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SAMMANFATTNING 

Under hösten 2006 fanns reklam i Stockholms tunnelbana för bland annat Nyköping. 

Budskapet var att locka invånare att flytta dit. Vi tyckte det var spännande att en plats och inte 

en produkt marknadsfördes. Marknadsföringen av platser har förekommit sedan lång tid 

tillbaka och idag är det många platser som har blivit föremål för marknadsföring. En av de 

mest framstående kampanjerna är ”I ♥ NY” kampanjen. Även de svenska kommunerna 

arbetar med marknadsföring för att attrahera invånare. Det har dock visats genom tidigare 

studier att arbetsmöjligheterna inom kommunen spelar en avgörande roll för människors 

beslut att flytta dit. Det är således av stor betydelse att det finns organisationer i kommunerna 

som kan erbjuda jobb. Syftet med denna studie är att kartlägga de svenska kommunernas 

arbete med att marknadsföra reella resurser gentemot privata och offentliga arbetsgivare. 

Vidare är syftet att klargöra huruvida kommunerna inriktar sin marknadsföring mot specifika 

arbetsgivare och hur kommunen kommunicerar sina reella resurser till dem.  

 

Frågan är om det går att likställa en plats med en produkt? En produkt är inte lika 

mångfacetterad. En plats består av en kombination av upplevelser, varor och service och kan 

konsumeras på många olika sätt. Trots denna skillnad går en plats till viss del att 

marknadsföra som en produkt. Användandet av identitet, image, profil och målgrupp går att 

applicera även då det är platser som marknadsförs. 

 

Studiens syfte besvarades genom en surveyundersökning med totalt 15 frågor vilken sändes 

till alla Sveriges kommuner. Enkätsvaren visade bland annat på att majoriteten av 

kommunerna marknadsför sig för att attrahera arbetsgivare och att många försöker särskilja 

sina reella resurser för att uppfattas som unika och på det sättet kunna konkurrera på ett 

fördelaktigt sätt. Kommunerna arbetar med att marknadsföra sig på liknande sätt som en 

traditionell produkt i det avseendet att de arbetar mot och även till viss del utformar 

information till att attrahera en viss typ av målgrupp. Många kommuner finner även fördelar 

med att vända sig mot en eller flera specifika målgrupper. Detta gör att de lättare kan anpassa 

sina reella resurser till att attrahera dem men även att kommunens image i slutändan 

förändras. Det är dock tydligt att Sveriges kommuner använder sig av marknadsföring av plats 

i olika utsträckning samt att de fokuserar på olika strategier. Detta kan bero på att 

marknadsföringen av platser är en komplicerad och omfattande process samt att det kan vara 

svårt att urskilja effekten utav den 
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FÖRORD 

Att ha genomfört denna studie har gjort oss rikare på kunskap såväl som erfarenhet. Vi har 

lärt oss vikten av att använda en välformulerad enkät, kunna avgränsa sig och mycket mer. 

 

Vi vill här ta tillfället i akt och tacka alla dem som hjälpt och stöttat oss samt hela tiden trott 

på oss under denna period. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de respondenter vilka valde att 

delta i vår undersökning, utan era svar hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 

 

Tack också till våra handledare, Karl Gratzer och Jan Öhrming, för att ni har bollat idéer med 

oss och motiverat oss under den tid då vi känt att det varit motigt. Vi vill även rikta ett tack till 

vår uppsatsgrupp och våra opponenter för alla förslag på ändringar och för alla diskussioner i 

seminarierummet.  

 

Vi vill slutligen passa på att uppmärksamma våra familjer och vänner. Tack för att ni har 

lyssnat på oss under de stunder då våra tankar endast kretsat kring uppsatsen och för allt stöd 

ni givit oss under denna period. 
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1. INLEDNING 

Denna studie inleds med en beskrivning av hur och när platser först började marknadsföras. 

Detta följs av en diskussion där olika åsikter avhandlas kring huruvida en plats går att 

marknadsföra såsom en traditionell produkt och en del av de begrepp som används inom 

ämnet. Slutligen redogörs för Sveriges kommuners eventuella behov av att attrahera 

organisationer vilket leder oss ner till uppsatsens syfte. 

 

 

”The last quarter of a century has seen a massive worldwide growth in the 

practice of place marketing and promotion. Every town, city, region and nation, it 

seems, is now frenetically selling itself with assertions of its competitive place 

advantage.” (Ward, Selling Places, 1998, s.1) 

 

Under hösten 2006 uppmärksammade vi att olika städer marknadsfördes i bland annat 

Stockholms tunnelbana och i olika radiokanaler. Reklamen syftade till att få upp stadsbornas 

ögon för dessa platser och i förlängningen att få dem att välja en ny bostadsort. När vi såg och 

hörde denna reklam blev vi intresserade av hur de traditionella marknadsföringsteknikerna 

applicerades då det inte var en produkt som skulle säljas, utan en plats.  

 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring av platser har förekommit sedan lång tid tillbaka. När fenomenet först 

uppstod finns det dock olika meningar om. Gold & Ward (1994) hävdar att denna företeelse 

förekom redan på 700-talet, då vikingen Leif Eriksson sökte nya invånare till Grönland. Sedan 

dess har idén om att locka investerare, kunder och boende till en plats genom att medvetet 

exponera platsens fördelar varit vanligt förekommande. Harvey (1989c ur Ward 1998) menar 

däremot att fenomenet uppstod under Hansans era och under de italienska stadsstaterna 

tillblivelse i det medeltida Europa. Ward (1998) menar att det är svårt att bevisa dessa 

påståenden då det saknas tydliga och fastställande bevis. Han menar också på att den 

marknadsföring som användes förr inte liknar den vi använder oss av idag. Det är inte förrän 

under 1900-talets början som man kan skönja fall där marknadsföringen tar den form vilken 

förekommer även i vår tid. 
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Idag finns det många platser som har blivit föremål för marknadsföring. Glasgow var först 

som postindustriell stad i Storbritannien att använda marknadsföring och därigenom ändra sin 

negativa spiral. Under tidigt 1980-tal kom kampanjen ”Glasgow´s Miles Better” som 

förvandlade utsikterna för Glasgow från nedåtgång till strålande optimism och i slutändan 

även ett ekonomiskt uppsving (Ward, 1998). 

 

En av de mest framstående kampanjerna för att marknadsföra en plats är ”I ♥ NY”-

kampanjen. Sedan 1977 har denna logo använts för att marknadsföra delstaten New York och 

för att bidra till en ökad turism. Staden var då näst intill försatt i konkurs och många företag 

lämnade staden. Nu mer är denna logo välkänd över hela världen och nya varianter och 

imitationer uppkommer ständigt. Originalversionen anses ha haft så stor kraft att den nu ses 

som en del av den amerikanska popkulturen. (nytimes.se och www.miltonglazer.com) 

 

1.1.1 Begrepp 

Inom detta forskningsämne används begrepp som place marketing och place promotion. Den 

litteraturen vi refererar till i uppsatsen är till största del skriven på engelska och detta har gjort 

att begreppen blivit svåra att översätta till det svenska språket. Dessutom är det inte helt lätt 

att skilja dessa åt då det finns olika uppfattningar om vad de innebär. 

 

Gold & Ward (1994) diskuterar begreppet place promotion och menar att detta traditionell sett 

i Västeuropa bedrevs i offentlig regi. En plats berättigade fördelar skulle marknadsföras för att 

tillgodose allmänhetens välbefinnande. Detta skulle dock inte ske på bekostnad av någon 

annan region eller stad, det vill säga utan konkurrens. I Nordamerika har det däremot varit 

tydligt att regioner konkurrerat sinsemellan och att ett mer marknadsmässigt tänkande varit 

vanligt förekommande. Att använda place promotion i konkurrenssyfte har spridit sig och 

idag förekommer denna syn på place promotion även i Europa. 

 

“Too many places believe that marketing a place means promotion a place. 

They view marketing a place as an image-building exercise, confusing it 

with one of the least important marketing tasks. Promotion alone does not 

help a troubled city. In fact, it only helps place buyers to discover early how 

troubled the city really is.”  

