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Sammanfattning 
 

Historiskt sett finns det etablerade normer i samhället som säger att en kommun endast ska 

bedriva traditionell kommunal verksamhet som innefattar att tillgodose välfärden (vård, skola 

& omsorg). Dock så har globaliseringen och urbaniseringen skapat en konkurrens om invånare 

vilket har lett till att kommuner idag bedriver en allt mer utvecklad marknadsföring för att 

attrahera fler invånare. 

Den här fallstudien innehåller två objekt (kommuner). Vi vill undersöka den kommunala 

marknadsföringen genom att fokusera på begreppen competitive identity (CI) och institutionell 

problematik (IP). Begreppet CI innehåller en teoretisk genomgång av komponenter i kommunal 

marknadsföring och IP beskriver kommunernas komplexa situation med olika institutionella 

krav. Genom att analysera dessa begrepp mot praktiska fall kan vi bidra till ökad förståelse om 

kommunal marknadsföring som är vårt syfte. Vi presenterar även en egen modell i samband 

med begreppet CI som ger en nyanserad bild av ämnet. 

Studiens resultat identifierar att kommunerna har speciella målgrupper som likt ett företag 

varierar beroende på deras ställning på marknaden. Genom skapandet av en CI deklarerar 

kommunen en önskvärd image där företeelser som inte bidrar till den blir exkluderade. Det 

gestaltar sig på olika sätt vilket analyseras grundligt i studien. Samtidigt illustreras motsägelsen 

när respondenterna i fallen säger att det är medborgarna som håller uppe imagen. 

Studien visar att det inte finns en enhetlig bild hur man som kommun ska hantera den 

institutionella komplexitet som uppstår. Fallen presenterar två olika synsätt som de finner mer 

lämpligt. 
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Summary 
 

In a historical point of view there are established norms in the society that declares a 

municipality to only secure the public welfare that includes health care, education and social 

care. However the globalization and urbanization has created a competition over inhabitants. 

This development has led municipalities to increasingly engage in marketing to attract more 

residents. The study is conducted in a multiple case study design with two cases (municipalities). 

We examined the chosen cases in there marketing behavior by focusing on two concepts, 

competitive identity (CI) and institutional complexity (IP). The concept of CI contains a 

theoretical review of components in municipal marketing and IP describe the municipalities’ 

complex situation with different institutional demands. By analyzing this concepts against 

practical cases we intend to contribute to a wider understanding of municipal marketing and its 

actions in Sweden. We also present our own model in connection with the concept of CI that´s 

gives the field a nuanced perspective. 

The study’s result identify that the cases has specific target groups much like regular 

companies. The target groups vary depending on the municipality’s position on the market. 

By creating a CI the municipalities declares a desired image, much phenomenon’s that 

considered not to contribute will be excluded in the municipalities marketing. This portrays in 

different ways which is analyzed thoroughly. At the same time the contradiction is illustrated 

when the respondents of the municipalities states that all inhabitants will provide to the image. 

The study shows that a unitary view in how the manage the institutional complexity do not 

exist. The cases present different methods that they find appropriate. 
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Begrepp 
Dessa begrepps innebörd i vår studie: 

 

Kommun – Kommunens mentala bild, innefattar både kommunorganisationen och platsen 

Kommunorganisationen – Kommunens egen verksamhet, olika nämnder och avdelningar. 

Kommunledningen – Politikerna som gör beslut om kommunens riktning. 
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1. Inledning 
 

Kommunal marknadsföring - Komplex och motsägelsefull 
 

Marknadsföring har blivit en disciplin som kommunledningar numera lägger stor vikt vid. Det 

går ut på att kommuner försöker kommunicera sina fördelar och likt företag skapa ett varumärke 

som ska stärka kommunen i arbetet mot tillväxt. Vi kallar detta marknadsföringsarbete för 

competitive identity. Denna marknadsföring är dock ofta hårt ansatt av kritik. T.ex. kritiserar 

Cassinger & Eksell (2015) Helsingborgs varumärke för att inte vara förankrat med den bild 

medborgarna har av kommunen. De menar att en kommun inte bara har en betydelse utan 

många. Att den bilden ska skapas av medborgarna. En stor del av den kritik som riktas emot 

detta är problematiken kommuner har med huruvida det går att använda produktmarknadsföring 

och föra över det till städer och platser. Berg & Lucarelli (2011) instämmer och ifrågasätter vad 

som blir konsekvenserna på ägandet av varumärket, resursfördelning och vilken målgrupp 

riktas insatserna emot när det handlar om en plats och inte en produkt. Dahlqvist & Melin (2010) 

menar på att en del utav varumärkesarbetet är att välja bort de delar som inte passar i varumärket. 

Detta gör att man kan ifrågasätta om varumärkesarbete för kommuner görs på bekostnad av 

företeelser och i slutändan även människor med icke önskvärda egenskaper. Den kommunala 

verksamheten ska karakteriseras av en inkludering av medborgare som ska kunna ta del av den 

välfärd som finns här i Sverige. Kotler (2012) säger att traditionell marknadsföring däremot har 

en tydlig logik som är exkluderande då man väljer att rikta in sig på särskilda målgrupper. Detta 

gör att en kommuner hamnar i en svår och ofta motsägelsefull situation. Ett område som vi 

beskriver som institutionell problematik. 

 

I många fall ses kommunens image som en viktig aspekt i arbetet att skapa förutsättningar för 

arbetstillfällen, tillväxt och utveckling (Syssner 2012). En varumärkesimage blir den 

uppfattning omgivningen har av ett varumärke tillhörande en organisation eller kommun, en 

reflektion av organisationens existens (Ghodeswar, 2008). Gioia, Schultz & Corley (2000) 

säger att en image är utlopp för en organisations identitet och värderingar, samtidigt 

kommuniceras en image effektivt om den är rak och enkel att tolka. Många organisationer har 

en tydlig identitet som präglas av vem som äger organisationen. En kommun är en geografisk 

plats där det bor människor. I teorin äger alla dessa människor platsen. Detta gör att det 

säkerligen skapas multipla identiteter om en plats beroende vem man frågar. Kommunernas 
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tuffa uppgift blir alltså att sammanställa platsens kännetecken till en identitet och sedan 

kommunicera en begriplig och effektiv image. Hur gör en kommun det? Vi försöker 

konkretisera detta i teoridelen genom att redogöra begreppet competitive identity. 

Först har vi ett avsnitt där vi redogör kommunernas nuvarande situation som ligger till grund 

för dagens utgångsläge för svenska kommuner. 

 

 

2. Bakgrund - Kommuners situation 

2.1 Globalisering 
 

Held (2004) beskriver att världens utveckling mot en alltmer globaliserad situation gällande 

ekonomi, politik, kultur etc. forcerar fram vinnare och förlorare. Konkurrensen sätter press på 

alla typer av organisationer som inte vill vara på förlorarsidan att agera, allting mäts och 

utvärderas utifrån positionen på marknaden. Vidare beskriver Held att den ökande 

konkurrensen, avregleringen, privatiseringen och de öppna kapitala marknaderna har 

underminerat de ekonomiska möjligheterna för de mindre aktörerna. De som inte har resurserna 

kan inte heller anpassa sig till den globaliserande marknaden. Det blir en spiral som inte går att 

resa sig ur för de mindre aktörerna på marknaden. 

Det vi ser i Sverige är att mindre landsbygdskommuner inte kan bedriva sin verksamhet ur ett 

ekonomiskt hållbart perspektiv på grund av globaliseringen och dess konkurrensstyrda 

marknadsperspektiv. Därför tvingas numera landsbygdskommuner gå i koalition med större 

grannkommuner som har tillgång till alla samhälleliga resurser. I slutändan betyder det ofta att 

invånarna från landsbygden drivs till att flytta på grund av besvärliga avstånd till t.ex. arbete, 

skola och vård eftersom kommunens centralort har större inflytande i beslutsfattningen. 

2.2 Urbanisering 
 

Enligt Matsson (2008) har urbaniseringen pågått länge i Sverige. Landsbygden har successivt 

minskat eftersom samhällskrafterna dragit ungdomen därifrån till storstäderna. Matsson (2008) 

beskriver att i mer än 200 kommuner är folkminskning planeringsförutsättning nummer ett. 

Dessa kommuner har inte kunnat respondera på globaliseringens krav, till mestadels på grund 

av dåliga resurser men även på grund statlig politik då många statliga jobb förflyttats till 

storstäderna (Hallberg 2015). 
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Detta har innebär att en helt ny (utanför välfärden) och alltmer prioriterad uppgift för kommuner 

uppstått. Den är att framställa sig som en modern organisation/plats med framtidsutsikter utifrån 

globaliseringens/urbaniseringens premisser. För att lyckas med detta började kommuner vända 

sitt intresse mot den privata sektorn och deras tankesätt. 

 

2.3 Företagisering av kommuner 
 

2.3.1 Företagsinstitutionen och den politiska institutionen 
 

Organisationer följer efter institutionella lagar och normer beroende på vilken typ av 

organisation man är. De institutionella lagarna består av normer och regler som är riktlinjer till 

organisationens tillvägagångsätt och utgör basen för att nå legitimitet. Dessa normer har stor 

påverkan på hur organisationer uppfattas och hur de arbetar (Lind, Ivarsson, Westberg, 

Almqvist, Mårtensson, Brunsson, Larsson & Löwstedt, 2011). Två klassiska 

organisationsformer med olika institutionella tankesätt är den politiska och företags-

organisationen. Brunsson (1994) utvecklar och säger att ett företags huvuduppgift är att 

generera produkter i form av gods eller tjänster till ett antal kunder med ett speciellt behov. 

Utmaningen ett företag står inför är att skapa produkterna genom en effektiv och koordinerad 

handling. Den politiska organisationen är annorlunda. Deras avgörande kompetenser ligger i att 

reflektera över medborgarnas olika och ofta motsägelsefulla krav. De olika behoven hos 

medborgarna gör att politiska organ reflekterar över situationen medan företagsorganisationer 

är mer inriktade på direkta åtgärder som ska leda till profit. 

Brunsson (1994) säger att kommunala organ ofta hamnar i fällan att diskutera problem i en 

institutionell norm och senare ta beslut om problemen grundat på värderingar vilka härstammar 

från andra institutionella normer, anledningen är att det är svårt att implementera beslut på 

grund av kontinuerliga intressekonflikter i den organisatoriska miljön. Detta har på senare tid 

ökat, enligt Brunsson (1994) har organisationer blivit mer suddiga och liknar inte de distinkta 

institutioner de än gång var, numera byggs de flesta organisationer på egenskaper från flera 

olika institutioner. 
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2.3.2 Tecken på företags-normer inom den kommunala organisationen 
 

Forsell och Jansson (2000) beskriver den omorganisation inom den offentliga förvaltningen 

som tog fart på 1990-talet. Denna omorganisation växte fram på grund av den kraftiga kritik 

som riktades mot det traditionella synsättet på förvaltning inom statliga verksamheter. 

Förvaltning som arbetssätt präglades av formella regler och procedurer samt de hierarkiska 

förhållanden och separering av politik och administration.  

Kommunallagen från 1991 gav kommunerna frihet i hur de organiserar sina nämnder och 

verksamheter. Kommunerna fick fritt fram för olika typer av organisatoriska lösningar. Under 

denna förändringsprocess experimenterades det med olika organisationsformer (Montin 2007). 

I början på 1990-talet var det vanligt att man i allt större utsträckning lade ut olika verksamheter 

på andra producenter. Man går från att betrakta verksamhetens användare som medborgare till 

att se dem som kunder på en marknad (Forsell & Jansson 2000). Detta menar Montin (2007) 

beror på att kommunerna nu konkurrerar om invånarna.  

Detta nya synsätt är sprunget av vad som kom att kallas New public management. Det är ingen 

enhetlig teori utan snarare ett uttryck för ett nytt tänkande som innehåller flera olika delar som 

kan tolkas på olika sätt. Dock finns det några övergripande kännetecken som svenska 

kommuner har anammat. Kännetecknande är att alla härstammar från den privata sektorn alltså 

från marknaden och företagen. Det är därför denna förändring har kommit att kallats 

företagisering. 

 

2.4 Kommuners marknadssituation  
 

Marknadisering är en process där marknadsekonomiska värden, principer och arbetssätt som 

härstammar från det privata näringslivet börjar prägla organiseringen av offentliga 

verksamheter. Det handlar om konkurrens, det enskilda vinstintresset, privatisering och 

individuella val som påverkar det praktiska förverkligandet av politiska beslut (Rönnberg et al 

2013). Kommunens konkurrenssituation mot andra kommuner gällande ut/inflyttning kan inte 

likställas med den vanliga marknaden som styrs av utbud- och efterfrågedynamiken. Men detta 

hindrar inte kommuner från att vara utsatta för konkurrens. Så länge kommuner tjänar på ökad 

befolkning och attrahera utbildade arbetssökande och investerare (“rätt kunder”) samt har som 
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mål att öka befolkningen och minska utflyttningen kommer det finnas en konkurrens mellan 

kommunerna. Större inflyttning till en kommun måste innebära utflyttning ur en annan vilket 

skapar ett nollsummespel som finns på regelbundna marknader. Detta förstärker bilden av att 

invånare är “kunder” (Wæraas 2015). 

Detta nollsummespel har inneburit en uppkomst av en medborgarmarknad för kommuner i takt 

med att människor inte längre är lika stadgade i sin livsstil. 

Vidare beskriver Montin (2007) att medborgaren som kund kom fram i Sverige i slutet av 1980-

talet då flertalet invånare i Sverige kände en maktlöshet i att ha liten möjlighet att påverka sitt 

eget liv. Det uppfattades att valfriheten var större på en varumarknad än över de beslut som 

påverkade ens liv t.ex. valet av skola. Slutsatsen för många reformatörer på kommunal nivå 

blev således att den offentliga sektorn borde bli mer lik konsumentmarknaden i den privata 

sektorn. Den nya kommunallagen stiftades 1991 som tillät frihet för kommuner med 

organisatoriska lösningar vilket medförde att synen på medborgaren breddades och 

kundbegreppet introducerades. 

