn poängterar vikten av att direkt fånga 

upp alla som flyttar till kommunen. 

5.2.4 Vikten av att arbeta med olika medier  

Arvika arbetar med flera olika medier, i form av broschyrer, bilagor i tidningar, på sociala 

medier och på deras hemsida Visit Arvika. Kommunen deltar även varje år i en norsk 

turistmässa. De har bland annat skickat ut en bilaga i SvD som riktar sig mot inflyttande 

barnfamiljer. Arvika använder sig av olika tryck och broschyrer som de annonserar med, de 
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försöker även att skicka ut lite artiklar. De har hållit kvar i det här med trycksaker och de har 

en gammaldags tryckt turistguide. Turistguiden har en traditionellt utseende och innehåller 

mycket information, där allt är uppradat från A till Ö för att ge turisterna den bästa servicen. I 

turistguiden och övrigt platsmarknadsföringsmaterial använder sig Arvika främst av modeller. 

Modellerna är Arvikabor. Arvika har tidigare arbetat med flera profiler som ambassadörer för 

kommunen men är något som de inte arbetar aktivt med idag. Däremot går det att läsa om 

några Arvikaprofiler på Visit Arvikas hemsida. Inom turismen vill de arbeta vidare i dessa 

banor och ser gärna en ung tjej som frontperson för Arvika. De vill få lite jämnvikt då det ofta 

är killar som syns. Arvika kommun har en egen facebooksida som används för rekrytering, 

information och dialog med invånare. Arbetet med denna har växt de senaste åren och blivit 

väldigt viktig, det är i grunden en informativ sida men kommunen försöker också lägga upp 

lite roliga saker. Utöver detta så har turismen, biblioteket och gymnasieskolorna egna sidor. 

Om behovet finns kan respektive verksamhetschef ha en egen Facebooksida. Visit Arvika 

arbetar väldigt mycket med sociala medier, de finns på Facebook sedan långt tillbaka med 

nästan 2 500 “gillare”. På Visit Arvika vill de marknadsföra sig gentemot alla och det ska 

finnas något som attraherar varje målgrupp. 

Kristinehamn poängterar vikten av sociala medier idag, att det inte går att vara utan dessa. 

Arbetet med detta är högt prioriterat och finns inte tid väljs något annat bort istället. 

Kristinehamns turistbyrå var sent ute med sociala medier men tog in en person som byggde 

upp deras Facebooksida som de nu arbetar mycket med. Kristinehamn har olika 

Facebooksidor för olika avdelningar och de hjälps åt att sprida varandras inlägg. Utöver detta 

så jobbar Kristinehamn på många olika plattformar. De marknadsför sig i husbilsmagasin, de 

har ett eget magasin som trycks upp i 40 000 ex. De har en turistguide som trycks upp på 

svenska, engelska och tyska, som delas ut och kan beställas på turistbyråer runt om i landet. 

Kristinehamn arbetar också mycket ihop med föreningslivet. Om det till exempel är en 

ishockeycup i kommunen så delar turistbyrån ut en liten tidning till cupdeltagarna med tips på 

vad som kan göras vid pauser, kvällar eller för ett återkommande besök på sommaren. 

Kristinehamn jobbar också mycket med film och har gjort i flera år, små klipp som de sprider 

via sociala medier. Kommunen har också byggt upp Visit Kristinehamn som är en duplicering 

av Visit Värmland. Besökarna är sidans enda fokus. De har tidigare haft en bilaga som gått ut 

i Göteborgsposten, en bilaga som handlade om platsen Kristinehamn och som riktade sig mot 

nya invånare och besökare. Kristinehamn använder sig just nu inte av någon kändis men 

jobbar med en person som kanske ska bli deras ambassadör. Kommunen har inte jobbat med 
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ambassadörer tidigare så detta är något nytt för dem. Personen som de har i åtanke är en 

person som växt upp i Kristinehamn och har en stark anknytning till platsen men som idag bor 

där främst på sommaren. Det är då tänkt att det ska handla om något i stil med, “Jag väljer 

Kristinehamn på sommaren, gör det du med”. Kristinehamn försöker tänka på genus och 

jämställdhet i sitt marknadsföringsmaterial. Deras bilder är genuina, antingen på turister eller 

på invånare och alla bilder är tagna i Kristinehamn. 