(Kotler et al, 1993, s.99) 
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Place promotion är en del utav place marketing. Place promotion innebär att platsen 

marknadsförs genom till exempel reklamkampanjer och PR. Place marketing å andra sidan 

består av dels kampanjer (place promotion) men även rumsliga och funktionella åtgärder så 

som bruket av arkitektur (Gold & Ward (Red.), Ashworth & Voogd, 1994). I denna uppsats 

har vi således använt oss av begreppet marknadsföring av plats även när det inte handlar om 

rena marknadsföringskampanjer. Marknadsföring av en plats kan följaktligen även innebära 

att åtgärder utförs för att till exempel förbättra infrastrukturen, rusta upp nedgångna områden 

och förbättra den kommunala servicen. Vi använder även begreppet marknadsföringskampanj 

i uppsatsen och precis som begreppet antyder så innebär det att marknadsförarna av en plats 

utför kampanjer i form av annonser, mässor, radio- och tv-reklam, företagsträffar och 

liknande.  

 

Flera forskare använder begreppen identitet och image inom marknadsföring. Vi har valt att 

istället kalla identitet för reella resurser då vi tycker att det är en mer målade beskrivning när 

det gäller platser och inte produkter. Då vi refererar till teoretiker använder vi det begrepp 

som de själva använder, till exempel identitet. 

 

De reella resurserna är platsen bra och dåliga komponenter. Det kan till exempel finnas en bra 

offentlig sjukvård men dåliga offentliga skolor. Fina kommunikationsmöjligheter som en 

hamn eller en flygplats men ett extremt klimat. Platsens reella resurser visar helt enkelt på vad 

platsen har att erbjuda vad gäller såväl kommunal service som naturresurser.  

 

En plats reella resurser ställs i förhållande till dess image när man talar om 

marknadskommunikation. Image är den bild och de samlade intryck människor har av platsen.  

 

1.2 Problem 

Det finns olika åsikter kring om man överhuvudtaget kan sälja en plats genom 

marknadsföring. Flera forskare inom ”cultural studies” (eng), kultur studier, började under 

1980-talet att höja sina kritiska röster kring marknadsföringen av platser. Bland andra har 

sociologer, socialantropologer och kulturgeografer framfört kritiska åsikter. Anhängarna till 

denna ansats menar att en plats inte kan säljas på samma sätt som en vara. Platsen är så 

mycket mer komplex och har en så stor kulturell mångfald att den inte går att fånga in i ett 

enda paket (Ward, 1998). 
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Trots detta så arbetar många marknadsförare enligt detta perspektiv för att marknadsföra en 

plats. Problemet grundar sig dock i att marknadsföring syftar till att lansera en påtaglig och 

tydlig produkt som handgripligen säljs till väldefinierade konsumenter. Platser går inte att 

marknadsföra enligt detta sätt på grund av flera olika anledningar. Dels är det väldigt svårt att 

avgöra vad som är den faktiska produkten, dels hur denna produkt ska konsumeras. Vidare är 

en plats i verkligheten inte bara ”en vara” utan en komplex sammansättning av varor, service 

och upplevelser vilka konsumeras på flera olika vis (Gold & Ward (Red.), 1994). 

  

Rainisto (2003) hävdar däremot att de marknadsföringsteorier, vilka grundar sig i tanken att 

det är en produkt som marknadsförs, även går att bruka när det är en plats som ska 

marknadsföras. Han förespråkar användningen av traditionella varumärkesbyggande teorier 

som verktyg och anser att även att en plats bör framhäva sitt varumärke. Så länge det går att 

finna egenskaper eller kombinationer av egenskaper vilka är unika och då dessa egenskaper 

differentierar platsen från andra, så kan byggandet av platsen som varumärke följa mallen för 

hur en produkt förvaltas genom sitt varumärke. I likhet med Rainisto är även Kotler (1999) en 

av dem som har en produktorienterad syn på platser. Deras identitet och värden bör, i likhet 

med traditionsenliga produkter, aktivt marknadsföras.  

 

För att skapa ett erbjudande och en djup och strukturerad kommunikation krävs att man söker 

efter platsens karaktäristiska egenskaper. Dessa egenskaper kan dessutom påverkas och 

förändras för att nå kulturell, social och ekonomisk förändring. För att lyckas nå framgång 

räcker dock inte de verktyg som idag finns att tillgå från den traditionella marknadsföringen, 

utan det krävs andra verktyg. Marknadsföring av plats kommer inte till sin rätt utan nya 

verktyg eftersom platsers identiteter är komplexa och mångfacetterade. En plats bör inte 

endast ses som en produkt eller en destination, utan den bör betraktas som en levande 

kulturell enhet. Då skapas en innovativ miljö där nya idéer kan utformas (Murray, 2001). 

Rainisto (2003) menar att platser blir framgångsrika och lyckas med att effektivare attrahera 

konsumenter om platsens image utvecklas. De platser vilka har ett starkt varumärke lockar 

lättare konsumenter än de utan ett varumärke. 
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1.2.1 Anledning att försöka sälja en plats 

En generaliserad förklaring av varför man ”säljer platser” kan enligt Ward (1998) vara: 

 

” Place selling thrives in situations of economic change and instability. Episodes 

of place selling activity are mainly associated with periods of economic change 

and with urban systems or parts of urban systems which are experiencing that 

change.” 

    (Ward, Selling Places, 1998, s.236) 

 

En av dagens anledningar till att platser marknadsförs är den framåtskridande utvecklingen av 

teknologin och de transpormöjligheter vilka har öppnat upp nya marknader för företag. Det 

finns i detta nu större möjligheter att konkurrera globalt och de allt friare restriktionerna av 

byteshandel gör att företagen även konkurrerar på en allt öppnare marknad. Det blir därmed 

viktigare för platser att konkurrera både för att hålla kvar sina existerande företag men också 

för att attrahera nya (Kerr, G, 2005). 

 

Sedan 1970-talet har omstruktureringar, ekonomisk instabilitet och det ökande internationella 

flödet av kapital gjort att regioner förlorat många arbetsplatser. Dessutom har många 

regeringar överlåtit ingripanden mot detta till de lokala myndigheterna vilket många gånger 

lett till lokala aktiviteter för att attrahera företag (Gold & Ward, 1994). Regionala 

myndigheter och europeiska regeringar har bland annat spenderat mycket pengar för dessa 

ändamål vilka de vill ska resultera i jobb och företagsskatter (Hatem 1993 ur Ulagaa, Sharmab 

& Krishnanc, 2002). 

 

1.1.3 Kan en plats ses som en produkt? 

Produktmarknadsföring och marknadsföring av en plats kan som tidigare nämnts vara 

komplicerat att likställa. Skillnaderna dem emellan är bland annat att de transportmöjligheter 

som finns idag gör att en produkt kan komma till en köpare och konsument istället för att 

köparen måste färdas långt. Ett bra exempel på detta är Internetshopping där en vara beställs 

för att sedan levereras till personens adress eller till ett postkontor i närheten. Likadant ser det 

ut i en livsmedelsaffär där du kan hitta varor som till exempel majs, bananer och kaffe som 

kan komma från olika delar i världen. En produkt kan även anpassas till olika marknader. En 

bil av samma märke och modell kan till exempel tillverkas med antingen höger- eller 

vänsterstyrning beroende på om den ska till Nya Zeeland eller Sverige. En produkt kan 
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dessutom ha en innehållsförteckning som förtydligar vad den består utav samt i vissa fall även 

ha en manual över hur den bör användas. Totalt sett kan en produkt med andra ord anpassas 

till den marknad den syftar till att säljas på.  

 

Marknadsföringen av en plats ser annorlunda ut. En plats måste konsumeras på det 

geografiska området. Det går inte att konsumera en plats genom att skicka en bild på den till 

andra sidan jordklotet. Därför är skillnaden mellan en produkt och plats i detta hänseende stor. 