Kotler (2012) beskriver att antagandet om en marknad förutsätter att den präglas utav 

konkurrens. Marknadsförare använder ordet marknad för att beskriva en viss typ av kund som 

brukar deras service. Man ser på andra organisationer med likartat serviceutbud som 

konkurrenter då man servar samma typ av människor. 

 

 

3. Problemformulering 
 

Wæraas (2015) undersöker i ny forskning kommuners konkurrenssituation. Han fastslår att om 

kommuner inte påverkades av konkurrens skulle de inte känna behov av sticka ut och till och 

med inte behöva skapa någon form utav identitet. Därför blir den kritiska frågan inte om 

kommuner utsätts för mer eller mindre konkurrens från omvärlden, utan hur de upplever hotet 

om konkurrens. Forskningsresultatet visar att kommuner som engagerar sig i marknadsföring 

utsätts i högre grad av konkurrens och striktare krav på öppenhet, och ska likt kontra-parterna 

i företagsvärlden bedöma i vilka områden de skulle ha nytta av att vara lika respektive olika 

sina konkurrenter. 

Nuläget gör att alla kommuner befinner sig i en konkurrenssituation vare sig man medger det 

eller inte. Situationen har gett till följd en institutionell oklarhet där ett nytt sätt att tänka införts. 
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Flertalet svenska kommuner har utvecklat någon form av varumärke eller ståndpunkt om vilka 

dom är. Det är en competitive identity som ska verka som en profilering- och 

varumärkesstrategi mot ökad tillväxt för en kommun. 

Vi menar att det behövs ökad förståelse om detta ämne ur ett svenskt-kommun perspektiv. Vi 

anser att det finns en lucka inom forskning kring kommunal marknadsföring där dess praktiska 

utformning studeras och samtidigt ta den institutionella problematiken i hänsyn. Att på 

teoretiska grunder redogöra för marknadsföringens logiker och ställa den i kontrast med 

kommuners marknadsföring i de praktiska fallen är vår ambition. Vår studie skapar därigenom 

en modell om competitive identity som ska försöka konkretisera vad det är kommunerna 

försöker kommunicera i sin marknadsföring. Det ger oss möjlighet att analysera och påvisa 

konsekvenser av marknadsföringen. 

 

3.1 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse om kommunal marknadsföring genom 

att bedriva en komparativ fallstudie på två kommuner där begreppen Competitive identity och 

institutionell problematik undersöks. 

 

 

 

 

4. Teori 
 

 

4.1 Kunskap- och industrikommun 

 

Uppsatsen teoridel börjar med att vi redogör för vad som präglar en kunskaps- och 

industristad. Kommunerna i denna uppsats anses härstamma från de olika kategorierna. Att få 

med sig denna information anser vi kommer hjälpa läsaren till ökad förståelse om problemets 

natur och respondenternas situation. 
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Kunskapskommun 
 
En stark kunskapsektor bidrar med värdeskapande följdeffekter för hela ekonomin i ett samhälle. 

Den ökar utbildningsnivån, genererar en positiv image som antas attrahera kunskap 

(högutbildade) och på så sätt stärker samhällets förmåga att hantera ekonomiska 

makroförändringar. Det som utmärker en kunskapsstad är dess ständiga uppmuntran till 

skapande, förnyelse och uppdatering av kunskap. Detta säkerställs genom en utvecklande 

interaktion mellan invånarna som understöds av stadens design, tekniska möjligheter och 

infrastruktur.  En stark och brett delad vision behövs där stadens invånare förstår att det är dem 

som måste utveckla och försörja staden, inte staden som ska utveckla och försörja dem 

(Sernhede, Berg, Eklöf 2012).  

Det som kännetecknar en stad med ett stort lärosäte eller med flera höga utbildningsinstitutioner 

är att medelåldern hos befolkningen ofta är lägre än genomsnittet, samt att utbildningsnivån är 

högre hos befolkningen i staden än den generella populationen. Lärare och studenter tenderar 

att vara mer av ”stadsmänniskor” än den övriga populationen vilket gör att dessa 

kunskapsstäder ofta är regionala centrum för kultur.  I en kunskapsstad kan stadens 

servicesektor till en del vara anpassad till personerna inom dessa utbildningsinstitutioner samt 

är industrierna ofta på något sätt knutna till de forskningscentran som finns i staden (Gumprecht 

2006). I orter där man har fler välutbildade finns också goda möjligheter för företag på orten 

att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Därför blir människors attityder till livsmiljön i staden 

extra viktig för att etablera arbetsplatser i nya och växande branscher. Universitet och högskolor 

har blivit centrala institutioner i sina städer och regioner. De anses vara de viktigaste 

kunskapsimportörerna och portarna mot omvärlden. Städer som kan erbjuda 

universitet/högskola och forskningsinstitutioner, goda kommunikationer, rika kultur- och 

fritidsmöjligheter samt möjligheten att bo i fina omgivningar har goda utvecklingsmöjligheter 

och anses vara mindre sårbara än andra än städer (Kåpe 1999). 

 

Industrikommun 
 

Det som kännetecknar ett industrisamhälle är att merparten av befolkningen arbetar inom 

industrisektorn (Kåpe 1999). Det är svårt för de tidigare växande industriorterna att leva upp 

till vår tids postmoderna ideal om unikhet, kulturella värden, variationsrikedom och skönhet. 

För under 1950-talet var stadsplanerna ofta standardiserade och det byggdes för den rationelle 
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och produktiva mannen som gick till fabriken och för kvinnan som var kvar hemma. Innan hon 

erbjöds deltidsarbete i den växande offentliga välfärdssektorn. (Isacson 2007) 

Industristäder i Sverige har genom historien dominerats av män, i det offentliga livet, på arbetet, 

på fritiden och i politiken. Från 1970-talet har kvinnor i växande grad rekryterats till arbete på 

industrierna. (Isacson 2007) Dessa städer med en stark industri var ofta av skapt för män och 

kvinnorna fick stå i bakgrunden. 

Kåpe (1999) beskriver faktorer som påverkar till urban tillväxt eller nedgång. Två framträdande 

faktorer för tillväxt är att ha ett diversifierat näringsliv samt ha olika viktiga funktioner som 

t.ex. högre utbildningsmöjligheter. Kåpe menar att städer med ett större diversifierat näringsliv 

har en högre tillväxt än städer som är specialiserade inom industri. Dessa städer kännetecknas 

ofta av relativ tillbakagång. Som förklaringsfaktorer ses bland annat ökande 

internationalisering, avindustrialisering, teknologiska och organisatoriska förändringar samt 

demografiska faktorer. Kåpe (2000) menar att en viktig del i att skapa ett diversifierat näringsliv 

är att ha en befolkningsstorlek som ger kommunen förutsättningarna att utvecklas. Det problem 

som många städer med tyngd inom industrisektorn upplever är att befolkningstillväxten anses 

vara för svag. Vidare menar Kåpe (2000) att i flera svenska städer där industritraditionen är 

stark så finns det en tydligare misstänksamhet mot nyföretagande jämfört med städer där 

industritraditionen anses vara svag. 

4.2 Kommunernas institutionella problem 
 

Greenwood (2011) beskriver att organisationer möter institutionell komplexitet när de 

konfronteras med oförenliga krav från flera olika institutionella logiker. Institutionella logiker 

kan beskrivas som övergripande uppsättningar av principer som belyser den organisatoriska 

verkligheten, “vad är lämpligt beteende och hur ska vi lyckas”. I den mån dessa uppsättningar 

av olika logiker är oförenliga så genererar dem spänningar och utmaningar för organisationer 

som utsätts för dem. 

Brunsson (1994) beskriver att institutionell förvirring kan uppstå då organisationer applicerar 

attraktiva delar från andra organisationer i sin egen. Brunsson (1994) menar att aktörer ofta bara 

imiterar specifika egenskaper hos andra organisationer och adderar dessa utan att notera eller 

oroa sig över att dessa egenskaper har dålig samstämmighet med organisationens kärn-

egenskaper. Brunsson (1994) påpekar att hand-plockningen av vissa egenskaper i andra 

organisationer kan anses som opportunistisk, då ledare vill utnyttja delen av en institution som 
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passar dem själva eller organisationen och avstå saker som är viktiga i den institutionella 

verkligheten. Statliga myndigheter vill ha mer autonomi och skulle i vissa avseenden hellre ha 

kunder än besvärliga medborgare, men det vill inte befinna sig i en konkurrenssituation som 

också följer med i företagens institutionella verklighet. 

I kommuners fall befinner de sig i en institutionell miljö där de har särskilda krav och 

förväntningar. Det finns etablerade normer som säger att de ska endast ägna sig åt traditionell 

kommunal verksamhet där välfärden ska tillgodoses, kommersiell hantering av medborgare 

som kunder kan anses opassande. Samtidigt möts kommuner av verkligheten att attrahera fler 

medborgare som kan betala kommunskatt. Denna kommunskatt ska således leda till att 

kommunerna kan öka sin tillväxt. Här uppstår det en komplexitet för kommunerna att hantera 

dessa två oförenliga krav, i sin strävan efter att erhålla fortsatt legitimitet hos medborgarna. 

4.2.1 Likhet kontra olikhet – Pop och Pod 
 

Wæraas (2015) beskriver att kommuner i alla tider haft flera motsägelsefulla krav att bemöta. 

Kraven på likhet och kraven på olikhet. Likhetskraven medför att kommuner ska följa nationella 

lagar och regleringar gällande produktionen av tjänster och på så sätt bemöta det starka trycket 

att vara lik andra kommuner enligt regeringens politik. Meningen med att ha en decentraliserad 

styrning från första början är dock att tjänster utformas mer effektivt och demokratiskt om den 

är skräddarsydd efter lokala preferenser och behov. Således uppstår krav på en viss olikhet. 

Denna spänning har alltid setts som en motsägelse som inte behövts rättas till. På senare tid har 

denna spänning blivit alltmer komplex och svår att balansera, på grund av att konkurrensen har 

intensifierats mellan kommuner. Kommuner tvingas därför kommunicera varför de är bättre än 

sina konkurrenter. Utvecklingen har lett till att kommuner numera ofta svarar med större kraft 

på kraven att vara olika andra kommuner än lik. 

I traditionell marknadsföring beskriver Kotler (2009) fenomenet points of parity (POP) och 

Points of difference (POD) som organisationer och företag lever efter.  POP är egenskaper som 

knappast är unika och delas med andra, men anses som nödvändiga hos konsumenterna. POP 

kännetecknas av attribut som konsumenter anser vara essentiella och legitima i en speciell 

marknad. De representerar nödvändiga men icke tillräckliga förhållanden för ett varumärke. De 

kan variera över tid beroende på tekniska framsteg, politiska ändringar och trender. För att ett 

varumärke ska kunna utvecklas och frodas menar Kotler (2009) att det är POD som skall 

utmärka organisationens varumärke och ge den en unik distinktion. Lyckas man vara 
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jämbördiga på området POP riktas kundernas uppmärksamhet mot POD där organisationer 

övertygar och attraherar kundernas mer personliga och känslomässiga sida.  

POP är egenskaper vilka passar in på det vi beskriver som kommunernas välfärdsmarknad och 

POD är egenskaper som passar in på kommunernas extramarknad. 

Medborgarmarknad - konsumentmarknad 

På medborgarmarknaden tävlar kommuner om invånare och företag som kan betala skatt i 

kommunen. I medborgarmarknaden har studien identifierat två marknader/kategorier som är 

viktigt i skapandet av uppsatsens teoretiska ramverk och begreppet competitive identity. 

 

Välfärdsmarknaden - Här producerar kommunerna välfärden som vård, skola om sorg. Denna 

marknad karakteriseras av likhet mellan kommunerna. En tjänstemarknad där kommunerna 

utför sina traditionella sysslor. 

 

Extramarknad - På denna marknad positionerar sig kommuner. Man lägger mer vikt och 

betydelse på funktioner som inte är traditionella. Det är på denna marknad kommuner kan söka 

målgrupper som vill identifiera sig med kommunen. 

4.2.2 Kommunens mentala bild – Platsens roll 
 

Dahlqvist och Melin (2010)  redogör för skillnaderna mellan kommunens välfärdserbjudande 

och mentala bild.  

4.2.3 Kommunens erbjudande och varumärke 
 

En kommunal organisation har ett välfärdserbjudande, som något förenklat innehåller 

basfunktionerna vård, skola och omsorg. Även kallat välfärden. Välfärden karakteriseras av ett 

inkluderande synsätt på människan. Det är i stort sett gemensamt för samtliga 290 kommuner i 

Sverige. Här finns funktionerna kommunerna har att jobba med i sitt eget varumärke och som 

kommunen har total kontroll över. Detta varumärke är inget speciellt, saknar emotionella 

referenser hos människor. Förknippas oftast bara med en logga som finns på kommunens 

fastigheter och verksamheter. Detta faktum gör att kommunen måste söka sig till andra 

kännetecken som finns utanför den kommunala organisationen men som människor lika fullt 

associerar med kommunen. Uppmärksamheten riktas mot platsen, vad den har att erbjuda och 
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hur man kan använda den för att skapa en stark image (mental bild) av kommunen. (Dahlqvist 

& Melin 2010). 

 

4.2.4 Platsens erbjudande och varumärke 
 

Den mentala bild som omger kommunen går längre än bara välfärden. Den mentala bilden av 

kommunen är dels landområdet, det som finns fysiskt inom de geografiska gränserna. Det som 

tillkommer i den mentala bilden av kommunen är platsens erbjudande, där får immateriella 

värden utrymme. Platsen där kommunen befinner sig erbjuder givetvis mycket annat än 

kommunalverksamhet som t.ex. natur, föreningsliv, företagsklimat osv. Dessa egenskaper 

tillhör emotionella associationer för människor. Människorna som bor i kommunen är bärarna 

av olika mentaliteter, där platsen historia präglats hur mycket utrymme dessa mentaliteter får i 

det offentliga rummet. Hela erbjudandet ska paketeras till något som kallas platsvarumärke. 