5.2.5 Viktigaste faktorerna för en ökad tillväxt 

Arvika menar att det viktigaste är att ha en bra verksamhet. Om till exempel skolor och 

äldreboende är dåliga så hjälper det inte hur mycket pengar en stoppar in i 

platsmarknadsföringen. Kommuninvånarna måste vara med och tycka till om kommunen för 

invånarna och kommunens anställda är otroligt viktiga för att bygga Arvikas varumärke. Vad 

som sägs och sprids vidare är bättre reklam än att satsa pengar på nästan vad som helst. 

Arvika har aldrig lagt mycket pengar på platsmarknadsföring. En anledning till att de inte gör 

det är att det är svårt att mäta om det fungerar, en vet aldrig om de hjälper. Men Arvika 

försöker vara möjliggörare för invånare, företag och besökare. 

Kristinehamn poängterar vikten av att vara mån om och vänlig mot varenda besökare och 

invånare eftersom de är den bästa marknadsföringen en kan få. Att få en person att sprida ett 

gott rykte om platsen ger mer än en annons i en tidning säger de intervjuade tjänstemännen i 

Kristinehamn. 

5.2.6 En plats som produkt 

Arvika kommun tror att det går att marknadsföra en plats som produkt, men att man måste då 

veta vad det är som ska marknadsföras. För att det ska gå måste det finnas ett varumärke, en 

plattform och ett tydligt budskap. För att detta ska gå måste alla som arbetar med 

platsmarknadsföring vara konsekventa och ha ett tydligt mål, men detta är något som Arvika 

inte direkt har idag och måste arbeta på. 

Kristinehamns kommun tror att det går att marknadsföra en plats som en produkt men att det 

är en svår process. Det en kan göra är att förmedla en känsla av platsen och sen marknadsföra 

den, det har Kristinehamn arbetat med i flera år. 

 

 



27 

 

5.2 Bildanalys 

Det finns mycket material som vi skulle kunnat analysera såsom t.ex. sociala medier eller 

kommunernas hemsidor. Vi har valt att endast kolla på turismperspektivet och valde därför att 

analysera framsidorna på respektive kommuns turistguide från 2015. Bildanalysen kan ses 

som ett intressant inslag i vår uppsats.  

5.2.1 Visuella representationer av Arvika 

 

Figur 1. Visit Arvikas turistguide 2015. Fotograf: Per Eriksson & Lars Norrby 
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Arvikas framsida består av en vit kvinna i 30-årsåldern. Hon är iförd en blommig klänning 

och bär på en korgväska med blommor i, kvinnan ser ut att vara en välställd kvinna. Fokus på 

bilden är kvinnan som står i en trädgård framför ett vitt stort hus. Bilden är tagen på dagtid 

under sommaren. Kvinnan är det en främst lägger märke till, huset i bakgrunden är ur fokus 

och därmed lite suddigt. 

Det är en tydligt arrangerad bild, kvinnan på bilden är inte “äkta” utan är en modell placerad 

där för en vacker bild. Detta gör att realismen i bilden är väldigt låg. Bilden är mycket ljus 

och inga starka färger är använda. Det är en stilla bild tagen rakt framifrån där kvinnan är 

placerad i centrum av bilden. 

Bilden är tagen ifrån Arvikas turistguide, den sprids i deras marknadsföringsmaterial. Bilden 

är en typisk reklambild som egentligen inte säger något alls om just Arvika, det skulle lika bra 

kunna vara en bild för en klädannons. 

Bilden är professionellt tagen, den kan tänkas vara beställd av Arvika kommun som vill 

förmedla en vacker bild som ska tilltala alla, men som tidigare nämnt, säger bilden ingenting 

om Arvika. 

Det är inte troligt att bilden tilltalar alla målgrupper, främst tror vi att den tilltalar personer 

som är ute efter en härlig dag på stan med både shopping och förtäring, framförallt en äldre 

målgrupp. Bilden är tydligt kommersiell, den är till för att sälja Arvika. 

Framsidan förmedlar en somrig känsla som påverkar dig på ett positivt sätt. Eftersom den ser 

ut som vilken bild som helst är det inget en lägger på minnet. Den kommer inte förknippas 

med Arvika och har därför troligen en kortvarig effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5.2.2 Visuella representationer av Kristinehamn 

 

Figur 2. Visit Kristinehamns turistguide 2015. Fotograf: John Persson 

Kristinehamns framsida består av tre bilder, en stor med två små inklippta bilder i den stora 

bilden. Den stora bilden är på Picassostatyn som en är känd symbol för Kristinehamn. Bilden 

är tagen från vattnet med en udde i bakgrunden. På udden bakom ses människor i rörelse, 

människor i alla åldrar. På bilden ses även en segelbåt. Bilden är tagen på dagtid under 

sommarhalvåret. 