Produkter kan distribueras över hela världen som till exempel Coca-Cola och Volvo. Platser 

är däremot inte mobila. Du kan få en känsla för en plats genom vänners berättelser eller som 

du ser på bild, hör om på radio eller tv men detta ersätter inte den fysiska närvaro som krävs 

för ”konsumtion” av platsen. En plats är beroende av att det finns människor som jobbar, äter, 

köper hus med mera för att den ska kunna fortleva. Dessutom är det svårt att göra en 

innehållsförteckning och en manual över hur en plats bör konsumeras. Det finns så mycket att 

uppleva på en plats att det kan vara svårt att redogöra för alla alternativ och de olika sätt den 

går att konsumera. En plats kan också till viss grad anpassas till de människor som kommer 

dit. Att göra en plats handikappvänlig, att bygga en flygplats för att göra platsen med 

tillgänglig, att bygga skolor är bara några exempel på anpassning. En plats kan dock inte 

anpassas i samma utsträckning som en produkt. Om platsen till exempel ligger på sydliga 

breddgrader går det inte att flytta den till ett kallare klimat eller ändra klimatet.  

 

En plats kan som nämnts ovan anpassas till en viss grad. Ett företag kan vara väldigt beroende 

av välutbildad personal för att klara av sin produktion. Därför är det viktigt att en etablering 

av företaget sker på en plats där det finns tillgång till kvalificerad arbetskraft. Hur 

serviceinriktade människor i allmänhet är på platsen kan också ha inverkan på valet av ställe 

man till exempel väljer att besöka eller kanske flytta till. Detta är frågor som en plats 

innevånare skulle kunna arbeta med för att göra platsen mer attraktiv för omvärlden. Arbetet 

kan dock ta lång tid och alla invånare kanske inte är villiga att se detta som deras 

angelägenhet. De kanske inte arbetar mot samma mål och på detta sätt skiljer sig platsen från 

ett företag där det övergripande målet för de anställda är att sälja en produkt till så många som 

möjligt. 

 

Konkurrensen mellan platserna ser också annorlunda ut jämfört med konkurrensen mellan 

produkter. En produkt kan konkurrera på ett enklare sätt eftersom den bland annat kan 

anpassas och säljas på olika marknader såsom både till Brasilien och till Ryssland. För en 
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plats ser det dock annorlunda ut. Det geografiska läget kan ha inverkan på huruvida 

människor och företag tycker att platsen har något att tillföra dem. Personer som är ute efter 

en varm och solig semester väljer förmodligen inte att åka till de nordligare breddgraderna 

utan snarare till orter som är kända för att ha ett varmare klimat. Andra faktorer som kan vara 

avgörande för till exempel ett företag är om det är nära till många andra attraktiva platser, om 

platsen är belägen där det finns större risk för naturkatastrofer och så vidare. Marknadsförarna 

av en plats väljer förmodligen vilken marknad de ser sig konkurrera inom. En svensk 

kommun anser eventuellt att den konkurrerar med andra svenska kommuner i första hand och 

kanske inte med platser runt om i Europa. Men samtidigt är även sådan konkurrens ett 

alternativ. Frågan är om det går att konkurrera med platser som t.ex. Paris och London.  Det 

beror självfallet på vilka man vill attrahera. I Sverige har Kristianstad valt att profilera sig 

gentemot livsmedelsindustrin. De har valt ”Spirit of food” som slogan för att göra 

Kristianstad välkänt både i Sverige och i Europa (www.spiritoffood.se). Regioner där flera 

kommuner ingår marknadsför sig också inom Sverige och utomlands. Detta för att de 

tillsammans ska kunna ge till exempel företag ett bra företagsklimat, där kommunikationen 

inom regionen gör att till exempel arbetsmarknaden blir större (www.orebro.se). 

  

Det finns idag rankinglistor över hur pass attraktiva olika platser är, vilket är ett tydligt 

exempel på den konkurrens som finns mellan dem. Svenskt Näringslivs undersökning kring 

de svenska kommunernas företagsklimat är ett exempel på detta (www.svensktnaringsliv.se). 

Ett annat sådant exempel är Metropolitan Consulting Group of New York vilken är en 

amerikansk organisation som graderar hur stora kostnaderna är för företag i de tio största 

amerikanska städerna. Denna information kan företagen sedan använda sig av när de väljer 

var de ska lokalisera sig.  Kotler skriver dock att denna typ av rankinglistor oftast inte är helt 

pålitliga. Olika organisationer kan ha motsägelsefulla placeringar av samma stad. Dessutom 

förekommer det att en och samma organisation placerar städer väldigt olika från en 

undersökning till en annan. Kotler (1993) menar att man bör titta på de kriterier som har 

använts i undersökningen och se vad man själv tycker är av vikt vid valet av en plats. 

Rankinglistor kan bidra med en första föraning om platsen men utöver detta behövs mycket 

mer pålitlig information för att kunna fatta ett beslut (Kotler 1993).  
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1.2.2 Sveriges kommuner 

En plats kan inte helt att likställas med en produkt, vilket diskuterats ovan. En plats kan inte 

flyttas, sparas eller konsumeras på samma sätt som den traditionella produkten. Att definiera 

vad som inbegrips i platsen kan också vara svårt. Definitionen av en plats är ett område med 

välbestämt läge och begränsad omfattning (www.ne.se), det vill säga något som är rumsligt 

avgränsat. Denna studie fokuserar på tydligt avgränsade platser, nämligen Sveriges 

kommuner. 

 

Sverige består sedan januari 2003 av 290 kommuner (se bilaga 1). Kommunens uppgifter är 

till stor del lagstadgade och verksamheter som är obligatoriska är till exempel 

socialtjänstverksamhet, barnomsorg och förskoleverksamhet, hälso- och 

miljöskyddsverksamhet, räddningstjänst och vatten och avloppshantering. Under senare år har 

dock kommunens resurser alltmer koncentrerats kring vård, skola och omsorg. Kommuner är 

beroende av skatteintäkter för att förse sina olika verksamheter med kapital. De finansierar  

86 % av all sin verksamhet med egna medel och utav dessa är 69 % skatteintäkter 

(www.skl.se & SOU 1997:11). 

 

Som vi tidigare nämnt arbetar svenska kommuner för att locka nya invånare. Thomas 

Niedomysls doktorsavhandling visar på att svenska kommuners försök att attrahera invånare 

inte ger något resultat i form av flyttströmmar. Orsaken till detta är med största sannolikhet att 

beslutet att flytta från en plats till en annan inte är helt okomplicerat. I slutändan är det 

arbetstillfällena som är avgörande och det är denna faktor som kan attrahera nya invånare och 

få dem att flytta (www.unt.se). Var tredje person i undersökningen uppgav att det var jobbet 

som var den största anledningen till att flytta till en ny plats (Niedomysl, 2006). Eftersom 

arbetsmöjligheterna spelar en avgörande roll för människors beslut att flytta är det av stor 

betydelse att det finns organisationer i kommunerna som kan erbjuda jobb. Dessa 

arbetstillfällen genererar i sin tur kommunalskatt. Vi vill i denna studie undersöka 

kommunernas arbete med att attrahera organisationer. Termen organisationer används 

kontinuerligt genom hela uppsatsen och innefattar såväl privata som statliga bolag, 

myndigheter, andra statliga organisationer, stiftelser och annan ideell verksamhet. Det vi 

ämnar undersöka är därmed kommunernas arbete med att attrahera alla dessa rörelser vilka 

genererar arbetstillfällen inom kommunen. 
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Ovanstående problemdiskussion har lett fram till följande problemformulering: 

Hur arbetar marknadsförarna av en plats för att bibehålla och attrahera organisationer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga de svenska kommunernas arbete med att 

marknadsföra reella resurser gentemot privata och offentliga arbetsgivare. Vidare är syftet att 

klargöra huruvida kommunerna inriktar sin marknadsföring mot specifika arbetsgivare och 

hur kommunen kommunicerar sina reella resurser till dem. 

 

1.4 Disposition 

I nästkommande kapitel framställs och redovisas de för studien relevanta teorierna. Kapitlet 

inleds med en genomgång av en del av den tidigare forskningen på ämnet och fortsätter sedan 

redogöra för teorier gällande platsers marknadsföring. I kapitel tre redovisas metoden för 

denna studie. Där tar vi upp varför vi har valt detta uppsatsämne och hur vi rent metodologiskt 

har genomfört en surveyundersökning genom teorier som vi operationaliserat. Kapitlet 

avslutas med en bortfallsanalys. 