Platsvarumärket summerar den mentala bilden av kommunen (Dahlqvist & Melin 2010). 

Syssner (2012) menar att marknadsföra en plats skiljer sig väsentligt än att marknadsföra en 

produkt, ett företag eller en organisation. Den mest intressanta aspekten av skillnaderna är att 

platsen innehåller människor som gör platsen till vad den är. När en plats ska marknadsföras 

sorteras en del av dessa människor bort. 

Figur 1 symboliserar att längst in i ”lökmodellen” finns kommunens erbjudande som de 

kontrollerar, för att komma dit måste man ta sig igenom lager som präglas av immateriella och 

känslomässiga variabler som härstammar i platsen, att kommunen även försöker styra dessa 

variabler börjar bli allt mer vanligt (Dahlqvist & Melin 2010). 
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Platsens varumärke 

Cirklarna tillsammans bidrar till den 

mentala bilden utav en kommun 

 

Figur 1. Demonstrerar förhållandet mellan kommunen och platsen (Dahlqvist & Melin 2010) 

 

Ett centralt beslut för kommuner blir enligt Dahlqvist och Melin (2010) vilka delar (geografiskt) 

och egenskaper av kommunens mentala bild som ska få bära varumärket. Eftersom 

varumärkesarbetet ytterst handlar om att bli tydligare genom att våga välja bort vissa 

kännetecken och budskap utav platsen. 

 

4.3 Competitive identity – Kommuners svar på konkurrens 
 

4.3.1 Competitive identity – Vad är det? 
 

Anholt (2007) beskriver att man ser en ökad transparens gentemot samhället vad gäller de 

styrande organens verksamhet, därför har allmänheten fått mer insyn och börjat intressera sig 

för kommunal verksamhet. Competitive identity (CI) är enligt Anholt (2007) ett sätt att förklara 

hur styrande organ i hänsyn till deras medborgare, institutioner och företag upptäcker 

Kommunorganisationens 
erbjudande

Kommunens 
varumärke

Platsens erbjudande
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omgivningens perception av platsen där de styr, för att sedan utveckla strategier som ska verka 

för att öka platsens konkurrenskraft och styra mot tillväxt. 

För att lyckas med detta krävs enligt Anholt (2007) att styrande organ tänker på ett mer 

varumärkesorienterat sätt. Anholt (2007) beskriver CI som ett begrepp vilket innefattar hur 

kommuner och platser kan hantera sin helhetsbild i den nya rådande konkurrenskraftiga miljö 

som de befinner sig i. Begreppet i sig är en blandning mellan verksamhetsstyrning och 

varumärkeshantering. Dahlqvist och Melin (2010) konstaterar att om den offentliga sektorn 

skall utvecklas krävs det att politiskt styrda organisationer anammar ett mer genomtänkt och 

ändamålsenligt sätt att leda sin verksamhet. Att jobba varumärkesorienterat menar de är att 

medvetet fokusera på sitt varumärkes betydelse och signaler såväl intern som extern. 

När Sveriges kommuner börjat tala i termer om att bli konkurrenskraftiga och öka tillväxten är 

det en identitet man ämnar att skapa som är fördelaktig gentemot konkurrenterna, en 

competitive identity. För att lyckas med det behöver man paketera kommunen till en helhet 

något som kan liknas vid ett varumärke. För att ett varumärke ska kunna utvecklas och frodas 

menar Kotler (2011) att det är olikheter som skall utmärka organisationens varumärke och ge 

den en unik distinktion. Den unika distinktionen kan erbjudas med vad som Dahlqvist och 

Melin (2010) kallar kommunens mentala bild. 

 

4.4 Vad innehåller en competitive identity? 
 

Vi har modifierat Simon Anholts (2007) city brand modell gällande städer där den i stället 

fokuserar på kommuner. Vi förvandlat Anholts hexagon till en geometrisk figur som illustrerar 

en svensk kommuns situation bättre. Välfärden som är botten i vår modell är inspirerat av pre-

requisites i Anholts modell och ryktet i vår modell kan avläsas som presence. Anholts begrepp 

potential och pulse beskriver vi under fältet image och begreppen people och place placerar vi 

under identitet. Vi har applicerat Dahlqvist och Melins (2010) tankar rörande kommuners 

välfärdserbjudande och mentala erbjudande i modellen vilket demonstreras med ett blått 

respektive grönt fält 

Meningen med denna konstruktion är att få en god överblick över vad en CI innehåller för en 

kommun med marknadsföringstermer som rykte, identitet, image. Dessa begrepp har ökat i 

popularitet och används flitigt av kommuner idag. Vi finner det därför relevant med en modell 

som beskriver begreppens samband och innebörd ur ett svenskt kommun-perspektiv. Med 
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modellen får man även en överblick på de institutionella problemen kommuner konfronteras 

med via de blåa och gröna fälten. Det blåa fältet symboliserar kommunorganisationens 

erbjudande (välfärden) där man har direkt kontroll och det gröna fältet symboliserar den 

mentala bilden av kommunen, där tillkommer variabler i imagen som kommunen enbart har 

indirekt kontroll över t.ex. nöjesliv. Det gröna fältet är större än blå vilket visar på att en 

competitive identity främst byggs via den mentala bilden av kommunen.  Det krävs således ett 

annat institutionellt tankesätt som är förknippat med företagsinstitutionen för att förverkliga en 

CI.  Enligt modellen så finns Kotlers POP i det blåa fältet och POD sig det gröna fältet. 

 

Begreppet organisatorisk resursbas behandlas också i samband med modellen och ger en 

förståelse för vilka verktyg och alternativ en kommunledning kan jobba med i sin 

marknadsföring. Det är resurser en kommun använder när de vill framhäva sig för omvärlden 

och förmedla sina visioner. Exempelvis bra skola och bra föreningsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. City Brand model (Simon Anholt 2007) 



20 
 

 

Figur 3. Demonstrerar vad en Competitive identity innehåller för kommuner. (Bäckström & 

Söderlund 2015) 
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4.4.1 Identitet  
 

Att beskriva sin identitet är inte lätt för kommuner eftersom kommunorganisationen och platsen 

inte har samma identitet, att blanda ihop den är ett vanligt missförstånd. Den mentala bilden av 

kommunen tenderar att överväga eller blandas ihop med välfärdserbjudandet och numera är det 

inte lika klart vad en kommun gör och inte gör. En kommunorganisations identitet ska 

egentligen inte präglas av platsen eftersom den utstrålar pragmatism som den auktoritära 

institution den är och nästintill likvärdig oberoende på vilken ort du befinner dig i. Uppgiften 

att sammanställa detta till en helhetsidentitet blir därför stor utmaning. I modellen ser vi att 

identiteten är i övergångszonen mellan kommunens välfärdserbjudande och mentala erbjudande, 

det symboliserar den svåra situationen. I modellen beskrivs identiteten med platsen och 

invånarna. Platsen beskriver det fysiska utseendet, klimat, stadsmiljö, parker osv. Invånarna 

beskriver mentaliteten och traditioner/strukturer hos folket som bebott och bebor kommunen. 

Den byråkratiska delen av den traditionella kommunen med välfärden tillhör också identiteten. 

Enligt Gioia, Schultz & Corley (2000) skapas en organisationsidentitet genom medlemmarnas 

kollektiva förståelse om dess särdrag som anses som vara centrala och permanenta. Särdragen 

ska urskilja organisationen från andra likvärdiga organisationer. De centrala egenskaperna 

organisationen har står sig alltid bra mot eventuella försök till förändring eftersom de antas vara 

fast förankrade i organisationens historia. Organisationers strategier går ofta ut på att bevara 

denna identitet speciellt när den hotas. Dock kan en identitet inte vara någonting bestående i 

egentlig mening, fastän den verkar bibehålla sin kontinuitet. Identiteten bör ses som ett flytande 

tillstånd då organisationer stagnerar om den inte anpassar sig till förändrade omgivningen 

4.4.2 Image 
 

Image är ett begrepp som har många tolkningar. I litteraturen hänvisas man till tolkningar där 

begreppet dissekeras till olika typer av image beroende på vilket perspektiv man belyser det 

från. I modellen har imagen en betydande roll i kommunens mentala erbjudande. Det är i den 

här delen marknadsenheten paketerar kommunen till ett budskap. Image-fältet i modellen 

omges med orden pulsen och potentialen. Pulsen beskrivs ofta med metaforen “vilken typ av 

luft människorna på platsen andas”. Ett försök att konkretisera pulsen är ta reda på vilka 

associationer platsen har som gör den attraktivt för vissa människor t.ex. image som 

”partystad”.  
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Potentialen ska symbolisera kommunens visioner och hur framtidsutsikten för kommunen ser 

ut. Kotler (2009) menar att varumärkesimage är det visuella eller verbala som ett varumärke 

kommunicerar som ska leda till psykologiska eller emotionella associationer som varumärket 

vill befästa i konsumenternas medvetande. Cian & Cervai (2014) säger att en image är summan 

av de externa intressenternas uppfattning om organisationen, där konsumenterna rangordnas 

högst. Image som konstruktion bör bestå av både funktionella och emotionella element, där de 

emotionella elementen tenderar att överväga de funktionella när helhetsbilden skapas. Gioia, 

Schultz & Corley (2000) förklarar att ett populärt begrepp är projected image. Det betyder att 

ledningen försöker projicera en bild av identiteten som baseras på organisationens önskvärda 

egenskaper. Den projicerande teorin definierar image som en konstruktion av offentlig 

kommunikation som skapats för att tilltala en publik, snarare än att ge sken av en verklighet. 

En projected image kan även beskriva en önskad bild dit organisationen strävar efter, ofta 

ouppnåelig. Projected image är en uppfattning som baserar sig på interna övertygelser vilket 

inte det traditionella begreppet image gör. 

 

4.4.3 Rykte – Marknadsföringens ändamål 
 

 

I modellen befinner sig ryktet längst upp. Det ska visa att identiteten och imagen mynnar ut i 

ett budskap som organisationen sänder ut och i slutändan omvandlas till ett rykte när de 

bearbetats i den externa miljön. 

Anholt (2007) beskriver att ett gott rykte är slutändamålet i arbetet med att bygga en competitive 

identity. Ett rykte är dock väldigt svårt att hantera för kommuner eftersom stereotyper 

dominerar människors uppfattningar om en plats, ofta reflekterar stereotyperna inte 

verkligheten. Varför dessa stereotyper tenderar att hålla ut så länge är att allmänheten ofta blir 

fäst vid sina övertygelser. Människor tycker det är skönt med enkla bilder om ett ställe och hur 

det förblir detsamma utan ens närvaro. Platser som vill ändra sitt rykte för att bli mer 

konkurrenskraftiga ska därför praktisera marknadsföring rörande hantering av ryktet. Om en 

plats har en klar strategi med god samordning mellan styrande organ, allmänheten, den privata 

sektorn och samhället för att nå samma mål kan ett rykte ändras relativt snabbt. 

Ett rykte är en form av immateriell rikedom som närmast kan beskrivas med vad redovisare 

kallar ”goodwill” och marknadsförare varumärkeseskapital. En organisation med gott rykte kan 

få en större frihet när beslut ska tas, eftersom ryktet kan bespara organisationen från eventuell 
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kritik. Ryktet härleder från identiteten eftersom de fundamentala värderingarna alltid kommer 

upp till ytan. Samtidigt utvecklas ryktet då organisationer försöker bygga fördelaktiga bilder 

utav dom själva. Fenomenet rykte är därför delvis en återspegling av organisations identitet och 

delvis ett resultat av ledningens försök att övertala allmänheten om deras egen excellens. 

(Fombrun 1996). 

 

4.4.4 Organisatorisk resursbas – POP & POD 
 

En kommuns resurser är givetvis många till antalet. I modellens blåa fält som symboliserar 

kommuners välfärdserbjudande, är resurserna främst den kommunala skatt man använder för 

att bygga upp kommunen (vård, skola, omsorg). I det gröna fältet tillkommer resurser som 

kommunen inte har direkt kontroll över t.ex. föreningsliv, nöjesliv, entreprenörer. Dessa 

använder dock kommunen i sitt imageskapande. Det dom kan göra är att ge dessa möjlighet att 

utvecklas genom att prioritera att skattemedlen ska läggas på att t.ex. bygga arenor, kulturhus 

etc. 

Hooley, Saunder & Piercy (2008) förklarar att den organisatoriska resursbasen innefattar både 

materiella och immateriella tillgångar, kapacitet och kompentens. Det är från denna grund en 

organisation bygger sin position på marknaden. Strategier som inte bygger på en organisations 

styrkor kommer inte vara hållbar ur ett längre perspektiv. Organisationer kan producera en 

väldigt lång lista med resurser. Det väsentliga är dock att identifiera de resurser som kan skapa 

en fördel som står sig bra i framtiden. 

Hooley et al (2008) utvecklar genom att beskriva att en konkurrensfördel inte enbart kan uppstå 

på grund av operativa förbättringar eller ett fåtal kärnkompetenser, eftersom de flesta 

konkurrenterna skulle påstå att samma saker även är deras kompetenser. 

4.4.5 Positionering 
 

Begrepp som positionering och differentiering är klassiska inom marknadsföring. Centrala 

begrepp som ledningar oundvikligen kommer i kontakt med när de börjar praktisera 

marknadsföring och utvecklar en CI. Den nya ordningen med en medborgarmarknad har gjort 

att även dessa begrepp kommit in och diskuterats i kommuners styrelserum.  

Dahlqvist & Melin (2010) beskriver att inom offentlig sektor upplevs positionering som ett 

abstrakt begrepp. Anledningen till detta är att positionering grundar sig i antagandet att man ska 
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differentiera sig i förhållande till konkurrerande verksamheter. Att kommuner inte tolkar 

konkurrens begreppet för snävt blir därför väsentligt. Positioneringsprocessen i sig kan vara en 

smärtsam process då det handlar om att välja en inslagen väg men samtidigt välja bort andra. 