Den första av de två små bilderna består utav en liten pojke utklädd till pirat och den andra är 

en bild på en bojort som också är en symbol för Kristinehamn. Även dessa bilder är tagna 

under dagtid under sommarhalvåret. 
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Bilderna ser ut att vara äkta bilder på genuina besökare, vilket gör att realismen i bilden blir 

hög. Bilden är ljus med naturliga färger. Bilderna är tagna under aktivitet, med det menas att 

människorna på bilderna är i rörelse, de står inte still för kameran. 

Framsidan är tagen från Kristinehamns turistguide och sprids i deras 

marknadsföringsmaterial. Framsidan visar på en av Kristinehamns största sevärdheter och den 

kan inte användas av någon annan än Kristinehamn. 

Det finns ingen tydlig professionell framtoning i bilden, bilden skulle lika gärna kunna vara 

tagen av en hobbyfotograf. Beställaren är Kristinehamn kommun som vill förmedla 

sevärdheter i kommunen. 

Bilden är till för att sälja in reseanledningar till Kristinehamn med något för alla målgrupper 

och är alltså kommersiell. 

Det är en somrig känsla som förmedlas. Det är en bild som visar vad Kristinehamn har att 

erbjuda. Eftersom bilden endast kan förknippas med Kristinehamn tror vi att det är en bild 

som läggs på minnet och på så vis har en långvarig effekt. 
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6 Analys 

Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat ihop med vårt teoretiska ramverk. 

6.1 Varför platsmarknadsför sig kommuner?  

Deffner och Metaxas (2006:3) skriver att de senaste 20 åren har platsmarknadsföring blivit en 

allt viktigare del i kommunens arbete. Platsmarknadsföringen handlar om att öka den 

ekonomiska tillväxten och förmågan att konkurrera med andra kommuner (Ashworth 2011:2). 

Varken Arvika eller Kristinehamn ser dock platsmarknadsföringen som ett medel för 

konkurrens, snarare poängterar de vikten av att ha bra relationer med andra kommuner i länet. 

Däremot svarar båda kommunerna att eftersom de är en av 290 kommuner i Sverige så måste 

de platsmarknadsföra sig för att få en ökad tillväxt i kommunen. Genom 

platsmarknadsföringen måste kommunerna visa vad och varför de är bra och vad som är unikt 

för dem. Att en plats ökar sin ekonomiska tillväxt speglar av sig på utvecklingen och 

attraktiviteten, detta är ett indirekt sätt att bli konkurrenskraftiga (Kotler i Deffner & Metaxas 

2006:3). Även om Arvika och Kristinehamn själva inte är medvetna om det så anser vi att de 

använder sin platsmarknadsföring för konkurrens och ökad tillväxt. Konkurrens kan enligt 

Syssner (2012:21ff) ses som en av de största förklaringarna till varför platsmarknadsföring 

blivit så stort idag. Båda våra kommuner är ute efter en ökad tillväxt och enligt Mukhtar-

Landgren (2009:129f) är platsmarknadsföring ihopkopplat med tillväxtbegreppet. För att klara 

konkurrensen och en ökad tillväxt måste alla delar av det kommunala arbetet samarbeta 

(Harvey 1989:5). Både Arvika och Kristinehamn lägger vikt på att alla delar i kommunen 

måste samarbeta för att nå en ökad tillväxt men däremot framgick det inte i våra intervjuer om 

och hur de samarbetar.  

Platsmarknadsföring handlar enligt Harvey (1989:7) idag till stor del om visioner och 

målbilder. Detta ser vi också är viktigt i våra studerade kommuner. Arvikas vision är “Arvika 

är attraktivare kommun” och Kristinehamn håller just nu på och arbetar fram en ny vision som 

kommer lanseras i årsskiftet 2015-2016. Visionen kommer anspela på deras slogan som är 

“Vi Kristinehamnare har världens bästa fritid”. Harvey (1989:7) menar att visioner är det som 

driver kommunernas arbete framåt och utifrån dessa så har de olika delmål som de arbetar 

med. 