 

I det fjärde kapitlet redovisas det empiriska materialet. Detta sker parallellt med att dessa data 

analyseras. Alla enkätfrågorna redovisas och analyseras för sig. Kapitlet avslutas med ett 

sammanfattande resultat. Slutsatsen och diskussionen finns i kapitel fem vilket följs av den 

kritiska granskningen av undersökningen. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning 

inom ämnet. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
Nedanstående kapitel inleds med en genomgång av delar av den forskning som finns inom 

området idag. Därefter följer avsnitt om platser som produkter, där skillnader och likheter 

mellan platser och produkter beskrivs, samt ett avsnitt som behandlar platsers identitet och 

image. 

 

2.1 Tidigare forskning 

I kulturgeografen Tomas Niedomysls avhandling från 2006 handlar om vilka faktorer som får 

människor att anse att vissa platser är mer attraktiva än andra att flytta till. Avhandlingen 

behandlar migrationen inom Sverige och dess orsaker. Denna studie konstaterar att bruket av 

marknadsföringskampanjer för att locka personer att flytta till platsen har ökat markant under 

de senaste åren. Kampanjerna har dock inte kunnat tillskrivas några mätbara positiva effekter 

på inflyttningen. Istället är de flesta flyttmotiven arbetsrelaterade och inte miljörelaterade, 

vilket tidigare forskning har visat på. Niedomysl kommer fram till resultatet att de svenska 

kommunerna anser det vara viktigare att attrahera företag än att attrahera invånare och 

turister. Han anser att det förmodligen beror på att ett ökat antal arbetstillfällen inom 

kommunen även kan leda till att attrahera invånare (Niedomysl, 2006). Niedomysls 

avhandling lade således grunden för denna studie där kommunernas ansatser att attrahera 

organisationer studerats.  

 

I en doktorsavhandling från 2003 för Helsingfors Universitet har Seppo K Rainisto undersökt 

vilka faktorer som gör att marknadsföring av plats är en framgångsrik metod. Genom en 

kvalitativ fallstudie undersökte han framgången bland regionerna Helsingfors, Stockholm, 

Köpenhamn och Chicago. Han har, som resultat i avhandlingen, sammanställt 35 

propositioner till framgångsfaktorer Han konstaterar bland annat att strategisk marknadsföring 

går att applicera på marknadsföring av plats och att även platser, liksom produkter och 

företag, kan utgöra och marknadsföras som ett varumärke. 

 

Vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm arbetar en forskargrupp inom 

Samhällsplanering och miljö bland annat med kulturens inverkan på konkurrensspelet mellan 

städer. Deras projekt syftar till att utreda hur städer marknadsförs till turister, företag och nya 

invånare samt hur detta påverkar de invånare som redan finns. De vill kartlägga hur 

stadsutvecklingen inriktas, organiseras och genomförs. Syftet är även att genom fallstudier 
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studera olika stadsbyggnadsprojekt och aktiviteter, såsom byggandet av arenor och 

festivalsatsningar. Även de boendes uppfattningar ska utgöra del av det empiriska materialet, 

för att kunna utreda hur dessa påverkas av de aktiviteter som utförs i marknadsföringssyfte 

(www.infra.kth.se). 

 

Utöver denna forskning förekommer det även ett antal studier på magisternivå. Bland annat 

studeras hur kommuner i stockholmsområdet arbetar med att marknadsföra sig själva och 

huruvida detta gett något positivt resultat (Christiansson & Hinders, 2006). Även städer har 

studerats ur detta marknadsföringsperspektiv. Däribland varumärket Jönköping och de 

egenskaper som staden kommunicerar. Denna studie visade dock att staden inte har en 

tillräckligt tydlig ”produkt” och att denna bör utvecklas och förtydligas för möjliga kunder 

(Larsson, Wahlqvist, 2006). 

 

2.2 Platser som produkter 

Att hävda att städer och regioner, liksom traditionella produkter, existerar på en marknad blir 

naturligt då även platser konkurrerar med varandra. Marknaden sammanför konsumenter och 

produkter precis som i traditionell marknadsföring. När det är marknadsföring av platser som 

praktiseras ser dock de olika komponenterna annorlunda ut, se figur 1.1. Platser skiljer sig 

från den traditionella produkten och det är denna skillnad som gör dem mer komplicerade att 

marknadsföra (Gold & Ward (red.), Ashworth & Voogd, 1994). 

 

”They [Platser (red anm)] can be defined in terms of the facilities and activities they 

accommodate or more broadly as an entity. Thus, the place is both a container or a 

stage for activity-based products as well as being a product in itself. Place 

promotion, therefore, may be the selling of a selected package of facilities or the 

selling of the place as a whole through images composed of various attributes 

associated with it.” (Gold & Ward (red.) Ashworth & Voogd, 1994, s. 43) 

   



 17 

Ashworth & Voogd (1994) visar genom figuren nedan hur de ser på 

marknadsföringsprocessen och de element som ingår när det gäller marknadsföring av en 

plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Elements in a place marketing process. (Gold & Ward (red.), Ashworth & Voogd, 1994, s.43) 

 

Som nämndes ovan så anser Ashworth & Voogd att platser, liksom produkter, existerar på en 

konkurrensutsatt marknad. Marknadsföringsstrategierna är i figuren ovan uppdelade i 

promotional, spatial/functional och organisational. De menar att man genom att använda sig 

utav en eller flera utav dessa strategier kan påverka sin konkurrenskraftighet gentemot andra 

platser. 

 

Figuren ovan visar att det är viktigt att först utkristallisera målgrupper och att sedan 

undersöka deras behov och önskemål. Då en plats är så mycket mer mångfacetterad än en 

produkt kan vara leder detta ofta till att marknadsföringen generaliseras och att samma 

erbjudanden presenteras till alla konsumenter trots att det kan finnas olika efterfrågan. Skilda 

målgrupper med olika behov får därmed ofta samma generaliserade erbjudanden presenterade 

för sig. Dessa erbjudanden kan vara till nytta om syftet är att uppmärksamma om platsens 

existens. Men marknadsföringen kan också anpassas till specifika målgrupper genom att 
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framhäva det som är av betydelse för dem, givet att dessa egenskaper finns på platsen (Gold 

& Ward (red.), Ashworth & Voogd, 1994).  

 

Slutligen så visar även figuren att även ”producenterna” av platsen spelar en betydande roll 

vid utformningen av marknadsföringen av platsen. Det finns många olika sätt att 

marknadsföra en plats och hur marknadsföringen ser ut beror på vem som står bakom den. Då 

en plats vanligtvis är en komplext sammansatt produkt kan det vara svårt att skilja på vem 

som ”producerar” platsen och vem som marknadsför den. De lokala myndigheterna har inte 

ensamrätt på detta förfarande utan även andra offentliga organ och privata organisationer kan 

utveckla kampanjer för platsen. Marknadsföringskampanjerna för en plats kan därmed skilja 

sig åt beroende på vem det är som är avsändaren, vilket i värsta fall kan leda till motstridiga 

erbjudanden (Gold & Ward (red.), Ashworth & Voogd, 1994). 

 

2.2.1 Målgrupper 

Sättet att använda marknadsföringskampanjer kan påverka köpbeteendet hos konsumenterna 

enligt Ashworth & Voogd (1994). De menar att man kan dela upp beteendet i en process med 

flera steg.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figur 1.2 A purchase decision-making path. (Gold & Ward (Red.), Ashworth & Voogd, 1994 s.46) 
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Dessa steg utgår från att en potentiell konsument känner igen ett behov eller problem. 

Konsumenten söker då en lösning på problemet och gör en utvärdering av alternativen. Detta 

steg görs ofta flera gånger om fram till beslut om köp och handling (Gold & Ward (red), 

Ashworth & Voogd, 1994). 

 

För att fånga upp potentiella konsumenter är det viktigt, enligt Ashworth & Voogd (1994) att 

ha ett öga på om produkten som säljs är av en god kvalitet och hur står den sig mot 

konkurrerande alternativ. Om svaren inte är tillfredsställande är risken att de potentiella 

kunderna väljer att inte köpa produkten. Att vara medveten om sina konkurrenters kvaliteter 

och att själv se till att man har en konkurrenskraftig produkt är en självklarhet inom 

marknadsföring av plats.  