Det råder en generell överenskommelse att positionering är en av de fundamentala 

komponenterna inom modern marknadsföring. Positionering är en avsiktlig, proaktiv och 

iterativ process för att definiera, modifiera och övervaka konsumenternas uppfattning av en 

säljbar produkt/tjänst (Blankson, Kalafatis & Tsogas 2000). Positionering är hur en organisation 

designar sitt erbjudande och image för att befästa en distinkt plats i sinnet på sin målgrupp. 

Målet är att etablera varumärket i sinnet på konsumenterna för att kunna maximera nyttan för 

företaget. En god varumärkespositionering underlättar att skapa en marknadsstrategi som 

klargör varumärkets natur, alltså vilka mål företaget hjälper konsumenterna att uppnå, och hur 

de gör det på ett unikt sätt (Kotler 2009). 

Hooley, Saunder & Piercy (2008) beskriver att en konkurrerande positionering är nödvändigt i 

en organisations marknadsstrategi. Organisationer bör ha klart för sig vilka/vilken målgrupp 

som är mest lämpad för att utnyttja organisationens styrkor och inte sätta fokus på de områden 

organisationen brister gentemot konkurrenter. 

4.4.6 Differentiering 
 

Sharp & Dawes (2001) beskriver att differentiering betyder att en organisation/varumärke slår 

en rival i tillhandahållandet av en funktion(er), så att organisationen reducerar sin känslighet 

för andra funktioner som man kan lägga mindre fokus på. Organisationen erhåller fördelar, då 

differentieringen reducerar direkt konkurrens. Sharp & Dawes (2001) menar att differentiering 

fick sitt genomslag när varumärkesheterogenitet blev uppenbarat och distinkta egenskaper 

kunde särskiljas. Men för att differentiering skall vara möjligt behövs också en 

marknadsheterogenitet där kunderna varierar i smak och värdesätter vissa attribut före andra. 

Sharp & Dawes (2001) påpekar att synen på differentiering som en valfri strategi bör 

ifrågasättas, istället bör det observeras att differentiering är ett genomgripande inslag i moderna 

marknader och ett sätt att matcha konkurrenternas funktioner snarare än att vara annorlunda. 
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5. Metod 
 

5.1 Kvalitativ metod med deduktiv ansats 
 

Denna studie har bedrivits genom kvalitativ metod. Undersökningen är en flerfaldig fallstudie 

med ett förklarande syfte då vi studerat två kommuner (fall) och deras marknadsföring. 

Angreppsättet är komparativ då jämförelsen mellan de två fallen är studiens kärna för att skapa 

en förståelse. 

Ansatsen är deduktiv när den tar avstamp i befintliga teorier inom ämnet. I analysdelen 

använder vi oss av både deduktiv- och induktivanalays där teori varvas med egna tolkningar. 

Trost (2010) beskriver deduktion som förflyttningen av det generella till det specifika, vanligt 

är att deduktion börjar i teori som genererar författarnas bild av problemets natur som sedan 

studeras, ofta genom intervjuer. Bryman & Bell (2011) säger att en deduktiv ansats passar väl 

när man vill undersöka förhållandet mellan teori och praktik. 

Problemområdet är av komplex karaktär och det är svårt att få en definitiv klarhet eller ett 

generaliserande svar. Vår målsättning är att via intervjuerna inhämta kunskap om hur 

kommunerna agerar gällande marknadsföringsfrågor i problemområdena competitive identity 

och institutionell problematik som ska ge oss ökad förståelse om ämnet. En kvantitativ metod 

blir således för smal och skulle limitera möjligheten till förståelse. Denscombe (2012) säger att 

fallstudier fokuserar på förekomster av ett fenomen i avsikt att tillhandahålla erfarenheter eller 

processer som förekommer i det särskilda fallet. Logiken bakom fallstudien är att genom 

studera det enskilda fallet erhålla insikter som inte skulle framkommit om man använt sig av 

t.ex. en surveyundersökning. Vad fallstudien gör är att den studerar i detalj vilket 

surveyundersökningar inte klarar av. Denscombe fastslår därför att fallstudien är en passande 

design för småskalig forskning. 

Ett motiv till studien är att vi intresserar oss för hur kommuner tänker gällande 

marknadsföringsfrågor, inte för att döma utan skapa en bredare förståelse hur den ser ut. För att 

den ska ge ett bredare djup av den anledningen att kommuner är väldigt olika och har väldigt 

skilda förutsättningar. Vi samlade empiri på två sätt. Först inhämtade vi statistisk sekundärdata 

för att få bättre insyn på just de skilda förutsättningarna kommunerna har och som stärker 

studiens huvudinnehåll som görs via intervjuerna. Denscombe (2012) säger att fallstudien kan 

gå på djupet och reda ut komplexiteten i en situation. Den kan ta itu med fallet i dess helhet, 

och således ha en god möjlighet att identifiera hur det olika delarna påverkar varandra. 
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Fallstudiens verkliga värda är att den kan förklara varför vissa resultat kan uppstå. Marshall & 

Rossman (2016) säger att den kvalitativa forskningsmetodens styrkor passar bäst mot studier 

som gräver djupt i komplexiteten och processer samt framkallar multipla verkligheter av ett 

fenomen.  

Att jämföra kommunernas material med varandra blir därför en naturlig del av analysen.  Ragin 

(1989) säger att utmaningen i att studera sociala fenomen är att göra förnuft av den mångfald 

som finns på ett sätt som förenar olikheter och likheter i en sammanhängande ram. 

 

5.2 Angreppsätt – Förklarande via komparativ metod 
 

Studien är utformad som en komparativ fallstudie. Vi finner det intressant att jämföra två 

kommuner eftersom det oss veterligen aldrig gjorts tidigare och vi fascineras av att kommuner 

kan ha så olika images. Detta betyder att vi har två fall som vi undersöker vilket är en flerfaldig 

fallstudie. Vi söker förklarande data som ska kunna upplysa oss om kommunernas agerande i 

marknadsföringen som är grund för deras images. 

Yin (2009) säger att en flerfaldig fallstudie innehåller två eller fler fall inom studien. De 

multipla fallen bör väljas så att de kompletterar varandra antingen genom att visa likheter eller 

kontraster. Studiens teori ska hjälpa att förstå eventuella likheter och kontrasters gestaltning 

samt leda fallets analys till trovärdiga antaganden. 

Vi har med hjälp av intervjuerna tagit reda på respondenternas synsätt på sin egen kommuns 

marknadsföring och situation, studien kompletterar intervjuerna med ett statistiskt avsnitt om 

verkligheten för de olika kommunerna. Yin (2003) påpekar att fallstudier inte enbart kan förlita 

sig på en datainsamling, för att få en rikedom i fallet behövs minst två källor som inbringar 

analysbart material. 

Fokus ligger på vårt problemområde som är Competitive Identity och institutionell problematik. 

Blickfånget kommer ligga på vad som uppstår när intervjumaterialet möter det teoretiska 

tankesätt och analysera det på bästa sätt. Vi anser att specifika frågor skulle begränsa oss i 

analysen då vi är ute efter en helhetsförståelse. 

Yin (2003) säger att en fallstudie förlitar sig på ett teoretiskt koncept som ska guida studiens 

design och datainsamlingen. Det teoretiska konceptets litteratur skall matcha fallet så att 

fallstudiens utgång ger en ökad kunskap och förståelse om ett givet ämne eller problem. 
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Istället formar vi analysen fritt och analyserar tendenser i det insamlande materialet som går att 

applicera på våra modeller. Svaren på de frågor som uppstår, tänker vi urskilja genom samspelet 

av teori och det empiriska materialet. Detta ger oss förklarande data. 

Enligt Yin (2003) kan en fallstudie utformas med ett förklarande syfte. Där studiens ämne sätts 

i relation till existensen av flertalet teorier. Används ofta inom organisations teori när man 

illustrativt vill beskriva ett nuläge inom ett specifikt område. Där nuläget omges av komplexitet 

och en problematisk situation. Fokus ligger på agerandet/lösningen som ska förklaras. 

I analysen har vi ett avsnitt under varje nyckeltema som vi kallar jämförelse. Där vi ställer 

kommunerna mot varandra. Meningen med det är att alltid knyta tillbaka till det komparativa 

angreppsättet. Jämförelsen som vi gör, ska hjälpa oss att förklara och skapa en förståelse om 

den kommunala marknadsföringen. Meningen är inte att peka ut vad som är rätt eller fel utan 

belysa två olika riktningar och fastställa vilka likheter och olikheter som finns. Denk (2002) 

säger att förklarande studier har ett mer avancerat syfte än beskrivande studier. En beskrivande 

studie nöjer sig med att det finns skillnader en förklarande studie vill veta VARFÖR det finns 

skillnader. Förklarande studier måste därför först beskriva situationen, därefter redogöra vilka 

orsaker som finns till situationen. 

 

5.3 Urval 
 

Urvalet för studien grundar sig i att en jämförelse skulle ligga till grund för empirin och 

analysen. Vi valde studieobjekt selektivt eftersom objekten belyser problemområdet tydligt. 

Denscombe (2009) påpekar att kvalitativa forskare gärna använder sig av olika respondenter 

för att få variation i de data som samlas in, eftersom forskningen ofta strävar efter att nå 

förklaringar till komplexiteten i samhället.  

Att använda oss av två kommuner fann vi lämpligt då fler undersökningsobjekt hade inburit 

mer data att bearbeta i relation till den tidsram på 10 veckor från idé till slutprodukt som fanns, 

samt en osäkerhet om objekten hade gett studien en mer nyanserad bild. Vår grundtanke ligger 

att undersöka två vitt skilda kommuner och det förmedlas i statistik där kommunernas 

bakgrundssituation redogörs. De studerade kommunernas härstamning präglas av olik historia 

och samhällsutveckling. En kommuns bakgrund bör rimligtvis spela stor roll i vilken riktning 

den har möjlighet att ta, och vilka människor och företeelser som finns där. Denscombe (2009) 

beskriver att subjektivt urval görs med tanke på det speciella syftet i åtanke. De utvalda 
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företeelsernas egenskaper återspeglar syftet och deras relevans för undersökningstemat är 

mycket högt. Ett subjektivt urval är ett icke- sannolikhetsurval. 

Kravet som vi anser matchar syftet är att kommunerna ska vara tillräckligt stora för att bedriva 

marknadsföring och anse att det är en viktig del av kommunens verksamhet. Kommunerna fick 

inte vara för ”stora” så att städerna marknadsför sig själv som t.ex. en huvudstad. Enligt SCB 

(2009) finns det olika kategorier där man delar in alla Sveriges 290 kommuner efter strukturella 

egenskaper som t.ex. befolkningsmängd. Vi har sökt efter två kommuner i kategorin som 

benämns ”större stad”. Kvalifikationer för en sådan kommun är att den ska ha mellan 50 000- 

200 000 invånare samt mindre än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrin. 

Kommunerna i denna kategori anser vi vara mest utsatta för konkurrens och med det menar vi 

har störst krav att respondera på globaliseringens krav för att inte halka efter och hamna i ond 

spiral med urholkning och nedläggning som vi beskriver i kommuners situation. 

Urvalsprocessen startade i en sondering av sekundärdata där kommuners 

marknadsföringsarbete på internet var i fokus. Både dokument och grafiska layouter gällande 

olika kommuners marknadsföring utforskades. Efter att ha genomsökt tillgängligt material 

beslöt vi oss för att titta närmare på två objekt, eftersom vi fann att dessa var intressanta både 

via sitt läge geografiskt och vår uppfattning om deras image samt deras egen uppfattning om 

dess egen image. De skiljer sig tydligt åt vilket öppnande upp för en komparativ studie. 

Denscome (2009) beskriver att valet av undersökningsobjekt som ska ingå i undersökningen i 

kvalitativa undersökningar följer ett tillvägagångsätt som bygger på en rad ”upptäckter”, i vilket 

urvalet träder fram som en serie beslut baserade på tidigare etapper i undersökningen. 

5.4 Genomförande 
 

Tidigt i processen tog vi kontakt med de två utvalda kommunerna för att 

säkerställa respondenter till undersökningen. Vi började att kontakta de via mejl där vi beskrev 

vad vårt arbete handlande om. Vi fick svar omgående om att de var villiga att delta i vår uppsats 

vilket gjorde att vi snabbt kunde ta kontakt med dem via telefon.  Respondenterna fick 

bestämma när intervjuerna skulle genomföras. Vi erbjöd oss att komma och ha en personlig öga 

mot öga intervju men respondenterna föredrog en telefonintervju vilket vi accepterade. 

Respondenterna uttryckte en undran om kommunens namn skulle visas i studien, vi förklarade 

för dem att fullständig anonymitet skulle råda vilket båda tyckte var bra. Vid telefonintervjuerna 

började författarna att presentera sig själva och syftet med studien. Vi berättade om de etiska 

aspekterna samt vilka rättigheter respondenterna hade. Innan intervjun började frågade 

författarna om respondenterna godkände att intervjun spelades in vilket båda gav samtycke till. 
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Genom att spela in intervjun kunde dokumentationen säkerställas. Under intervjun försökte vi 

i så stor grad som möjligt vara tydliga med de frågor som ställdes. Dock fick vissa frågor 

förtydligas med följdfrågor. Vi ville ha detaljerade svar och på många frågor svarade 

respondenterna väldigt utförligt utan att vi avbröt fast de pratade om saker långt ifrån kärnfrågan. 

Intervjuerna transkriberades och blev sedan underlaget för analysen. 

 

5.5 Intervjuobjekt 
 

Intervjuobjekten bestämdes via en dialog med diverse kontaktpersoner från de utvalda 

kommunerna. Viktigt var att få prata med en person som har god insyn i kommunens 

marknadsföring vilket betyder att de ska planera, organisera och utvärdera den. Vi blev härledda 

till två personer vars arbetsbeskrivning överensstämde med ovan kriterier. Intervjuerna gjordes 

den 4e och 5e april och var mellan 45-60 minuter långa. 