Platsmarknadsföring ska också enligt Kotler et.al. (1993:99f) tillfredsställa alla målgrupper 

och tillhandahålla något för alla dessa. Kristinehamns turistguide lyckas med detta då bilderna 

förmedlar reseanledningar för alla. Arvikas turistguide är tveksam. De marknadsför sig inte 
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enligt vår uppfattning mot alla målgrupper och alla åldrar. Vi uppfattar det som att bilderna 

förmedlas gentemot en äldre åldersgrupp med en viss typ av aktiviteter. Här kan Floridas 

tankar om den kreativa klassen tas in, att platsen försöker attrahera en viss typ av människor 

som värdesätter den mänskliga kreativiteten (Florida 2006:35). Arvika antas visa upp de 

personer som de tror ger en fördel för platsen medan Kristinehamn istället visar upp faktiska 

besökare. 

Ett faktum som bidrar till att platsmarknadsföringen idag ofta ser likadan ut är att platser 

marknadsförs som produkter, ett varumärke ses ofta vara vägen till en lyckad utveckling. Som 

bland annat Spjuth (2006:7) och Brorström (2010:16) skriver gör sig platser idag till ett 

varumärke men Arvika ser inte sig själva som ett varumärke och marknadsför sig inte på detta 

sätt heller. Reseanledningar kan enligt de marknadsföras som produkter men inte själva 

platsen i sig. Det faktum att kommunen har en symbol, en häst med kullager, borde ändå ses 

som ett varumärke för deras kommun. Som Spjuth (2006:7) skriver så är allt som förknippas 

med en symbol ett varumärke och kommuner måste investera i sitt varumärke för att nå 

framgång. Kristinehamn anser sig själva vara ett varumärke och håller just nu på att ta fram en 

ny varumärkesplattform som baseras på deras vision och slogans. Även Kristinehamn har en 

symbol i form utav ett segelfartyg. Det som Arvika och Kristinehamn tar fram och paketerar i 

sin marknadsföring är deras varumärke. I våra fall har båda kommunerna symboler, visioner 

och platsmarknadsför sig med liknande ord. Enligt Anholt (2010:1ff) så är varumärket det 

som bestämmer hur platsen och dess invånare blir behandlade. 

Slogans är också en vanlig del i arbetet med platsmarknadsföringen. Slogans kan vara en del i 

skapandet av lokal identitet och att arbeta med slogans har ökat de senaste åren (Brorström 

2010:16). Kristinehamn använder sig av en slogan som är “Vi Kristinehamnare har världens 

bästa fritid” medan Arvika har valt att inte ha någon slogan då de menar att dessa inte 

fungerar. Enligt Govers (2013) så har Arvika rätt i detta, han skriver att slogans kan begränsa 

platser. Platser har ofta redan olika namn och landmärken med mera som kan kopplas till 

platsen och därför behövs det inte läggas dyra pengar på slogans (Govers 2013). 

För att skapa en genuin och trovärdig platsmarknadsföring måste invånarna involveras i 

platsmarknadsföringen. Harvey (1989:12) menar att om invånarna inte får vara med i arbetet 

med platsmarknadsföringen och platsens image så skapas det ingen igenkänningsfaktor och 

platskänsla. Imagen och platsmarknadsföringen är inget om invånarna inte tror på det som 

marknadsförs, tror inte invånarna på det, vem ska då tro på platsen (Ashworth 2011:7).  
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Både Arvika och Kristinehamn har involverat invånarna i arbetet med platsmarknadsföringen 

på olika sätt, därmed blir invånarna stolta över platsen, vilket leder till att de blir stolta 

ambassadörer för platsen. Om platsmarknadsföring ska bli effektiv är det viktigt att den är 

baserad på den lokala identiteten. Ekonomisk utveckling tros idag styras av en tydlig lokal 

identitet (Deffner & Metaxas 2006:3). Att samarbeta med marknaden är också viktigt för att 

platsmarknadsföringen ska bli trovärdig enligt Ashworth (2011:4).  