 

Marknadsföringskampanjer kan användas på olika sätt gentemot olika potentiella kunder. De 

kan till exempel användas enbart för att dessa ska få upp ögonen för platsen, eller för att man 

vill attrahera en eller flera utvalda målgrupper. Marknadsföringen bör ge den information som 

de potentiella kunder behöver i förhållande till var de befinner sig i köpprocessen (se figur 

1.2) Den image som skapats måste matcha det innehåll som efterfrågas i de olika stegen i 

köpprocessen. Den måste också vara väl anpassad till den målgrupp som man valt att 

marknadsföra sig gentemot. Det uppstår till exempel problem om en företagsledare söker svar 

på specifika frågor och om det enda som finns att tillgå är en tunn folder om platsen. På 

samma sätt vill inte turister mötas av en tjock och rågad stadsguide vid enklare förfrågningar. 

Att dessa problem uppstår beror på produktens komplexa natur och det faktum att den 

”används” i flera olika syften. Även myndigheternas brist på medel för finansiering och 

bristen på expertis för att kunna studera och förstå konsumenterna gör att problem med 

utformningen av information uppstår (Gold & Ward (red), Ashworth & Voogd, 1994). 
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2.3 Identitet och image 

Det finns olika uppfattning om vad identitet och image innebär och hur man ska hantera dem 

tillsammans. Inom varumärkesskapande teorier, så kallade branding (eng) teorier, avhandlas 

begreppen identitet och image flitigt. Dessa två begrepp begagnas numer även inom 

marknadsföringen av plats. Det finns forskare som anser att även platser, likt varumärken, kan 

dra nytta av att arbeta utifrån att de besitter en identitet och förhoppningsvis en positiv image. 

Till följd därav kommer detta avsnitt att inledas med en genomgång av identitet och image 

inom de varumärkesbyggande teorierna. Därefter följer en förklaring av hur dessa begrepp 

applicerats på marknadsföring av plats. 

 

2.3.1 Varumärken 

Ett varumärkes identitet, likt en persons identitet, har till avsikt att tillhandahålla vägledning, 

syfte och mening för det varumärket. Identiteten har en betydande roll för varumärkets vision 

och för att avgöra vilka kärnvärden varumärket erbjuder, hur varumärket bör uppfattas, vad 

varumärket står för etc. Varumärkesstrateger bör skapa en unik blandning av 

varumärkesassociationer, vilka ska representera vad varumärket företräder. Ett varumärkes 

image är å andra sidan hur allmänheten uppfattar varumärket. En utvärdering av image är 

nödvändig för att kunna utveckla identiteten. Det är även viktigt att utreda vad som är 

varumärkets position. Detta är den del av identiteten som kommuniceras aktivt till 

målgruppen och visar på de fördelar varumärket har gentemot andra (Aaker, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Figur 1.3 Skillnaden mellan de tre olika byggnadsdelarna i ett varumärke (Aaker 1996, s. 71) 
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Kapferer (1998) anser att identiteten alltid bör föregå imagen. Han hävdar att imageskapande 

kräver en exakt kunskap om meningen med, målet som finns med och självbilden av 

varumärket. Om identiteten är noggrant utredd är det lättare att ta beslut om vad som ska 

förmedlas till att bli en image. En image skapas genom att alla olika signalerna, såsom 

visuella symboler, annonser, artiklar, produkter, sätts samman till en gemensam bild.  

 

Identitetsbegreppet innebär dock inte alltid en önskad bild av till exempel en produkt, vilket 

nämnts ovan. Ibland framställs identiteten istället som den reella objektiva verkligheten, det 

vill säga att identiteten beskriver hur de faktiska förhållandena är (Erikson 1999). Vilka 

egenskaper som önskas, benämns av en del teoretiker som profil (Lagergren, 1998). Det är 

dock så att dessa tre inte alltid överensstämmer utan de kan skilja sig från varandra (se fig 

1.4). 

 

 

 
 
  
  
    IIMMAAGGEE    
  
  
  IIDDEENNTTIITTEETT  
  
  
    PPRROOFFIILL  
 

 

 
 Figur 1.4 Egen illustration till Lagergrens (1998) resonemang 
 

Om det är så att de tre uppfattningarna inte stämmer helt överens med varandra måste åtgärder 

utföras för att få dem att harmoniera. Det kan till exempel vara så att verkligheten, identiteten, 

ser ut på ett sätt som stämmer väl överens med profilen men att dessa inte stämmer överens 

med platsens image. Genom marknadskommunikation kan då detta åtgärdas så att omvärlden 

får den korrekta bilden av platsen.  
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2.3.2 Platser 

Att använda varumärkesbyggande inom marknadsföring av platser, så kallad 

varumärkesbyggande av platser, är en aspekt som är relativ ny. Detta går att applicera på 

marknadsföringen av platser och de viktigaste delarna är platsens identitet, 

marknadskommunikationen och platsens image (Rainisto, 2003). Även Keller (1998) är en 

förespråkare för sammankopplingen av varumärkesbyggande och marknadsföring av platser. 

Han menar att man genom varumärkesbyggande kan göra människor medvetna om en plats 

samt få dem att associera till den så som var avsett. 

 

Som tidigare diskuterats använder vissa andra forskare begreppet profil för att beskriva vad 

som eftersträvas och begreppet identitet som de faktiska egenskaperna. Rainisto (2003) anser 

dock att identiteten är den drömbild som eftersträvas och därmed målet för platsen, det vill 

säga det som av vissa andra benämns som profil. Identiteten är det som marknadsförarna kan 

påverka medan imagen är resultatet av den marknadskommunikation som nyttjats. För att 

kunna skapa en image av en plats krävs det att det finns ett strategiskt beslut angående 

platsens identitet. Det måste finnas ett koncept kring hur man vill att identiteten ska se ut, 

vilket därefter kan utgöra grunden för platsens image. (Rainisto, 2003). 

 

Barke & Harrop (1994) anser att platser har egna identiteter vilka står för hur dem i 

verkligheten ter sig. Image är till skillnad från identitet, hur omgivningen uppfattar platsen. 

Dessa två har en länk mellan varandra då imagen delvis påverkas av hur identiteten ser ut. En 

plats image kan dock inte fullt kontrolleras och den kan existera utan att den helt eller kanske 

bara delvis speglar verkligheten det vill säga identiteten (Gold & Ward (Red.), Barke & 

Harrop, 1994). 
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”We define place as the sum of beliefs, ideas and impressions that people have of 

that place. Images represent a simplification of a large number of associations 

and pieces of information connected with the place. They are a product of the 

mind trying to process and pick out essential information from huge amounts of 

data about a place”  

     (Kotler et al, 1999, s.160) 

 

Kotler (1999) hävdar att planeringen av en image genomförs i en tvåstegsprocess. 

Inledningsvis utses en målgrupp som är lätt att urskilja och som delar uppfattningar, 

karaktärsdrag och intressen. Denna målgrupp kan till exempel vara turister, boende eller 

företag. Därefter är det viktigt att ta reda på vilka egenskaper målgruppen föredrar för att 

sedan aktivt kunna kommunicera dessa egenskaper. 

 

Som avhandlats ovan finns det olika uppfattningar kring hur man bör hantera identitet och 

image samt vad identitet innebär som begrepp. Vi anser att en plats vilken önskar bygga upp 

sitt varumärke måste börja i den änden att de först genomför en utredning av sina egna reella 

resurser/identitet. De måste vara medvetna om vilka egenskaper de har och vilka de saknar för 

att kunna kommunicera dessa utåt till sin/sina valda målgrupper. Skulle utredningen visa att 

platsen inte besitter de önskvärda reella resurserna så måste dessa ändras till belåtenhet innan 

eventuell marknadskommunikation kan genomföras. Därefter kommuniceras erbjudanden 

som är fokuserade på de reella resurser målgruppen/erna föredrar. Det som platsen väljer att 

kommunicera, de egenskaper de framhäver i marknadsföringen, är de reella resurser de önskar 

bli associerade med. Detta utgör grunden för imageskapande aktiviteter utförda och styrda av 

marknadsförarna av en plats. 
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3. METOD 

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som vi har använt i studien. Avsnittet 

avslutas med en bortfallsanalys samt en operationalisering av teorierna. 