Respondent A - Marknadschef i den bolagiserade kommunala marknadsenheten i Kommun 

A. Har ett övergripande ansvar över stadens varumärke. Vi var undrande om detta var rätt 

person att prata med då hon har ansvar över vad som beskrivs som stadens varumärke och inte 

kommunens. Det förmedlade vi till kommunen som då förklarade att kommunorganisationen 

står bakom enheten och att den har ansvar i alla frågor som rör kommunens externa 

marknadsföring. 

Respondent B - Respondent A är kommunikatör i Kommun B. Jobbar i ett team på kommunen 

som har hand om alla frågor rörande marknadsföringen. Gruppen arbetar med både extern och 

intern marknadsföring. De är en politisk obunden grupp som har ett gränsöverskridande stöd i 

kommunfullmäktige och jobbar därför inne i kommunhuset. 

5.6 Semistrukturerade intervjuer 
 

För att kunna svara på vårt syfte som är om kommuners marknadsföring leder till exkludering 

eller inkludering behöver få information om hur kommunerna tänker och handlar, för att ta reda 

på det behöver vi förklarande data. Vi anser att semistrukturerade intervjuer ger oss möjligheten 

att höra hur dem upplever fenomenet vill undersöka. I semistrukturerande intervjuer kan vi låta 

respondenten redogöra sina tankar obehindrat. Det är viktigt för oss eftersom analysen består 

av en teoretisk tolkning, då behöver inte allt som sägs vara strukturerat eller vara planerat. 

Semistrukturerade intervjuer ger oss även möjligheten att ställa följdfrågor i ett andra skede för 

att tydligare kunna redogöra respondenternas tankar och åsikter om någonting blir för oklart. 
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Intervju är ett alternativ som forskningsmetod när fenomen som är komplexa och känsliga ska 

studeras. Vid användandet av semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från redan 

bestämda ämnen och frågor, men öppnar upp för att vara flexibel när det gäller frågornas 

ordningsföljd samt finns möjligheten att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. Svaren är 

öppna och det är av stor vikt att respondenten utvecklar sina synpunkter (Denscombe 2009). 

Den som intervjuar ska då hålla sig till ett särskilt ämne som utgår från den intervjumall som 

förberetts innan intervjun (Bryman & Bell 2005; Denscombe 2009). 

Under intervjuerna använde vi oss av två olika frågeområden. Följden på dessa frågeområden 

kunde variera då vi ville få ett bra flyt i intervjun och inte styra respondenten i allt för stor 

utsträckning. Frågeområdena var ingenting respondenterna kände till utan var ett hjälpmedel 

för oss. Frågorna finns redovisade under rubriken frågeunderlag. 

Våra intervjuer gjordes via telefon. Att göra intervjuerna på plats avböjde respondenterna och 

de föreslog istället telefonintervju. Efter övervägning kom vi fram till att telefonintervju var ett 

kapabelt instrument att använda sig av till insamlandet av empirin, eftersom det skulle ge oss 

samma data som en öga mot öga intervju. Efter intervju kände vi oss också väldigt nöjda och 

samspelet med respondenten fungerade utmärkt. 

 

5.7 Forskningsetik 
 

Det var viktigt för oss att skydda våra respondenter då det vi ville undersöka kan vara av känslig 

karaktär. Som vi tidigare har beskrivit har kommuner ofta blivit kritiserade för sitt 

marknadsföringsarbete. I studien valde vi att anonymisera respondenterna och kommunerna för 

att skydda dem från eventuellt kritik både då det gäller den enskilda individen och kommunen. 

Vi vill inte vara begränsade i vår analys utan vill kunna göra tolkningar som kan betraktas som 

kritiska mot kommunen. Av den orsaken känns det även bättre för oss om allt sker under 

anonymitet. Därför nämner vi inte respondenten vid namn samt att vi väljer att använda 

figurerade platsnamn när respondenterna nämner sin kommun eller plats vid namn i empiri- 

och analysavsnittet. 

Denscombe (2009) menar att det är viktigt att under hela processen vara etiska. Det gäller att 

respektera deltagarnas rättigheter och värdigt, undvika att någon av respondenterna blir lidande 

genom att medverka samt att vi är ärliga och respekterar respondenternas integritet. 

Vi var från början tydliga med att berätta studiens syfte för respondenterna för att de ska känna 

sig trygga med vad frågorna kommer handla om. Eftersom studiens syfte kan uppfattas som 

känsligt var vi öppna för att svara på respondenternas eventuella frågor. Innan intervjuerna 
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skedde informerade vi respondenterna att allt kommer att vara konfidentiellt och endast vi 

kommer ha tillgång till det data som samlas in. Data som insamlats kommer även att förstöras 

efter att studien är klar. 

 

5.8 Databearbetning  
 

Intervjuerna bearbetades i fyra steg. 

1. Först transkriberades allt som sades. 

2. Andra steget var att sammanställa allt till ett hanterbart empiriavsnitt där allt som 

berörde vårt problem sorterades ut. 

3. I tredje steget började vi vår teoretiska tolkning av det insamlade materialet. Vi 

identifierade 5 nyckelteman där överensstämmelsen mellan teori och det insamlade 

intervjumaterialet var hög. Dessa var företagisering, konkurrens och organisation som 

kan kopplas till teori kring institutionell problematik samt identitet och image som kan 

kopplas till teori kring competitive identity. 

4. Sista steget var att analysera de identifierade nyckeltemanas gestaltning i de specifika 

fallen. 

 

 

5.9 Analysmetod 
 

Analyskapitlets ändamål är att på resonabla grunder baserat på studiens innehålla kunna bidra 

till ökad förståelse om kommunal marknadsföring genom att kombinera teoretisk tolkning och 

induktiv tolkning av det insamlade intervjumaterialet. En teoretisk tolkning betyder att 

författarna på ett fritt sätt utan speciella analysverktyg tolkar intervju-texten i relation till 

bakgrund, problem och teori. En induktiv tolkning görs där författarna presenterar sin tolkning 

av en upplevd situation utan speciella teoretiska referenser. 

Vi kommer användas oss av vår teoretiska modell över vad en Competitve identity innehåller 

samt undersöka den institutionella komplexitet kommunerna bemöter. Kvale & Brinkmann 

(2014) säger att ingen avancerad analytisk teknik behöver tillämpas för att utveckla rikedom ur 

en intervju. Specifika analysverktyg behöver inte vara så viktiga om man har teoretisk kunskap 

om undersökningsämnet och ställer teoretiskt genomtänkta frågor. 
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En känd studie som används genom teoretisk tolkning är Hargreaves (1998) Läraren i det 

postmoderna samhället. Han redogör sitt angreppsätt som att han lyssnade till lärarnas 

berättelser om deras arbete och jämförde deras utsagor med vad som står i litteratur och teori. 

Själv beskriver han sin metod följande “Under hela undersökningen har jag försökt 

upprätthålla en kreativ dialog mellan det insamlande materialet och mina olika teorier, inte för 

att underbygga en förutfattad mening, utan helt enkelt för att förstå problemen i deras sociala 

kontext som det upplevs av lärarna”. Ett återkommande scenario i Hargreaves metod är att 

intervjusekvenser integreras i teoretiskt präglade reflektioner. Han sökte efter aktiv efter belägg 

i intervjuerna genom att skapa nyckelteman som även skulle finnas i teorier kring ämnet. Teman 

som upptäcktes registrerades. 

Vår tolkning av intervjuerna följer denna beskrivning. Tack vare intervjuobjektens berättelse 

kunde vi genom kreativ dialog mellan teori och intervjun utvinna vår uppfattning om 

kommunernas agerande i marknadsföringen, här spelade vår modell en stor roll och teman som 

image och identitet som finns i den noterades även i intervjuerna. Där teori inte har tillräckligt 

god överensstämmelse med intervjuerna kombinerar vi med en induktiv tolkning baserat på vår 

kunskap om problemet. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en förutsättning för att göra en teoretisk tolkning av 

intervjutexterna är att de finns ett rikt material om de aspekter av ämnen som har relevans för 

den teoretiska ansatsen. Vi har ett rikt material gällande kommuners konkurrenssituation och 

institutionella komplexitet samt bakgrundsfakta om de två kommunerna och vad som 

karakteriserar dom. Detta gör en kreativ teoretisk tolkning möjlig och kan resultera i en 

nyanserad bild av problemet. Kvale & Brinkmann fortsätter och säger att inom teoretisk 

tolkning valideras inte intervjutexterna genom en specifik metodisk procedur, utan bevisbördan 

vilar på forskarnas förmåga att presentera premisserna för de framlagda tolkningarna. 

5.10 Frågeunderlag 
 

Det konstruerade frågeunderlaget bygger på det teoretiska ramverket. Frågorna sorterades 

därför under två kategorier vilka är institutionell problematik och competitive identity. 

Frågeunderlaget var enbart något vi hade tillgång till och användes som ett hjälpmedel under 

intervjuerna. 

Institutionell problematik 

 Beskriv hur er marknadsavdelning är uppbyggd? 
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 Har er kommun influerats av företagens sätt att arbeta?  

 Har er kommun medveten anammat strategier och tankesätt som är förknippat med 

företagsvärlden? 

 Hur definierar ni kommunens konkurrenssituation? 

 Vad/Vilka konkurrerar ni om? 

 Vilka konkurrerar ni med? 

 Hur upplever ni konkurrensen på marknaden? 

 På vilket sätt påverkas er organisation av konkurrens? 

 Är det idag viktigt för kommuner att ha en grafisk profil? 

 

 

Competitive identity 

 Beskriv hur ni arbetar med marknadsföring inom er organisation? 

 Är er marknadsföring en del av en strategi för att utveckla kommunen åt ett särskilt 

håll? 

 Hur ser er marknadsföringsstrategi ut? 

 Hur har ni byggt ert varumärke? 

 Vilken målgrupp vill ni nå med er kommunikation? 

 Hur kommunicerar ni kommunens säregenheter? 

 Är vissa resurser/personer viktiga att ha med när man bygger sin image? 

 När ni bygger varumärket, vad är det ni vill förmedla till era kunder/invånare? 

 Vilka resurser besitter ni som är användbara när ni marknadsför er? 

6. Empiri 
 

6.1 Statistisk sammanfattning av kommunerna 
 

I detta avsnitt har vi sammanfattat statistisk från statistiska centralbyrån. Statistiken som vi 

har valt ut påvisar kommunernas verklighet. Statistiken ger ett underlag och bidrar med ökad 

förståelse till intervjudelen av empirin. I statistiken får man även en god överblick om 

skillnaderna mellan vad som antas vara en kunskap- eller industristad. 

 

Fakta – Kommun A  

Kommunen har kontinuerligt under decennier utökat sitt invånarantal. Senaste decenniet har 

speciellt präglats av inflyttning då kommunens invånarantal har ökat med 8 %. 

Födelseöverskottet har varit positivt de senaste decenniet mellan 200-400 plus varje år. Det är 

stor omsättningen i kommunen vad gäller in-utflyttning. Noterbart är att betydligt fler personer 

i andra kommuner i länet flyttar till kommunen än tvärtom (urbanisering). Den demografiska 
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åldern på invånarna är låg. Kommunen har ett högt invånartal i åldern 20-30 år ca 10 % jämfört 

med övriga landet som har 7 %. Speciellt kvinnorna är överrepresenterade i den kategorin. 

Invånarantalet med eftergymnasial utbildning är mycket hög ca 54 %. Kvinnorna är generellt 

sett mer utbildade än männen i denna kommun. Andelen förvärvsarbetare håller rikssnittet, 

förutom inom kategorin 20-24 år där den är under. Utbildning samt vård och omsorg är de 

dominerade näringsgrenarna i kommunen. Företagstjänster och handeln är näringsgrenar som 

genererar mer arbete än tillverkning/utvinning i kommunen. Andelen egna företagare är högt 

ca 4000 st i kommunen.  

Kommunen har en låg arbetslöshet om man jämför med övriga riket, speciellt bland ungdomar 

(20-24 år) där bara 6 % är arbetslösa. (SCB 2015) 

 

Fakta - Kommun B 

Denna kommun har helt stagnerat vad gäller befolkningsutvecklingen. Kommunen lider av 

årliga underskott på nyfödda och utflyttningar till andra kommuner. Denna kommun är 

beroende av inflyttningar från utlandet för att kunna kompensera befolkningsmängden varje år. 

Noterbart är att det är fler personer som flyttar till andra kommuner i länet än tvärtom 

(urbanisering). Kommunens antal invånare i åldern 25-44 år ligger på ca 21 % vilket är 5 % 

lägre än genomsnittet i Sverige, samtidigt som kommunen har en större andel människor i 

åldern 45-80+ i relationen till genomsnittet i de resterande kommunerna i landet.  

Kommunens invånare med eftergymnasial utbildning är lägre än i övriga riket med ca 32 %, 

och det är övervägande fler kvinnor som studerar vidare. Andelen förvärvsarbetare i kommunen 

är betydligt högre än i förhållande till resten av landet. I kommunen dominerar näringsgrenar 

som vård och omsorg samt tillverkning och utvinning där mer än 30 % av befolkningen är 

sysselsatta, i förhållande till landets fördelning av arbetare inom de olika näringsgrenarna kan 

detta anses som högt. Arbetslösheten bland ungdomar(20-24 år) är väldigt hög den, ligger på 

ca 18 % (SCB 2015) 
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Figur 4. Analys av kommunstatistik från statistiska centralbyrån (Bäckström & Söderlund 2015) 

 

 

6.2 Intervjuerna 
I detta avsnitt behandlas den data som inhämtats via intervju. I avsnittet finns inte intervjuerna 

i sin helhet utan endast det vi anser är väsentligt för studien. 