Arvika och Kristinehamn lägger fokus på att arbeta med de företag och invånare de har idag, 

möjligen Arvika mer än Kristinehamn. Som Kotler (i Deffner & Metaxas 2006) skriver, att 

om en platsmarknadsföring ska bli lyckad så måste förväntningar hos både de befintliga och 

de potentiella målgrupperna tillfredsställas. Arvika och Kristinehamn jobbar mycket med att 

ha goda relationer med befintliga företag, invånare och besökare. Båda kommunerna 

poängterar att om dessa är nöjda ger det en bättre reklam än nästan vad som helst. Befintliga 

invånare och företag är viktiga byggstenar i kommunernas varumärke och attraktivitet, dessa 

måste vara tillfredsställda för att kunna attrahera nya. Hospers (2010) skriver om att 

platsmarknadsföring idag har gått från en kall marknadsföring som baseras på nya invånare 

till en varm marknadsföring där platsen vill attrahera människor som har en tidigare koppling 

till platsen. Vikt läggs också på att välkomna nya invånare till kommunen, att få dem att 

känna sig välkomna, även detta menar Hospers (2010) är viktigt inom den nya varma 

marknadsföringen. I båda våra studerade kommuner ges marknadsföringsmaterial ut till 

inflyttare, material så som turistguider och välkomstblad. Att låta inflyttare ta del av 

identiteten som sprids i marknadsföringsmaterialet kan göra att de direkt tar till sig den lokala 

identiteten och att även de blir stolta ambassadörer av platsen (Braun et al 2013:19ff). Det är 

viktigt hos våra studerade kommuner att fånga upp alla som kommer till kommunen, att få de 

att känna sig välkomna. 

Kristinehamn och Arvika menar båda att de har en positiv trend i sin tillväxt, både med 

besökare och invånare. Att veta om denna positiva trend beror på arbetet med 

platsmarknadsföringen eller inte är svårt att veta (Ashworth 2011:5). Det finns inga verktyg 

för att mäta hur platsmarknadsföringen fungerar, men Arvika och Kristinehamn menar att det 

är ett måste för att sticka ut bland Sveriges 290 kommuner. Platsmarknadsföring kan styra upp 

en plats ekonomi och tillväxt men det är inte ett måste, samtidigt finns det lite att förlora i sin 

platsmarknadsföring (Ashworth 2011:5). 
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6.2 Medias roll i platsmarknadsföringen 

Idag är sociala medier en stor del i arbetet med platsmarknadsföring (Ström 2010:64). Arvika 

använder sin Facebooksida både för rekrytering, kommunikation och de har en egen sida för 

besöksnäringen. Även Kristinehamn använder sin Facebook för dessa ändamål. Facebook är 

idag en av de mest populära sociala medier och har blivit ett av de lättaste ställena att 

marknadsföra sig på (Ström 2010:64). Båda våra studerade kommuner poängterar vikten av 

sociala medier, det är inget de kan vara utan idag. 

Oftast räcker det med att höra namnet på platsen och sedan har en bild dykt upp i huvudet, 

dessa bilder fås från sociala medier men också ifrån de olika reklamplattformar som 

kommunen använder sig av idag. Hemsidor är en självklar del av marknadsföringen och 

fungerar som öppen övertalning där kommunerna har kontroll över det publicerade materialet. 

En annan form av öppen övertalning är de turistguider som kommunerna använder sig utav. 

Det finns också en typ av reklam som kallas för dold övertalning (Falkheimer & Thelander 

2007:136ff). Det fungerar genom att platser använder kommunikatörer eller kända personer 

för att marknadsföra platsen (Carlsson 2009:38f). Arvika har tidigare använt sig mycket av 

detta, dem gör det till viss del idag men känner själva att inte är något för dem. Kristinehamn 

har inte gjort detta tidigare men håller just nu på med ett samarbete som ska fungera i stil med 

”Jag väljer Kristinehamn på sommaren, gör det du med”. 

Det som fungerar bäst ur reklamsammanhang och är mest trovärdigt är enligt Falkheimer & 

Thelander (2007:144f) det används icke kommersiellt material där platsen inte har kontroll 

över informationen. Detta kan vara i form av word-of-mouth, där platsen sprids genom 

berättelser av andra. Arvika och Kristinehamn håller med om att detta är den bästa reklamen 

och satsar därför hårt på att tillfredsställa sina målgrupper, nöjda ambassadörer som sprider 

det goda ryktet är det bästa reklamen en plats kan få. 