 

3.1 Val av ämne 

Anledningen till vårt intresse för marknadsföring av plats kommer sig av, som tidigare 

nämnts, att vi under hösten 2006 bland annat såg reklamannonser i Stockholms tunnelbana. 

Här annonserade t.ex. Nyköping om vilka fördelar det fanns med att bosätta sig där. När vi 

senare började leta litteratur inom marknadsföring av plats fastnade vi för Tomas Niedomysls 

doktorsavhandling (2006) där han bland annat undersöker huruvida kommuners 

marknadsföringskampanjer för att attrahera invånare ger positiva resultat. Niedomysl 

undersökte även vad som gör att personer migrerar. I avhandlingen kom han bland annat fram 

till att människor i första hand flyttar på grund av ett nytt arbete. Detta gav oss tanken att 

undersöka kommunerna och deras eventuella arbete med att försöka attrahera privata och 

offentliga arbetsgivare. 

 

3.2 Totalundersökning 

Då syftet med denna studie var att kartlägga de svenska kommunerna var det av stor vikt att 

låta alla kommuner komma till tals. Därmed blev en totalundersökning av dem den enda 

lämpliga forskningsmetoden. Inom samhällsvetenskaplig forskning är totalundersökningar 

väldigt ovanliga då studiers populationer oftast är oerhört stora (Rosengren & Arvidsson, 

2002), men då denna studies population endast är 290 stycken, ansåg vi att en 

totalundersökning var helt genomförbar. 

 

3.3 Datainsamling 

Undersökningen var, som tidigare nämnts, en totalundersökning. På grund av tidsbrist såväl 

som ekonomiska skäl så var inte en totalundersökning med kvalitativ metod aktuell. Detta 

skulle i sådana fall ha inneburit att var kommun skulle ha fått förklara sina vägval och 

därigenom även fått möjligheten att själva ha påverkat vår förståelse för det undersökta 

fenomenet (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2002). Det alternativ vi ansåg möjligt var en 
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kvantitativ metod. Med denna metod skulle den insamlade empirin kunna graderas och 

jämföras (Trost, 2005) vilket gjorde det möjligt att låta alla kommuner delta i undersökningen. 

 

3.4 Sekundärdata  

Inläsningen på ämnet och dess teorier skedde med hjälp av sekundärdata i form av litteratur 

inom marknadsföring av plats och inom varumärkesteorier lånad från Södertörns högskola, 

Stockholms universitet, Handelshögskolan och Stockholms Stadsbibliotek. Vi kom även över 

sammanfattningen av Niedomysls avhandling på Internet och fann den intressant och relevant 

för vår egen studie. Vi kontaktade honom varvid vi fick avhandlingen skickad till oss. 

Artiklarna som också är en del av det sekundära materialet är funna genom databaserna 

Business source elite, Emerald och Artikelsök. Vi använde både de svenska och engelska 

sökorden för bland annat placemarketing, placepromotion och placebranding. Uppsatserna 

vilka finns med under tidigare forskning har hittats i databasen Uppsök genom samma sökord 

som ovan.  

 

3.5 Surveyundersökning 

Datainsamlingen skedde i syfte att bilda analysunderlag till vår studie vilket innebar att det 

empiriska materialet endast utgjordes av primärdata (Befring, 1994). För att genomföra denna 

studie under de aktuella förutsättningarna valdes att insamlandet av datamaterialet skulle ske 

genom en surveyundersökning. Enkätutskick till kommunerna tillät oss att undersöka alla 

kommuner inom ramen för denna undersökning. Utskicken gav oss tillträde på ett sätt som 

inte hade varit möjligt genom intervjuer, då vi aldrig hade kunnat intervjua alla kommuner. 

De hade även fördelar i form av större anonymitet för respondenterna vilket är att föredra då 

ämnet kan anses som känsligt (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2002).  

 

3.5.1 Enkät 

Enkäten (se bilaga 2) består av 15 frågor vilka alla grundar sig i olika variabler i de tidigare 

redovisade teorierna. Svarsalternativen är dels på nominalnivå, det vill säga ja och nej svar, 

men även på ordinalnivå så som överensstämmer inte alls eller överensstämmer helt (Trost, 

2005). Denna enkät sändes via e-post till alla Sveriges kommuner. För att tydliggöra vem som 

skulle besvara frågeformuläret attesterades brevet till Marknads/Informationsansvarig. 

Anledningen till detta var att de olika kommunerna använder olika titlar inom sina 
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organisationer samt att ett kontaktskapande för att veta vem som har hand om 

marknads/informationsfrågor skulle ta för mycket tid. Det första utskicket skedde den 19:e 

april 2007. 

 

För att förbättra svarsfrekvensen bör en påminnelse skickas ut (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 2002). Den 27:e april 2007 sändes en sådant ut till de kommuner som ännu inte 

returnerat enkäten. Alla svar inkomna innan den 9: e maj utgör det empiriska materialet. 

Enkäten besvarades utav totalt 100 respondenter vilket gav ett bortfall på 190 kommuner. En 

kommun hade inte svarat på fråga ett men på flera andra frågor. På grund av att fråga ett inte 

var ifylld, och att denna fråga avgjorde huruvida respondenten skulle fortsätta besvara 

enkäten, valde vi att plocka bort alla svar från denna kommun och antalet svarande på enkäten 

blev i och med detta 99 stycken. 

 

3.6 Analysmetod 

Det insamlade materialet kodades om och lästes in i ett Excel-dokument. Detta påbörjades så 

snart som de första svaren inkommit för att underlätta arbetet men också för att fort få en bild 

av hur materialet såg ut (Trost, 2005). När materialet hade kontrollerats påbörjades 

bearbetningen. I detta skede sammanställdes svaren fråga för fråga. Var fråga analyserade 

sedan för sig. Beroende på frågans utformning och dess relation till andra frågor samkördes 

vissa frågor med varandra. För att exemplifiera så innebär detta att vi undersökte om de som 

svarat X på fråga ett även svarat X på fråga två. Slutligen så genomfördes en bortfallsanalys 

där vi undersökte om och hur bortfallet av kommuner påverkat vårt resultat (Trost, 2005). 

 

3.7 Bortfallsanalys 

För att undersöka vilken påverkan bortfallet har på undersökningsresultatet genomfördes en 

bortfallsanalys. I denna undersöktes huruvida respondenterna kunde anses ha svarat i enlighet 

med hur hela populationen skulle ha svarat. Om populationen har samma egenskaper som 

respondenterna är sannolikheten större att bortfallet inte har påverkat undersökningens 

resultat (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

Ur ett geografiskt perspektiv så är respondenterna jämnt spridda över hela Sverige. De allra 

nordligaste kommunerna finns representerade såväl som de sydligt belägna. Alla län i Sverige 
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finns representerade med en eller fler kommuner i undersökningen utom ett. Intressant är 

dock att de kommuner vilka har besvarat undersökningen har bildat geografiska grupper. 

Dessa grupper finns även de representerade i såväl norr som söder. Detta kan till viss del bero 

på att närliggande kommuner samarbetar i vissa frågor. Därmed kan tänkas att de är lika 

insatta i till exempel marknadsföringen av platser och i och med detta villiga att besvara 

enkäten.  

 

Av de kommunerna som ligger i Sveriges 10 mest befolkade tätorter är det endast 3 som har 

besvarat vår enkät. Detta beror möjligen på att deras arbete med dessa frågor är väldigt 

komplext och eventuellt även till stor del utlagt på entreprenad. Antalet kommuner som 

svarade på enkäten kan ha påverkats av att vi under hösten 2006 skickade ut en enkät med 

liknande frågor som vi sedan valde att inte använda vilket vi diskuterar betydelsen av senare i 

studien.  

 

3.8 Operationalisering 

Enkäten bestod av totalt 15 frågor. I frågorna valde vi att använda begreppet reella resurser 

istället för identitet, för att respondenterna och uppsatsen läsare lättare skulle förstå vad det 

var vi menade. Eftersom studien handlar om Sveriges kommuners arbete med att attrahera 

organisationer var den första frågan ”Bedriver er kommun riktad information i syfte att 

attrahera organisationer?”. De kommuner som inte gjorde det var därmed inte av intresse. 