 

Respondent A – Kommun A 

6.2.1 Institutionell problematik   

 

På frågorna om hur de ser på konkurrenssituationen svarar respondent A att hon inte är helt 

säker på om man ser kommunen som en aktör på en marknad. Hon säger att de ser en marknad 

om investerare. Respondenten beskriver att det finns många kommuner som är olika, trots det 

har alla ett bra läge (geografiskt), ett bra klimat för etablerare/investerare, god kommunikation 

och tillgång till kompetent arbetskraft. Hon beskriver att i dagens globaliserade samhälle finns 

en enorm konkurrens i var investerare ska förlägga sin verksamhet, då handlar det om att vara 

tydlig med vad man som kommun har att erbjuda. Se vad för typ av företag som skulle passa 

just dem att arbeta med. Respondenten menar att med tillgången till deras lärosäte så finns 
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erkänt kompetent arbetskraft och att det är en självklarhet att de lyfter fram det. Vidare menar 

hon att på så sätt finns en konkurrens, och att de har uttalad en vision om att ha XXXX invånare 

20XX. Hon beskriver varför de har denna vision, det är inte för att det är någonting ädelt med 

tillväxt i sig utan för att vetenskapliga studier visar att det är viktigt med densitet och att det 

finns en kritisk massa. Platser som förlorar den kritiska massan börjar gå kräftgång, man tappar 

arbetsfunktioner och företagen avvecklas i en tragisk och långsam hastighet. 

Avslutningsvis säger hon att naturligtvis finns det konkurrenter om pratar om det, men tycker 

samtidigt att man inte riktigt kan göra det. Det finns mycket likheter mellan 

platsmarknadsföring och annan typ marknadsföring men det finns också andra saker som inte 

låter lika bra, dit tycker hon konkurrens hör. 

Vi frågar om marknadsmässiga influenser har förändrat deras organisation på något sätt. Hon 

säger sig inte ha märkt att den kommunala verksamheten har förändrats genom åren. Hon säger 

att de inte är riktigt säkra på att man kan se kommunen som på en marknad eller har anammat 

idéer från new public management. Det respondenten säger sig se är återigen en marknad om 

investerare. 

Hon säger att de skiljer på platsen och den kommunala organisationen. Varumärket de jobbar 

med är stadens.  Hon jobbar externt och deras målsättning är att tillsammans med andra aktörer 

på platsen göra den mer attraktiv. Dock medger respondenten att det är kommunen som är 

hennes arbetsgivare. Respondenten säger att platsvarumärket ägs av ingen och skapas av alla, 

därför är det deras uppgift att på ett så effektivt sätt som möjligt ta fram material och använda 

kommunikation som ett tillväxtsverktyg i enhet med kommunens visioner och strategier om 

långsiktiga mål och överlevnad. Dock står inte kommunen för den själv heller utan det är 

någonting som görs i samverkan med andra. Sedan har kommunen en kommunikationsenhet 

som jobbar med medborgarkommunikation, när kommunen är i en myndighetsroll. 

 

6.2.2 Competitive identity   

 

I deras segmentering beskriver hon en geografisk segmentering utifrån en nationell marknad 

och rent geografiskt var de befinner sig i Sverige. Hon menar att det är viktigt i deras profilering 

att de lyfter fram att de har den mest levande tillväxtregionen i deras del av landet. 

Respondenten beskriver att de inte vill arbeta med begreppet Midgård då det väcker 

associationer till nedläggning och utflyttning, utan de vill tillhöra en liga av tillväxtregioner. 

Respondent A skapar en varumärkesplattform genom att noggrant se vad platsens identitet är. 

En platsidentitet formas av de åsikter som människor har, den företagsstruktur som finns, den 
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historia som finns och tillsammans med framstående personer. Genom att verkligen sätta sig in 

i platsen och vad som kännetecknar den får de fram en identitet. Samtidigt menar respondent A 

att de bör veta vilken image de har hos respektive målgrupper. Då gör de regelrätta 

målgruppsanalyser för att få fram platsens image genom att ställa frågor kring vad som 

kännetecknar platsen och hur de förhåller sig till den. Sedan kan hon se var någonstans det finns 

ett gap mellan imagen och identiteten. 

Respondenten beskriver att i grund och botten finns identiteten och den kan de inte ändra på 

och imagen råder de inte heller över. Hon säger att marknadsenheten försöker ha ”örat mot 

marken” och bjuder in allmänheten för att tillsammans forma identiteten, samtidigt handplockar 

de vissa profilstarka individer och företagare eftersom de har en god kunskap om deras 

prioriterade målgrupper och tillför en tyngd till budskapet. 

Vi frågar vidare hur det är att styra platsens varumärke när hon beskriver att de inte äger det. 

Respondent A menar att skillnaden mellan en plats varumärke och ett företags varumärke är att 

ett företag kan återkalla sina varor om de uppfattas som farliga eller dåliga. Företaget äger alltså 

krishanteringen. Detta är något en plats inte kan göra, då “alla” äger varumärket. 

Respondenten menar att utifrån identiteten gäller det att undersöka imagen, alltså hur de 

uppfattas. För att sedan ta fram egenskaper som känns viktiga för att tillfredsställa en målgrupp 

och de blir dem profilerande egenskaperna de arbetar med i olika sammanhang. Så ur identiteten 

kan de kommunicera egenskaper till målgrupperna som redan har en image utav dem. 

När vi diskuterar om vilka resurser kommunen vill kommunicera i sin marknadsföring svarar 

respondent A att det är viktigt att skilja på kommunen och platsen. För att inte blanda ihop 

platsens varumärke med den kommunala verksamheten. Hon beskriver som tidigare att de gör 

målgruppsanalyser över de övergripande strategier som finns för platsen och har en bra 

samverkan mellan offentlig förvaltning, företagsliv och lärosätet. Så hon menar att de har en 

stark helhetsanda, genom att förstå vilka delar som hör till kommunens framtida tillväxt, var 

dem finns någonstans och hur de ska nå dem. Hon ser det även som en självklarhet att lyfta 

fram sitt lärosäte som en stark resurs. Vidare beskriver hon att de söker efter dem viktigaste 

målgrupperna och vad dessa målgrupper tycker om platsen, och med hjälp av imagen anpassa 

budskapet och genom att profilera marknadsföringen mot målgrupperna kan de stärka imagen. 
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Respondent B – Kommun B 
 

6.2.3 Institutionell problematik 
 

Vi frågar hur hon ser på konkurrenssituationen med andra kommuner. Respondenten menar att 

de dagligdags inte jämför sig med andra. Utan arbetar med det dem tror på och hur de vill 

uppfattas. Hon upplever att det är en enorm konkurrens bland kommuner, och väldigt många 

kommuner har en negativ befolkningsutveckling och det går nedåt. Generellt ser hon en stor 

urbaniseringstrend där fler vill flytta till storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vilket gör att de mindre städerna får lida, vilket i sin tur leder till att det blir ännu tuffare att 

behålla och locka till sig invånare. Vi frågar då vidare om detta gör att dem får fokusera mer på 

sina invånare snarare än att rikta sig externt. Hon svarar att man bör se båda delarna. En 

omvärldsbevakning för att se vad som händer i andra städer. Men hon påstår att de inte har 

konkurrenter som de tävlar emot - att det är dem mot Kommun X. Utan de ser mer generellt att 

de har för få som flyttar dit och för många som flyttar ifrån kommunen. Respondenten menar 

att de vill få fler att flytta dit och fler att stanna kvar eller flytta “hem” igen. För att lyckas med 

det menar hon att de ska börja lyfta fördelarna att bo där och inte säga att dem är mycket bättre 

än någon annan. 

Respondenten säger att deras organisation arbetar idag efter marknadsmässiga idéer likt ett 

företag. Hon berättar att många kommuner idag befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, 

och menar att den skiljer sig inte så mycket från företagens marknad. Respondenten beskriver 

att de har utvecklat en marknadsenhet som funnits i två år som ska arbeta strategiskt med 

frågorna som rör deras marknadsföring. De har en rad olika målgrupper de riktar sina insatser 

emot och dessa är: invånare, inflyttare (både studenter och arbetstagare), besökare, företag. 

Respondent B säger att många kommuner har valt att bolagisera marknadsfunktionen. Man har 

alltså lagt det i ett bolag utanför kommunhuset. Respondenten säger att i kommunen hon arbetar 

har man inte valt att göra det för de vill se en nära koppling mellan kommunens strategier och 

platsmarknadsföringen, de ska hänga ihop. Just för att marknadsföringen inte ska ske på sidan 

av. Hon säger att så är det ofta, och då anser hon att det inte får någon riktigt kraft heller. För 

då blir det mer av den påklistrade “marknadsföringsgrejen”, att det inte ingår i hela kommunens 

strategiska organisation. 
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Hon berättar att de har ett annat stort projekt som ingår i deras platsvarumärke där målet är att 

öka invånarantalet till XXXX innan 20XX. Där går de in mer på detaljnivå och det är hela 

kommunorganisationen som jobbat mot det målet. I visionen ingår det att fler bostäder ska 

byggas, de ska förbättra skolsystemet med mera, beskriver respondenten. 

 

6.2.4 Competitive identity 

 

Hon beskriver att många kommuner erbjuder samma sak, vård, skola, omsorg och boenden. 

Hon säger att förutsättningarna är lika för många kommuner. Respondenten menar vidare att 

många gånger med kommuners marknadsföring så kan man bara byta ut namnet i princip, för 

det kan vara vilken plats som helst. Hon menar att de inte aktivt marknadsför sig med 

kampanjannonser utan att man mer vill ändra bilden av kommunen. För att den just nu uppfattas 

som stereotyp - att den är industribetonad, en manlig stad med manliga attribut. Hon beskriver 

att de har varit förknippade med värden som idrott, motorer och industri. Nu sker arbetet med 

att försöka förändra denna bild genom att lyfta fram kvinnliga värden. Så som bra 

boendemiljöer - mer mjuka värden beskriver hon det som. Hon säger att de vill kommunicera 

på ett sätt som tilltalar kvinnor för att forskningen visar att det oftast är kvinnor som står för 

flyttbeslutet inom en familj. Vidare betonar respondenten vikten av att arbeta jämställt och ur 

ett genusperspektiv i allt de gör. Med målet att förändra bilden som en manlig stad. 

Hon menar att marknadsföringen är för hela kommunen och inte bara kommunorganisationen. 

Respondenten förklarar att massor av undersökningar har gjorts där man kan se att kännedomen 

om platsen är låg. Hon säger att de vill bredda bilden, från att ofta bara refereras till klimatet, 

idrott och industri. Hon anser att den bilden är begränsad. Målet är att komma med i folks 

medvetande när folk tänker på var de ska bosätta sig. Hon säger att kommunen vill att de som 

flyttar ifrån efter gymnasiet, att de personerna ska ha en fin bild av kommunen och kunna tänka 

sig flytta tillbaka när det är dags för familj. Så hon säger att det är viktigt att hela tiden förmedla 

fördelarna med att bo i kommunen, genom att aktivt lyfta fram positiva nyheter. 

 

Respondenten säger att de har byggt upp en grafisk profil. Den ska bara vara ett visuellt uttryck 

för den strategi de har byggt upp. Hon berättar att arbetet är strategiskt för att stärka deras 

kärnvärden gentemot målgrupperna. Sen är den grafiska profilen bara ett uttryck för hur det ska 

se ut, den ska hänga ihop med deras kommunikation så att människor känner igen sig. Hon 

hävdar vidare att i många andra kommuners marknadsföring är det mycket floskler och man 

hittar på någon “klatschig” slogan som man jobbar med. Men hon säger att för dem handlar det 
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om att loggan/symbolen är en igenkännlighetsfaktor som ska skapa samhörighet och stolthet 

bland invånarna. 

Hon säger att alla invånare är budbärare av de budskap som de sänder ut, dock poängterar hon 

att alla människor inom kommunen inte tycker lika. Hon beskriver att arbetet med 

platsvarumärket som positivt, att folk har tagit till sig det väldigt bra. Hon upplever väldigt lite 

kritik samt att hon upplever att folk är stolta över att komma från platsen. Respondenten 

utvecklar resonemanget med att det är annorlunda att marknadsföra en plats än mot en produkt, 

för här är ju alla platsen och har en åsikt om platsen. Vilket leder till att de inte kan påtvinga 

människor något de inte är. För då kan det bli “nu håller kommunen på med massa 

reklamjippo”. Hon säger att invånarna ska kunna känna igen sig i allt de säger, vilket gör att de 

inte bara kan hitta på något eller försköna sanningen. Respondenten menar att man vill vara 

ärlig i sin kommunikation. Hon hävdar att kritik av varumärket är något positivt för det visar 

att folk är engagerade i arbetet, vilket leder till att det finns en möjlighet att diskutera och 

förklara arbetet. Kommunen bjuder därför in allmänheten till workshops där identitetsskapandet 

byggs. 

Respondenten säger att invånare många gånger har uttryckt sig att ”reklambyråtjafs” är inget 

som kommuner ska jobba med, utan det är bara företag som ska göra det. Hon berättar att de 

också får höra att de endast ska jobba med sina kärnfrågor som är vård, skola och omsorg. Men 

hon hävdar att för att kunna behålla den nivå på vård, skola och omsorg så bör de öka sitt 

invånarantal och bli mer attraktiva. Detta ska göras genom ett aktivt marknadsföringsarbete. 

Hon berättar att de har en budget och behöver inte gå till fullmäktige varje gång de ska göra en 

kampanj utan ledningen har fullt förtroende för dem. Hon säger att de gör en marknadsplan som 

kommunfullmäktige godkänner i början av året och så får de förtroende att fullfölja planen. 

Respondenten fortsätter med att berätta vikten av att arbetet är politiskt förankrat, att det är 

väldigt speciellt att jobba i en politiskt styrd organisation. Det är flera beslutsvärldar och det är 

enkelt att “stöta på patrull” för att saker blir partipolitik och därför kan det vara svårt att komma 

framåt. Hon menar att i denna kommun är de fullständigt överens om varumärket, det finns 

ingen diskussion om att vara eller icke vara. 