När en plats marknadsförs så väljer en ut det som är attraktivt för platsen och det som 

efterfrågas (Brorström 2010:160). Det är positiva bilder som sprids till de valda 

målgrupperna, som i vårt fall är besökare, inflyttare och företag. Både Kristinehamn och 

Arvika använder sig av öppen övertalning i sina turistguider där de har noga utvalda bilder 

som ska vara attraktiva och locka till reseanledningar. Bilden av platsen formas utefter medias 

framställning, i detta fall hur kommunerna vill forma platsen (Falkheimer & Thelander 

2007:133). 
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6.3 Platsmarknadsföringens baksida 

Som Harvey (1989:7) skriver handlar platsmarknadsföringen till stor del om visioner och 

målbilder. Kristinehamns tidigare visioner har varit stora med många olika mål. Detta är 

väldigt vanligt inom platsmarknadsföring, ju fler mål som tas fram, desto lättare är det att 

träffa något av dem men däremot är det väldigt svårt att uppnå alla mål om det finns för 

många. Platsmarknadsföring är väldigt komplext och för att lyckas ska platser ha något för 

alla målgrupper, vilket i princip är omöjligt (Ashworth 2011:4). 

Att en plats ska tillfredsställa alla målgrupper är en svårlöst uppgift som oftast leder till att 

platsmarknadsföring använder sig av samma “fina” ord och marknadsför sig på liknande sätt 

gentemot samma typ av grupp människor (Hall 1997:64). Arvika marknadsför sig som en 

mysig och attraktiv kommun som bland annat har rörelse, kreativitet och närhet till kultur och 

natur. De vänder sin marknadsföring mot återvändare, både turister och inflyttare och även 

mot WHOPs. Kristinehamn marknadsför sig också som en mysig och attraktiv kommun. En 

kommun med en rik fritid där det är nära till natur, kultur och naturliga möten. Även här riktar 

sig deras marknadsföring främst mot återvändande familjer och WHOPs. Det faktum att 

platser, som även i det här fallet, marknadsför sig på samma sätt, mot samma grupp 

människor och med samma ord, gör att platsmarknadsföringen ofta blir kortlivad och mindre 

trovärdig. Platsmarknadsföring som fungerar på ett ställe blir ofta kopierad vilket tydligt kan 

ses då de flesta kommuner idag marknadsför sig på samma sätt (Harvey 1998:12), vilket 

också går att se på våra valda kommuner. Bilden som fås i samtal med våra intervjupersoner 

och när en läser platsmarknadsföringsmaterialet är att Arvika och Kristinehamn är mysiga 

kommuner som har fantastisk natur och kultur. I både Arvika och Kristinehamns turistguider 

så används positiva utvalda bilder för att marknadsföra platsen. Dock är inte alla bilder 

självklara för just den platsen. Specifikt i fallet med Arvika där det är mycket bilder som 

skulle kunna vara tagna på annan plats. Detta menar vi kan leda till att bilderna blir 

missvisande och mindre trovärdiga. 

Att platser paketeras och görs till ett varumärke kan bli ett problem då människor upplever 

platser på olika sätt (Syssner 2012:77ff). Platsen väljer ut det som är attraktivt men det som 

anses attraktivt kan variera, platser väljer att förmedla det som är en fördel för platsen. I 

många fall blir detta Floridas “den kreativa klassen” (Florida 2006:24), men så verkar inte 

vara fallet i våra studerade kommuner, de påpekar själva att de är för små kommuner för att 

endast försöka attrahera en viss typ av grupper eller företag. Dock så är det självklart att 
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Arvika och Kristinehamn väljer ut det som gör de attraktiva och marknadsför detta, vilket i 

dessa fallen blir snarliknande egenskaper.  

På kommunernas turistguiders framsidor uppfattar vi Arvika som en mer kommersialiserad 

plats och precis som Ek & Hultman (2007:29) skriver så är det vanligt att platser blir mer 

kommersialiserad idag. Kristinehamns uppfattas mer genuin då en känner igen symbolerna på 

bilderna och människorna ser ut att vara genuina besökare, istället som hos Arvika där en 

modell använts. Arvika säger även själva att de har använt sig utav en modell medan 

Kristinehamn medvetet valt att använda sig av genuina invånare och besökare som 

representerar verkligheten. Vi uppfattar det som att Arvika i sitt platsmarknadsföringsmaterial 

riktar sig mot en köpstark grupp, i stil med Floridas (2006) den kreativa klassen medan 

Kristinehamn mer riktar mot en bredare målgrupp. För att en platsmarknadsföring ska bli 

lyckad är det viktigt att är bilden som förmedlas är genuin (Harvey 1989:12), i Arvikas fall 

kan det ifrågasättas om detta verkligen lyckas. Bilden som Arvika förmedlar uppfattar vi som 

platslös och opersonlig.  
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7 Slutsats 

Här kommer vi att runda av uppsatsen genom att besvara våra frågeställningar och syfte 

samt ge en avslutande diskussion. 