Vidare ställdes följande fråga ”Har ni låtit utföra någon objektiv utredning av er kommuns 

reella resurser?”. Detta för att utröna hur många av Sveriges kommuner som faktiskt har 

genomfört en utredning av kommunen. Valet att låta adjektivet objektiv stå med i frågan 

berodde på att vi ville poängtera att utredningen inte skulle ha färgats av kommunens 

självbild,. För att kommunerna själva skall kunna utforma sin marknadsföring krävs att de är 

väl medvetna om vilka reella resurser de har idag. Frågan ”Har ni låtit utföra samma 

utredning, dvs undersökt samma variabler, men bland organisationer, för att ta reda på vad 

de anser om er kommuns reella resurser?” ställdes i syfte att klargör huruvida kommunerna 

även hade undersökt sin egen image. Frågan gällde specifikt undersökningar bland 

organisationer och det valet gjordes för att det är målgruppen/erna och deras åsikter som har 

en betydande roll vid utformningen av marknadskommunikationen. 
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Kommuner som inte är nöjda med de reella resurser de har idag har de inte nått sin profil. Om 

så är fallet så behöver kommunen genomföra marknadsföring av plats för att bygga upp de 

reella resurser de önskar ha. För att undersöka hur pass nöjda kommunerna är med de reella 

resurserna och om de arbetar med att förändra dem ställdes frågorna ”Är ni nöjda med de 

reella resurser kommunen har idag?” och ”Arbetar ni aktivt för att förändra er kommuns 

reella resurser?”. Är kommunerna inte nöjda med vad de har att erbjuda organisationer och 

om de märker att de inte attraheras så måste de självfallet arbeta med detta.  

 

En unik kombination av reella resurser gör att en kommun framstår som speciell. Om en 

kommun lätt går att särskilja från andra så har denna en fördel och kan därmed lättare 

attrahera organisationer. För att utreda detta ställdes den sjätte frågan ”Arbetar ni för att 

särskilja era reella resurser från andra kommuners reella resurser?”. 

 

För att undersöka hur kommunerna uppfattar den image de har bland organisationer ställdes 

frågan ”Är ni nöjda med den bild organisationer har av er kommun idag?”. Är kommunerna 

inte nöjda med den image de har så måste de, genom marknadskommunikation, arbeta för att 

få organisationer att uppfatta dem som de önskar. En anledning till att kommunerna kanske 

inte är nöjd med sin image kan vara att denna inte stämmer överens med de reella resurser 

som de har. Därmed ställde vi den åttonde frågan ”Stämmer bilden som organisationer har av 

er kommun överens med de reella resurser er kommun har?”. Det är av stor vikt att dessa två 

stämmer överens för att konsumenterna inte ska känna sig vilseledda, och få negativa 

associationer, när de väl kommer till platsen. 

 

För att göra sin marknadskommunikation effektivare så underlättar det om det finns en 

målgrupp att anpassa den efter. Att rikta sig mot en målgrupp gör att en plats lättare går att 

likställa med den traditionella ”produkten” då denna många gånger anpassas efter en eller 

flera målgrupper. Den nionde frågan i enkäten var ”Har ni någon/några utvalda målgrupper 

av organisationer vilka ni försöker attrahera?”. Om en kommun har en eller flera målgrupper 

så blir kommunikationen och informationsspridningen effektivare om denna anpassas efter 

varje målgrupp. Mottagaren har då lättare att relatera till meddelandet och kan därför lättare ta 

till sig platsens fördelar. För att utreda huruvida kommunerna anpassar sin information ställde 

vi frågan ”Är er riktade information gentemot organisationer anpassad till den/dessa 

målgrupper?”.   
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Om en kommun är medveten om sin image och om den inte är tillfredsställande är det 

fördelaktigt att använda marknadskommunikation i syfte att ändra organisationers bild av 

kommunen. För att få reda på om kommunerna använder sig av denna 

marknadskommunikation ställdes frågan ”Sänder ni ut budskap för att ändra organisationers 

bild av er kommun?”. Marknadskommunikationen kan användas på många sätt och en typ av 

budskap är att endast förmedla att kommunen finns utan att informera något om dennes reella 

resurser. För att utreda bruket av denna teknik ställdes frågan ”Sänder ni ut enklare budskap 

(t.ex. genom en slogan) till organisationer vilka endast syftar till att informera om er 

existens?”. 

 

Chansen är större att organisationer fortsätter att vara intresserade om kommunen anpassar sitt 

budskap efter deras tidigare kunskaper. Den trettonde frågan var således ”Anpassar ni ert/era 

budskap beroende på hur pass mycket organisationer redan vet om er kommun?”. Denna 

fråga redovisar hur pass mycket en kommun arbetar med att ge aktuell information. 

 

Enkäten avslutades med en kontrollfråga samt möjligheten för respondenterna att kommentera 

den. 



 30 

4. EMPIRI OCH ANALYS 

I detta avsnitt är de insamlade enkäterna sammanställda. I samband med redovisningen av 

svaren analyseras dessa utifrån de teorier vilka studien grundar sig på. 

 

I denna undersökning deltog sammanlagt 99 kommuner. Hur dessa kommuner svarat på vissa 

frågor avgjorde huruvida de skulle svara på nästkommande frågor eller ej. Det blev därmed 

inte 99 svar på varje fråga då vissa blev ombedda att stå över vissa frågor. Alla svaren från 

kommunerna är sammanställda i diagram där det tydligt går att utläsa hur många kommuner 

som svarade vad på varje fråga (Se bilaga 3). 

 

För att lättare kunna generalisera och för att få en överskådligare bild av de svar vi fått har 

svaren sammanställts i en tabell med genomsnittssvaren. Detta har räknats ut genom att 

svarets värde (1-5) multiplicerats med antalet svar, vilket sedan har dividerat med det totala 

antalet svarande kommuner på respektive fråga. När denna uträkning har genomförts har 

ingen hänsyn tagits till dem som svarat vet ej. 

 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 

2,88 2,84 Nej 3,20 3,78 3,31 2,56 

       

Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13  

2,57 
Flera 

grupper 3,48 Ja Nej Ja  
 Tabell 1. Genomsnittssvar 

 

4.1 Att attrahera organisationer  

Bedriver er kommun riktad information i syfte att attrahera organisationer? 

Den första frågan ställdes för att utreda bruket av riktad information mot organisationer. 

Denna fråga skulle således besvaras av samtliga 99 deltagande. De kommuner vilka angav att 

de inte bedriver riktad information var som tidigare nämnts inte intressanta för oss då själva 

arbetet med att attrahera organisationer var vår fokus. Därmed föll de kommuner som svarat 

nej bort från undersökningen. 
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Vad som prioriteras inom kommunen påverkas till stor del av de allmänna valen, där 

ledamöterna väljs in i kommunfullmäktige (SOU 2007:11). 18 kommuner har svarat att de 

inte bedriver riktad information gentemot organisationer och kan följaktligen ha ett politiskt 

styre vilka kanske hellre vill satsa mer på kommunala verksamheter såsom skolor, 

barnomsorg och äldrevård. Eventuellt har de dåligt med intäkter och satsar på de övriga 

kommunala verksamheterna som de anser behöver resurserna mest. Det är också möjligt att 

de 18 först vill bygga upp vissa reella resurser för att sedan använda riktad information för att 

attrahera organisationer. 

  

Det kan även vara så att det, inom de kommuner vilka inte arbetar med riktad information mot 

organisationer, finns andra vilka arbetar med detta. Det kan vara andra organisationer vilka 

inte är lika politiskt bundna som arbetar med att attrahera organisationer. Därmed så kan de 

18 kommuner vilka själva inte arbetar aktivt med detta ändå tilldra sig organisationer på 

grund av att andra arbetar med att attrahera dem. 