De är alltså eniga i frågan om att kommun B ska framåt. Hon menar att alla inom 

kommunledningen känner att de måste synas mer, arbeta mer strategiskt med kommunikation 

för att locka fler invånare. Denna enighet menar respondenten kan skilja dem från andra 

kommuner, och tycker att det är en styrka i deras marknadsföringsarbete. 
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Respondenten förklarar att de vill lyfta fram saker för att vara attraktiva. Men samtidigt finns 

det saker som marknadsavdelningen inte kan rå över, saker som till exempel att ha den bästa 

skolan. De väljer att istället prata om att “här går livspusslet ihop” och med det menar de att allt 

finns här och det nära till det mesta. Boendet är något som hon uttrycker som en väldigt viktig 

del i den marknadsföring man bedriver, att man får mer boende för pengarna. Dock berättar hon 

att det numera är bostadsbrist, vilket hon menar är ett positivt bekymmer då det visar att det 

finns en efterfrågan. Hon säger att de gärna lyfter fram saker som ett rikt föreningsliv om man 

vill engagera sig. Respondenten säger sig tro att skola, vård och omsorg är hygienfaktorer 

(välfärden), det ska finnas och ska fungera bra. 

 

7. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi analysera och diskutera det empiriska materialet med hjälp av teori 

och egna tankar. Detta kapitel är uppdelat i två delar. I del 1 analyserar och diskuterar vi kring 

institutionella problematik och del 2 handlar om competitive identity.  

7.1 Del 1 – Institutionell problematik 
 

Som beskrevs i teorin finns det begrepp som införts i kommunorganisationen som är direkt 

tagna från företagsvärlden. Dessa begrepp medför att det uppstår en institutionell problematik 

för kommunerna. I detta avsnitt vill vi tolka kommunernas uttalande rörande dessa begrepp 

som ska hjälpa oss att skapa en förståelse för deras situation. Detta gör vi genom att blanda 

teoretisk analys och induktiv analys baserat på vår förståelse. Vi reflekterar över 

kommunstatistiken som ibland visar varför kommuner agerar som dom gör (olika 

förutsättningar). Vi har valt att kategorisera innehållet i temana konkurrens, företagisering och 

organisation. 

7.2.1 Konkurrens 
 

Kommun A - Respondent A 

Vi tolkar att respondent A uppfattar begreppet konkurrens som värdeladdat, vi ser en rädsla att 

begreppet konkurrens ska leda in dem att erkänna att medborgarna är kunder vilket kan påverka 

legitimiteten. Vi uppfattar en självsäkerhet hos respondenten och dennes kommun när hon talar 

om konkurrens. Självsäkerheten anser vi ligger i att kommunen haft en konstant tillväxt de 
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senaste decenniet.  Vi tolkar respondentens uttalanden som att hon inte tjänar på att prata i 

konkurrenstermer då de befinner sig i toppen av näringskedjan för tillfället. Att prata om 

konkurrens kan bara göra mer skada än nytta för kommun A. 

 

Kommun B - Respondent B  

Respondent B talar mer öppet om konkurrens som att det existerar. Vi tolkar det som att denna 

kommun upplever stress över den situation som uppstått när det kommer till konkurrens. Oron 

anser vi grundar sig i den urbanisering som tydligt visar sig i statistiken angående 

befolkningsutvecklingen inom kommunen. Många invånare i kommunen flyttar till en annan 

kommun i länet enligt statistiken, det märks i hennes uttalande. Därför anser vi att kommunen 

inte kan ignorera konkurrensen eftersom att de konkurrerar med andra kommuner om invånare, 

och denna utveckling ses som ett verkligt hot. Det skulle vara naivt att inte agera eftersom 

kommunen ändå är så pass stor och många invånare hade nog kritiserat en inaktivitet från 

kommunen vad gäller omvärldsbevakningen. 

Jämförelse 

Som Dahlqvist & Melin (2010) beskriver får inte kommuner tolka konkurrens begreppet för 

snävt. Vi ser oss en tendens om att respondenterna är fullt medvetna om att konkurrensen är 

stor och agerar utifrån det, men dom definierar inte gärna begreppet konkurrens som något de 

jobbar efter. Detta beskriver Brunsson (1994)  genom att statliga myndigheter vill ha mer 

autonomi och skulle i vissa avseenden hellre ha kunder än besvärliga medborgare, men det vill 

inte befinna sig i en konkurrenssituation som också följer med i företagens institutionella 

verklighet. 

Samtidigt ser vi att kommunernas bakgrund spelar stor roll i hur det hanterar konkurrensen. 

Kommun A som haft tillväxt vad gäller invånare senaste 50 åren talar inte om konkurrens 

medan Kommun B vars tillväxt stagnerat ordentligt medger att det finns stor konkurrens 

 

 

7.2.2 Företagisering 

 

Kommun A – Respondent A 

 

Respondent A ser inga som helst tecken på införandet av idéer från den privata sektorn i 

verksamheten trots denne arbetar i en bolagiserad marknadsenhet med avlöning från 
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kommunen. Vi finner det anmärkningsvärt att respondenten går emot fastslagna teorier om 

företagisering inom offentlig sektor. Vi anser att anledningen till detta agerande förklaras i att 

kommunen fått mycket beröm för sitt nytänkande och det har gett ett gott rykte. Hon kan agera 

med självsäkerhet och en övertygelse i dessa frågor.  Det kan relateras till Fomburn (1996) 

påstående om att en organisation med gott rykte kan få en större frihet när beslut ska tas, 

eftersom ryktet kan bespara organisationen från eventuell kritik. 

Kommun B – Respondent B 

Utvecklandet av en marknadsenhet från kommunen är ett tydligt tecken på företagisering. 

Kommunen utökar sin verksamhet då behovet av en marknadsenhet var stort. Företagiseringen 

är ett svar på den konkurrenssituation kommunen befinner sig i. Samtidigt är denna kommun 

medveten om att det finns eventuella invånare som inte sympatiserar med att de praktiserar 

marknadsföring. 

Vi anser att detta beskriver den institutionella problematiken tydligt, där två logiker krockar. 

Vår uppfattning är att de praktiserar marknadsföring med hänsyn till medborgarna för att de ska 

kunna behålla en god nivå på välfärden. 

Vi tycker att respondenten beskriver att det gröna området i vår modell (figur 2) används som 

ett verktyg för att skapa attraktionskraft via marknadsföring, som i slutändan ska generera mer 

skatteintäkter åt det blåa området som är kommunens välfärdserbjudande. 

Jämförelse 

Respondenterna presenterar två olika syner på företagiseringen. Helt klart är att respondenterna 

har klara direktiv på vad deras arbetsbeskrivning är baserat på kommunens inställning till 

marknadsföring. Det är naturligt för respondent B att prata om företagisering då hennes 

avdelning är sprungen ur en utveckling av kommunorganisationen, medan respondent A inte 

anser att hon jobbar för kommunen utan snarare försöker framstå som att hon konsulterar 

kommunen. 

 

7.2.3 Organisation 
 

Kommun A - Respondent A 

Respondent A svarar på den institutionella problematiken genom att lyfta ut marknadsenheten 

ur den kommunala organisationen. Att skilja på kommunen och platsen är tydligt i deras 

marknadsföringsarbete. Det som i teorin beskrivs som kommunens mentala bild av Dahlqvist 

& Melin (2010) är en del av erbjudandet som finns inom de fysiska eller geografiska gränserna. 
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Platsen där kommunen befinner sig erbjuder givetvis mycket annat än kommunal verksamhet 

som t.ex. natur, föreningsliv, företagsklimat osv. 

 

Denna kommun är ytterst medveten om den problematik som kommuner står inför när dom ska 

bedriva marknadsföring. Genom att lyfta ur marknadsföringsenheten reducerar de känsligheten 

mot kritik och behåller sin legitimitet som traditionell kommun d.v.s. att inte se medborgaren 

som en kund. Att slippa tala om kommunens mentala bild och istället beskriva platsens bild gör 

att allmänheten inte kan rikta direkt kritik mot kommunen angående marknadsföringen 

eftersom det inte går att länka beslut rörande platsens marknadsföring till 

kommunorganisationen. De undviker att kritiseras för hand-plockning som Brunsson (1994) 

beskriver att hand-plockningen av vissa egenskaper ifrån andra organisationer kan anses som 

opportunistisk, då ledare vill utnyttja delen av en institution som passar dem själva eller 

organisationen och avstå saker som är viktiga i den institutionella verkligheten 

Kommun B - Respondent B 

Att respondent B har valt att jobba med en marknadsföringsenhet internt gör dem känsligare 

mot kritik angående legitimitet. Dock så visar detta på en transparens och kan lika gärna vara 

positivt om budskapet är förankrat. Det faktum att det råder partiöverskridande enighet 

angående hur kommunens fysiska plats skall marknadsföras, medför att marknadsenheten kan 

bedriva sin verksamhet inom kommunorganisationen. Anholt (2007) beskriver att statliga organ 

blivit mer transparenta mot medborgarna angående sin verksamhet eftersom ett ökat intresse 

och medvetenhet hos medborgarna utvecklats. 

 

Jämförelse 

Greenwood (2011) beskriver en institutionell logik som övergripande uppsättningar av 

principer som belyser den organisatoriska verkligheten, “vad är lämpligt beteende och hur ska 

vi lyckas”. Vi uppfattar att respondenterna beskriver sin organisatoriska lösning som det bästa 

sättet att gå tillväga utefter kommunens mål och visioner. Båda strävar alltså efter att uppnå 

kommunens mål och visioner men väljer att göra det på olika sätt. Respondent A:s uttalande 

om att de inte finner det lämpligt att ha marknadsenheten internt då kommunen inte äger platsen 

står helt i kontrast till respondent B:s uttalande, som menar att den interna varianten är bättre 

då den inte blir ”påklistrad”. Problematiken kommuner konfronteras med när de ska organisera 

sin marknadsföring blir här uppenbar. Och de studerade kommunerna visar inte upp en enhetlig 

syn. 
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I figur 5 visar vi var kommunerna fokuserar sin marknadsföring organisationsmässigt. 

Respondent A pratar enbart om platsen vilket blir tydligt i denna modell, medan respondent B 

förespråkar att marknadsföringen ska vara en naturlig del av kommunorganisations erbjudande 

likt välfärden. 

 

 

 

Figur 5 - Visar hur/var kommunerna fokuserar sin marknadsenhet i Dahlqvist & Melin (2010) 

figuren om kommunens mentala bild. (Bearbetad av Bäckström & Söderlund 2015) 

 

7.3 Del 2 – Competitive identity 
  

7.3.1 Competitive identity – Identitet & Image 
 

Kommun A – Respondent A 

Vi ser tydligt att denna kommun har vad som kan uppfattas som prioriterade målgrupper och 

för regelrätta målgruppsanalyser gentemot dessa. Hooley et al (2008) beskriver att en 

konkurrerande positionering är nödvändig i en organisations marknadsstrategi.  Organisationer 

bör ha klart för sig vilka/vilken målgrupp som är mest lämpad för att utnyttja organisationens 

styrkor och inte sätter fokus på de områden organisationen brister gentemot konkurrenter. 
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Dock anser vi det vara väldigt intressant när respondenten uttrycker sig om kommunens ovilja 

att jobba med begreppet ”Midgård” (figurerat landskapsnamn) eftersom det väcker 

associationer till nedläggning och utflyttning, utan de vill tillhöra en liga av tillväxtregioner. 

Deras sätt att ”bryta sig ut” från ”Midgård” och tillhöra en liga för tillväxtregioner tycker vi 

stämmer väl överens med det som Sharp & Dawes (2001)  beskriver att differentiering är ett 

genomgripande inslag i moderna marknader och ett sätt att matcha konkurrenternas funktioner 

snarare än att vara annorlunda. Detta blir att de konkurrerar med andra tillväxtregioner snarare 

än att differentiera sig från ”Midgård”. Den här beskrivningen kan också sättas i relation till det 

som Kotler (2012) kallar Points of difference (POD). Då det kan uppfattas som de vill skapa en 

unik distinktion från närliggande kommuner geografiskt sätt. 

Vi anser att respondenten kan bli motsägelsefull eftersom hon beskriver att de vill utveckla en 

image ifrån identiteten samtidigt som de inte vill förknippas med begreppet ”Midgård”. Vi kan 

tycka att det finns en rimlighet i att många som bor på platsen och dess omnejd (kommunen 

fysiska gränser) skulle beskriva sig som ”midgårdare”. Är imagen verkligen byggd utifrån 

identiteten alltså från den kollektiva mentaliteten och historien? 

När respondenten beskriver att platsen har idealistiskt ådra och bebos av innovativa människor 

med nya lösningar på gamla problem finner vi en tydlig koppling till vad Gumprecht beskriver 

som kunskapsstad. Enligt Gumprecht (2006) har invånaren i en kunskapsstad högre 

utbildningsnivå än den generella populationen. 

 

Samtidigt finns det en historia i kommunen som präglas av militärverksamhet och 

verkstadsindustri. Vi anser att det finns en rimlighet i att det finns två starka mentaliteter i denna 

kommun, en modern influerat av ett lärosäte och kunniga inflyttade immigranter som bebott 

kommunen i generationer. Samtidigt så finns en mentalitet kvar som från kommunens parallella 

historia som präglas av andra värden som hårt kroppsarbete/militär/industri. 

Kommunen väljer att lyfta fram beskrivningar av egenskaper som passar in på kunskapsstaden. 

Respondenten pratar om dessa människor men nämner inga andra för oss. 

Enligt Gioia, Schultz & Corley (2000) skapas en organisationsidentitet genom medlemmarnas 

kollektiva förståelse om dess särdrag som anses som vara centrala och permanenta. Särdragen 

ska urskilja organisationen från andra likvärdiga organisationer. 
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Kommun B - Respondent B 

Att kommunen präglas av manlighet är inte särskilt förvånande då enligt Kåpe (1999) 

industristäder i Sverige har genom historien dominerats av män, i det offentliga livet, på arbetet, 

på fritiden och i politiken.  Kommunen är medvetna om dessa ideal och låter den bilden 

marknadsföra ”sig själv”. Istället fokuserar dom på att bredda synen alltså fokusera på 

målgrupper som identiteten diskriminerar. Vi anser att kommunen här använder 

marknadsföring på ett sätt som ska involvera mer människor i identiteten. 