7.1 Frågeställningar 

7.1.1 Hur arbetar Arvika respektive Kristinehamn med platsmarknadsföring för 

att attrahera besökare, inflyttare och företag? 

Vår första frågeställning gick ut på att undersöka hur kommunerna arbetar med 

platsmarknadsföring. Vår undersökning visar att Arvika och Kristinehamn lägger stor vikt vid 

att arbeta med de befintliga företag och invånare de har, möjligen Arvika mer än 

Kristinehamn. Kommunerna menar att det är viktigt att tillfredsställa dessa grupper då de blir 

nöjda ambassadörer för kommunen. Båda kommunerna arbetar med visioner och låter dessa 

styra arbetet mot framtiden, båda kommunerna arbetar med en vision med flera målbilder. I 

arbetet med både vision och deras platsmarknadsföring har invånarna varit involverade. Allt 

ska skapas på en genuin grund. Dock är Arvikas arbete tio år gammalt och kan ifrågasättas 

medan Kristinehamn aktivt arbetar med detta.  

Både Arvika och Kristinehamn poängterar vikten av sociala medier, detta är något som båda 

kommunerna arbetar mycket med idag och är ett av de lättaste sätten idag att nå ut till många 

målgrupper. 

7.1.2 Enligt kommunerna själva, varför platsmarknadsför de sig? 

Den andra frågan handlade om anledningen till att kommuner platsmarknadsför sig och 

resultatet visar att både Arvika och Kristinehamn är medvetna om att platsmarknadsföring är 

viktigt idag. De båda marknadsför sig för att sticka ut bland Sveriges 290 kommuner, detta 

genom att visa på specifika egenskaper som just deras kommun har. Samtidigt menar ingen av 

våra valda kommuner att de använder sig av platsmarknadsföring för att konkurrera med 

andra, som många av våra valda teorier påstår, vilket är märkligt eftersom de indirekt gör 

detta. Även det faktum att de är ute efter samma potentiella inflyttare gör att de indirekt 

konkurrerar med varandra och andra kommuner.  

7.1.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan kommunerna? 

Gällande den tredje frågan om likheter och skillnader kan vi konstatera att våra studerade 

kommuner marknadsför sig på liknande sätt. De marknadsför sig båda som attraktiva 

kommuner, nära till natur och kultur. Båda väljer även att platsmarknadsföra sig mot liknande 

grupper, som återflyttare och WHOPs.  



38 

 

Den största skillnaden vi har märkt är att Arvika till största del arbetar med en intern 

platsmarknadsföring där de förväntar sig att nöjda ambassadörer sprider ett positivt rykte om 

kommunen och att detta leder till en ökad tillväxt. Kristinehamn använder sig snarare av en 

kombination av dessa och menar att det är lika viktigt att arbeta externt som internt. Detta 

återspeglas även i det faktum att Kristinehamn ser sig själva som ett varumärke som de 

marknadsför utåt. Dock så lägger båda våra studerade kommuner stor vikt på intern 

platsmarknadsföring, istället för att marknadsföra sin plats som en produkt så vill 

kommunerna skapa en gemensam identitet och en stolthet över platsen.  

Det faktum att Arvika främst använder sig av intern marknadsföring med stor vikt på sina 

invånare gör att det kan upplevas märkligt att de inte använder sig av genuina bilder och 

objekt i sin turistguide. Kristinehamn lägger istället stor vikt på att förmedla en jämställd 

representation med bilder på genuina besökare och invånare. De vill återspegla verkligheten 

medan Arvika vill måla upp en vacker fasad med lyckliga framgångsrika människor.  

7.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur små kommuner, i detta fall Arvika och 

Kristinehamn, arbetar med platsmarknadsföring. Våra valda kommuner är relativt lika och vi 

ville därför undersöka om det verkligen är så. Precis som tidigare forskning säger kan vi se att 

Arvika och Kristinehamn båda arbetar mot en varm platsmarknadsföring där fokus ligger på 

befintliga invånare. De båda kommunerna använder platsmarknadsföring av samma 

anledning, och att det är för att sticka ut bland Sveriges 290 kommuner. Dock ser vi att 

Kristinehamn arbetar mer aktivt för att attrahera tillväxt genom platsmarknadsföring. 

7.3 Avslutande diskussion 

När vi startade denna studie gick vi in med föreställningen om att platser använder 

marknadsföring för att konkurrera och att platser gör detta på liknande sätt, speciellt mindre 

kommuner då vi tänkte att de hade ett större behov av att visa att de finns. Detta motbevisades 

i våra fallkommuner då de menade att de inte konkurrerar eller arbetar på liknande sätt. 

Kristinehamn har en mer positiv inställning till platsmarknadsföring och ser sig själva som ett 

varumärke de måste arbeta med. Arvika har en mer negativ inställning till 

platsmarknadsföring anser inte sig vara ett varumärke även om de påstår att deras invånare är 

det viktigaste för sitt varumärke. Båda kommunerna använder platsmarknadsföring på ett 

annat sätt än vad vi trodde, istället för en extern marknadsföring riktar både Arvika och 

Kristinehamn sin marknadsföring inåt mot de egna invånarna. 
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Vi anser att båda kommunerna är ute efter att attrahera samma målgrupper men att 

Kristinehamn verkar vara mer medvetna om sin platsmarknadsföring och hur den ska 

användas medan Arvika har en icke uppdaterad platsmarknadsföring som de inte heller lägger 

så stor vikt vid. Arvika verkar inte heller vara särskilt intresserade av platsmarknadsföring.  

Så här i efterhand anser vi att det varit mer intressant att jämföra en stor kommun med en 

liten, då vi tror att skillnaderna blir betydligt större. Det skulle kunna vara en ny infallsvinkel 

på en liknande studie.  

I svaren vi fått där de båda kommunerna menar att de lägger stort fokus på att involvera 

invånarna och att få dessa att känna sig nöjda hade det varit intressant att tillföra en 

enkätundersökning för att undersöka om denna bild stämmer.   

Vi känner också att vi inte fått tillräckligt stort underlag när det gäller näringslivet. Det hade 

varit intressant att få en inblick i detta och hur det faktiskt går till när näringslivet 

platsmarknadsför sig.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Vem är du och vad är din position på kommunen? 

Hur skulle du sammanfatta din kommun? 

Hur vill ni framställa er kommun i platsmarknadsföringen, vilka egenskaper, vision? 

Hur har ni skapat er platsmarknadsföring/varumärke? 

När ni skapade platsmarknadsföringen behövde ni förändra imagen ni hade? 

Ser ni er kommun som ett varumärke?. 

Har ni en slogan? Om ja; vilken, varför och vad vill ni förmedla? 

Arbetar eran kommun med någon eller några symboler?  

Varför tror du att det finns ett behov för kommuner att platsmarknadsföra sig och varför 

platsmarknadsför ni er? 

Har ni några aktuella kampanjer ni arbetar med? 

Använder ni platsmarknadsföring för att konkurera med andra kommuner? 

Hur tar ni emot inflyttare, så att dem känner sig välkomna och att dem kan identifiera sig med 

kommunen? 

Använder ni er utav sociala medier? 

Marknadsför ni er likadant på alla sociala medier och för alla målgrupper? Vid nej, vad är 

skillnaden? 

Är invånarna på något sätt delaktiga i arbetet med platsmarknadsföringen i er kommun? 

Vad har platsmarknadsföringen fått för respons av invånarna, känner dem igen sig i det som 

marknadsförs? 

Använder ni människor i arbetet med platsmarknadsföringen, t.ex. lokala kändisar som 

frontpersoner? 

Vilka är det ni vill attrahera för att bo i er kommun? 

Har ni en uppåtgående eller neråtgående befolkningstillväxt? Vad beror detta på? 
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Platsmarknadsför ni er kommun på något speciellt sätt mot företag och hur arbetar ni för att 

attrahera företag? 

Vad är det viktigaste för att få en ökad tillväxt? 

Hur marknadsför ni er kommun mot turister, på vilka plattformar? 

Hur marknadsför ni er utanför Sverige? 

Vilka turistmålgrupper besöker er kommun och är det några speciella målgrupper som ni 

försöker locka? 

Hur viktig är besöksnäringen för er kommun och går det uppåt eller neråt? 

I turist marknadsföringsmaterialet använder ni er av “riktiga” personer eller modeller? 

Upplever ni att invånarna är stolta över er kommun? 

Tror ni att det går att marknadsföra en plats på samma sätt som man marknadsför en produkt? 