Att kommunen präglas av en lokalpatriotism ger kommunen ett dilemma. Ska dom ändra den 

synen eller utnyttja den? Vi anser att identiteten är väldigt starkt och att kommunicera andra 

värden än kärnvärdena kan uppröra lokalpatrioterna. Att jobba med att inkludera mer människor 

i bilden kommunen innebär mindre uppmärksamhet till de traditionella värdena. 

Anholt (2007)  påpekar att stereotyper tenderar att hålla ut längre eftersom allmänheten ofta blir 

fäst vid sina övertygelser. Platser som vill ändra sitt rykte måste därför börja praktisera 

marknadsföring rörande hantering av ryktet. Detta resonemang tycker vi stämmer bra överens 

med kommun B:s handlingar 

Sharp & Dawes (2001) menar att för att en differentiering ska vara möjlig måste det finnas en 

marknadsheterogenitet där kunder varierar i smak och värdesätter vissa attribut före andra. I 

kommunens fall är attributen just platsen. Därför blir en naturlig målgrupp för kommunen 

hemvändarna eftersom de kan staden och känner igen den.  Att det finns en stark förankring till 

kommunen hos hemvändare som inte finns i för dessa någon annanstans. Denna målgrupp blir 

därför självklar för kommunen att arbeta emot. Att försköna bilden av staden har ingen mening, 

dock så måste staden tilltala den yngre generationen om de ska vända hem genom löften och 

framtidsutsikter om ett bra liv. Vi anser att detta medfört att kommunen tvingats skala bort 

gamla attityder som ses som bakåtsträvande i marknadsföringen. Att lyfta fram olika positiva 

projekt och nyheter som kan ge kommunen en fördelaktig bild beskriver respondenten ingår i 

dennes arbetsuppgift. Vi bedömer att kommunen vid en händelse där det ska väljas mellan två 

projekt med likvärdiga ekonomiska grunder prioriterar projektet som kan förbättra kommunens 

image gentemot målgrupperna. De människor som har annat synsätt eller inte bidrar till imagen 

får finna sig i att leva utanför den mentala bilden av kommunen. 
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Jämförelse 

Dahlqvist & Melin (2010) beskriver att varumärkesarbetet ytterst handlar om att bli tydligare 

genom att våga välja bort vissa kännetecken och budskap utav platsen. 

Studien identifierar att det respondenterna beskriver passar väl in på uttalandet ovan. Vi gör 

bedömningen att kommunerna identifierat vissa målgrupper dom vill attrahera. Det betyder att 

kommunerna skalar bort vissa kännetecken och egenskaper i marknadsföringen som dom 

onekligen har, men som inte stämmer överens med de önskade målgruppernas preferenser. 

Detta arbete kan eventuellt uppfattas som kontroversiellt när en kommun gör det men detta är 

grundläggande inom marknadsföring, att anpassa budskapet efter de efterfrågade 

målgrupperna. Samtidigt som en kommun måste välja bort vissa kännetecken av kommunen 

öppnas även möjligheten för att inkludera olika budskap eller människor som av historiska eller 

strukturella anledningar varit utanför bilden av kommunen. 

 

Vi finner en stor skillnad på hur kommunerna hanterar sin image. Respondent A fokuserar på 

att bevara vad hon beskriver som en god image och vårda den. Deras prioriterade målgrupper 

har redan en god uppfattning om dem och hon uttrycker ett regelbundet arbete med deras 

uppfattningar om orten. Denna uppfattning stämmer överens med vad Cian & Cervani (2014) 

säger att imagen är summan av de externa intressenternas uppfattning om organisationen, där 

konsumenterna rangordnas högst.  I Respondents A fall rangordnar dom sina prioriterande 

målgruppers uppfattning klart högst. Vi anser att marknadsföringen och dess insatser riktas mot 

dessa målgrupper då hon uttrycker dessa människor är moderna som begär handlingar och 

resultat. 

Respondent B uttrycker en önskan om att bredda kommunens image. Hon uttrycker en vision 

och en handlingsplan för att bli mer konkurrenskraftiga och förbättra sin image. Detta kan sättas 

i relation till vad Gioia, Schultz & Corley (2000) förklarar som ”projected image”. Det betyder 

att ledningen försöker projicera en bild av identiteten som baseras på organisationens önskvärda 

egenskaper. Den projicerande teorin definierar image som en konstruktion av offentlig 

kommunikation som skapats för att tilltala en publik, snarare än att ge sken av en verklighet. 

En projected image kan även beskriva en önskad bild dit organisationen strävar efter, ofta 

ouppnåelig. Det är det kommun B försöker göra, de vill tilltala en yngre generation med 

lockelser som kommunen ännu inte förfogar över men strävar efter. 

I figur 6 visar studien att det alltid finns ett visst gap mellan identitet och image för kommunerna 

genom att dela på figur 2. Att bygga en image baserat på identiteten blir komplicerat för 
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kommunerna då den kan innehålla mentaliteter som de attraktiva målgrupperna har svårt att 

identifiera sig med.  I kommunernas fall blir det extra tydligt då deras välfärdserbjudande som 

är en stark identitetsbärare numera anses som en självklarhet och svårt att bygga en image kring. 

 

 

Figur 6 - Visar gapet mellan identiten och imagen i Bäckström & Söderlund (2015) competitive 

identy modell. 

Vi finner liknelser i att kommunerna försöker påverka sin identitet. I respondent B:s fall handlar 

dem om att ändra attityder och i respondent A:s fall uttrycka sig som en progressiv 

kommun.  Detta beskriver Gioia, Schultz & Corley (2000) som att identiteten bör ses som ett 

flytande tillstånd då organisationer stagnerar om den inte anpassar sig till förändrade 

omgivningen. 
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Här anser vi att det blir tydligt att kommuner inte kan leva i det förflutna om det vill nå tillväxt. 

De måste anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen, då kan vissa attityder som tillhör 

en gammal identitet hålla kommunen tillbaka från utveckling. Problematiken med att göra 

förändringar i identiteten är att den kan skada samhörighetskänslan hos medborgarna. 

Förändringarna måste därför vara väl förankrade hos medborgarna. När kommunerna uttrycker 

sig i termerna att deras identitet är väl förankrad, anser vi att det går att ifrågasätta. 

Kommunernas arbete med att skapa en heltäckande identitet kan utföras genom öppna 

seminarier och workshops, i praktiken bjuds alla medborgare in. Dock så är kommunerna mest 

angelägna om att deras prioriterade målgrupper nås av denna information, extra viktiga 

personer för kommunerna handplockas för dessa seminarier. Vi tvivlar därför på om det går att 

skapa någon sorts heltäckande kollektiv förståelse om sin kommuns identitet som ska ligga till 

grund för en image mellan kommunens medborgare. 

8. Slutsats 
 

Motivet till studien var att vi önskade en inblick i kommuners tanke och handling gällande 

marknadsföringsfrågor. Efter intervjuerna och statistik som beskriver kommunernas situation 

ger studien ett kunskapsbidrag i en ökad förståelse för komplexiteten och känsligheten vad 

gäller marknadsföring för kommuner. Samtidigt så presenteras en nyanserad bild av 

kommuners marknadsföring då den har mottagit mycket kritik men vi ansåg att substansen för 

kritiken inte alltid funnits där. Resultatet blir att genom begreppen CI och IP kunna förklara och 

visa konsekvenserna av kommunernas agerande i marknadsföringen. Begreppen har hjälpt oss 

i de praktiska fallen att visa verkligheten i kommunernas marknadsföring som går bortom 

klyschor.  

Vårt begränsade urval i studien gör att det inte går att dra några generella slutsatser som ska 

gälla för alla kommuner. Dock använder sig studien av generaliserande antaganden av en 

kunskaps- och industrikommun. Att vårt urval speglar en kommun från varje kategori gör att 

det finns en rimlighet till antagandet att många kommuner i Sverige existerar med likvärdiga 

förutsättningar. 

Studiens resultat genererade i att vi kan konstatera att kommunernas marknadsföring följer den 

traditionella marknadsföringens logiker vad gäller att exkludera och inkludera människor, 

oberoende i vilket fall du ser dem som invånare eller konsumenter. Studien presenterar 
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dessutom att det inte finns en enhetlig bild mellan kommunerna över vad som är lämpligt 

beteende när kommunerna ska organisera sin marknadsföring 

 

Angående den institutionella problematiken visas det tydligt att en enhetlig bild av hur en 

kommun ska hantera sin marknadsföring inte existerar. Kommunerna ser olika fördelar med 

sina lösningar som den andra inte kan uppfylla. Det vi kan urskilja är att den externa varianten 

i större utsträckning kan rikta sin marknadsföring och vara mindre känsliga för kritik eftersom 

kommunen i detta fall handlar åt enbart platsens vägnar. Respondent A (Kommun A) tycker vi 

uttrycker sig elitistiskt om sin kommun men det gör lite skada angående legitimitet då man 

separerat den kommunala organisationen på ett distinkt vis från marknadsföringen. 

Den finns en nödvändighet i den interna varianten (Kommun B) att alltid förankra vad som 

bedrivs från kommunalt håll för att behålla legitimitet, om kommunen bortser från det faktum 

att de inte äger platsen kan marknadsföringen leda till massiv kritik.  Eftersom 

marknadsföringen alltid kan knytas till den kommunala verksamheten. Fördelen med att 

bedriva den internt är att marknadsföringen känns mer genuin och har större chans att skapa 

samhörighetskänsla och delaktighet. 

Studien visar att en Competitive identity är en proaktiv marknadsföring, som kommunerna 

bedriver som bevisas i att de har målgrupper som anses passa dem mer eller mindre bra. En CI 

ger en möjlighet att inkludera saker i den mentala bilden av kommunen som de åtråvärda 

målgrupperna vill se. Genom att ändra stereotyper där man lyfter fram andra värden än de 

traditionella Detta gör att människorna i kommunen måste finna sig i den visionen/riktningen 

kommunen tar. Om man inte sympatiserar med den utvecklingen hamnar man utanför 

kommunens mentala bild, med en betydligt högre risk att komma i andra hand när kommunens 

resurser fördelas som inte är bundna till välfärden. 

 

9. Slutdiskussion 
 

Exkludera eller tillmötesgå en dyster framtid. 

I Sverige har kommunerna under de senaste decennierna genomgått en rad förändringar efter 

att den nya kommunallagen trädde i kraft. Detta öppnade upp för nya sätt att organisera sig och 

utveckla sin egen kommun med ett större svängrum. Kommuner har anammat idéer och 
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tankesätt från den privata sektorn som ofta kan vara komplicerade att applicera i den offentliga 

sektorn. 

I den rådande konkurrenssituationen beskriver kommunerna att de vill bli konkurrenskraftiga. 

Denna studie presenterar ett teoretiskt ramverk om hur det går till i praktiken. Anholt (2007) 

beskriver att en Competitive identity förklarar hur styrande organ i hänsyn till deras 

medborgare, institutioner och företag upptäcker omgivningens perception av platsen där de 

regerar, för att sedan utveckla strategier som ska verka för att öka platsens konkurrenskraft och 

styra mot tillväxt. 

Vi tycker uttrycket hänsyn till medborgarna passar bra in på kommuners marknadsföring. Att 

ta hänsyn till medborgarna tycker vi passar in på ett inkluderande tankesätt och hör till 

traditionella synen på kommunen. Marknadsföringen leder emellertid till att exkludera vissa 

människor, dock så kan det i slutändan leda till att dessa exkluderade människor får ett jobb 

som resultat av tillväxt. Att inte exkludera företeelser i en så omfattande och komplex bild som 

en kommun faktiskt utgör är helt omöjligt. Att göra en kommun konkurrenskraftig blir i teorin 

exkluderande men att ta hänsyn till alla medborgare för att styra kommun mot tillväxt tycker vi 

i praktiken är inkluderande. Att sedan en kommuns historiska struktur som i denna studie 

förklaras via statistik och bakgrund diskriminerat vissa företeelser och attityder gör att 

marknadsföring ger möjlighet till att arbeta inkluderande mer tydligt. 

 

Uppfattningen vi har är att kommunerna kommer att fortsätta utveckla sin marknadsföring då 

den tillför ett immateriellt värde som inte går att fånga upp på annat sätt. Intressant är 

att kommunerna presenterar en image som inte alltid behöver visa sanningen men visar att de 

försöker och har en medvetenhet. Som Anholt (2007) nämner behöver en organisation en rad 

uppsättning av trovärdiga och uppnåeliga löften att arbeta efter förknippad med nuet och 

framtiden. Kommunerna vi pratat med har insett att välfärden inte längre är tillräckligt för att 

övertyga människor. Att den mentala bilden av kommunen vill och står för något, är en 

parameter som den moderna människan i dem kritiska målgrupperna numera begär. Detta 

faktum gör att kommuner som vill locka unga välutbildade människor som är grundstenen i ett 

fungerade samhälle bör prioritera att övertyga deras emotionella sidor högt. Samtidigt måste 

tendenserna till att det lovas för mycket utan praktiskt täckning undvikas, det som respondent 

B upplever som är en tuff avvägning men en av de viktigaste arbetsuppgifterna. 
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Förslag till framtida forskning 
 

Vi anser att detta område kommer att fånga många forskares intresse. En studie som innefattar 

även invånarnas syn på den kommunala marknadsföringen. En omfattande enkätstudie där 

kommuninvånare får svara på frågor som kan urskilja deras känsla av delaktighet i kommunens 

identitet och image. På så sätt kan man få en mer klar bild på hur många det faktiskt identifierar 

sig med kommunens varumärke. Viktigt för denna studie skulle vara att alla sorters målgrupper 

ska vara representerade. 
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