 

Totalt sett visar enkätsvaren på att de flesta kommunerna anser att det är av vikt att inrikta sig 

mot organisationer för att attrahera dessa. Kommunerna känner eventuellt att de är i behov av 

organisationer för att genom skatteintäkter kunna ge dess invånare en service och välfärd som 

är tillfredsställande. Då de allra flesta flyttmotiven är arbetsrelaterade (Niedomysl, 2006), 

innebär det för kommunerna att om de lyckas attrahera fler organisationer och därigenom fler 

arbetstillfällen så kan de även öka sin befolkning och sin välfärd. Att så många som 81 

kommuner av 99 arbetar för att attrahera organisationer innebär att en väldigt stor andel är 

medvetna om de aktuella fördelarna.  

 

4.2 Utredning av reella resurser 

Har ni låtit utföra någon objektiv utredning av er kommuns reella resurser? 
 
Denna fråga skulle besvaras av alla de kommuner vilka angett att de bedriver riktad 

information, nämligen 81 stycken. Av dessa 81 fick frågan ett bortfall på 3 kommuner vilket 

innebär att det totala antalet svarande var 78 kommuner.  

 

För att kunna starta upp ett arbete med sin identitet och image krävs det att en plats identitet 

först utreds (Kapferer,1998). 19 kommuner menar att de inte gjort någon utredning av sina 
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reella resurser. Det kan eventuellt bli svårt för dem att skicka ut budskap till organisationer 

om det inte vet vad de i grund och botten har att erbjuda. Detta skulle kunna göra att 

organisationer blir besvikna på kommuner om de reella resurserna inte stämmer överens med 

vad som har kommunicerats. Detta kan i sin tur ge negativa effekter i form av mouth to mouth 

där det sprids att kommunen inte lever upp till den bild som har kommunicerats av den. 

Frågan kring huruvida Sveriges kommuner och regioner satsar för mycket på rena 

marknadsföringsinsatser kommer att diskuteras i en framtida konferens anordnad av Sveriges 

Kommuner och Landsting (www.skl.se). Tjänstemän i kommuner och kommunala politiker 

inbjuds till att bland annat diskutera hur och om kommunerna kan leva upp till den bild som 

målats upp av dem. 

 

De kommuner som har gjort en utredning behöver inte ha gjort det för att använda den i 

marknadsföringssyfte. De kan ha tagit reda på hur det ser ut i kommunen gällande till 

exempel skolor och kommunala handläggningstider som underlag för politiska beslut där 

tanken på marknadsföring inte funnits med. Samtidigt kan de använda den undersökningen 

som grund för att se vad de har att erbjuda organisationer och vad de möjligen vill förbättra 

samt vad de vill sända för ut budskap. 

 

Genomsnittssvaret på denna fråga var 2,84 vilket visar på att det finns ett intresse för att ta 

reda på vad kommunerna har för reella resurser att erbjuda. Graden av noggrannhet i denna 

sorts undersökningar har dock varit väldigt varierande. Beroende på hur noggrann en 

utredning varit ökar eller minskar risken att de budskap man skickar ut till organisationerna 

om kommunen inte stämmer överens med vad de faktiskt har på plats. Tio kommuner svarade 

att de gjort en noggrann utredning vilket tyder på att de, jämfört med andra kommuner, anser 

att detta område är väldigt viktigt att prioritera. Det kan även tänkas att de kommuner vilka 

inte utfört denna utredning redan anser att de vet vilka reella resurser de besitter att 

utredningen därmed är överflödig. Elva kommuner har svarat att det inte vet om detta har 

utförts vilket skulle kunna bero på att engagemanget inte är så stort från kommunens sida. 
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4.3 Organisationernas uppfattningar om kommunerna 

Har ni låtit utföra samma utredning, dvs undersökt samma variabler, men bland 
organisationer, för att ta reda på vad de anser om er kommuns reella resurser? 
 

Denna fråga syftar till att klargöra huruvida kommunerna har undersökt vad organisationer 

anser om dem. För att kunna besvara denna fråga krävs att kommunerna har genomfört en 

utredning av sina reella resurser. Därför kunde denna fråga endast besvaras av de 48 

kommuner vilka besvarat föregående fråga med ett ja. Av dessa 48 kommuner fick denna 

fråga ett internt bortfall på en kommun vilket innebar att frågan totalt besvarades av 47 

kommuner.  

 

Till skillnad från reella resurser är image något som kommunen inte helt själv kan ha kontroll 

över. Denna påverkas delvis av den identitet platsen kommunicerar via 

marknadskommunikation (Rainisto, 2003) men det betyder inte att imagen alltid stämmer 

överens med dess faktiska identitet (Gold & Ward (Red.), Barke & Harrop, 1994). För att vara 

säkra på att organisationer uppfattar kommunens reella resurser så som önskat är en utredning 

av stor betydelse. Kommunen har naturligtvis stort intresse i att veta hur organisationer 

bedömer och värdesätter vad de har att erbjuda. För att attrahera organisationer till kommunen 

bör de naturligtvis ta reda på vad de har för åsikter och anpassa sig till dem. 

 

Svaren på denna fråga visar att denna sorts undersökningar inte förekommer i så stor 

utsträckning som kunde ha förväntats. Endast 17 kommuner har svarat att de har genomfört en 

sådan studie. Detta kan delvis ha att göra med att Svenskt Näringsliv varje år genomför en 

undersökning där bland annat 62 000 företagsledare får besvara frågor om företagsklimatet i 

den egna kommunen (www.svensktnaringsliv.se.) Denna undersökning visar hur 

kommunerna förhåller sig till varandra när det gäller faktorer såsom marknadsförsörjning, 

nyföretagande och kommunal service. Därefter rankas alla Sveriges kommuner och deras 

placering ger en tydlig indikator på hur det lokala näringslivsklimatet ser ut. Många gånger 

kan det vara så att kommunerna använder sig av denna undersökning och ranking för att se 

hur deras kommun uppfattas av organisationer istället för att själva genomföra en 

undersökning. Men kommunen får inte ett direkt svar på huruvida just deras reella resurser 

uppfattas av organisationer. Svenskt Näringsliv kanske bara delvis mäter de värden 

kommunen anser vara något som kan locka organisationer. Svenskt Näringsliv har valt att 
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mäta ett visst antal kriterier och dessa behöver ej stämma överens med vad varje enskild 

kommun anser är av värde för organisationer. Trots detta genomför kommunerna kanske ändå 

inte någon undersökning och en av anledningarna till detta skulle kunna vara brist på 

finansiering. 

 

4.4 Tillfredsställande reella resurser 

Är ni nöjda med de reella resurser kommunen har idag? 
 
Även denna fråga skulle endast besvaras av de 48 kommuner som hade besvarat fråga 2 med 

att de hade genomfört en undersökning för att utreda kommunens reella resurser. Av dessa 48 

kommuner var det 40 stycken som svarade. Frågan fick därmed ett internt bortfall på 8 

kommuner. 

 

Ovanstående fråga syftar till att undersöka huruvida Sveriges kommuner är nöjda med de 

reella resurser de har idag. Svaren visar att endast en kommun är helt nöjd med vad de har i 

nuläget. Ingen är dock helt missnöjd med sina reella resurser. 

 

Nästan alla, det vill säga 39 kommuner har svarat att de är mer eller mindre nöjda med sina 

reella resurser. De önskar till viss del att de besatt andra egenskaper än de som de faktiskt har 

idag, deras profiler skiljer sig därmed från deras identiteter (Lagergren, 1998). Detta innebär 

att platsens karaktäristiska egenskaper till viss mån bör förändras. Att det är så pass många 

kommuner som idag inte är helt nöjda med sina reella resurser kan till viss del bero på att de 

arbetar med att förändra dem.  

 

4.5 Att förändra kommunens reella resurser 

Arbetar ni aktivt för att förändra er kommuns reella resurser? 
 
Ovanstående fråga skulle besvaras av samtliga deltagande i studien. Dessvärre fick den ett 

internt bortfall på 10 kommuner. Detta innebar att frågan endast besvarades av 71 kommuner. 

Att bortfallet är så pass stort kan bero på att arbetet med detta kan vara en del av en annan 

process. Det kan till exempel vara så att kommunerna arbetar med sin miljö eller sin 

infrastruktur i ett annat syfte än marknadsföring. Det kan då vara svårt för dem att avgör hur 

de ska besvara denna fråga då enkäten behandlar marknadsföring. Det är mycket möjligt att 
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arbetet med reella resurser existerar inom kommunen men då syftet kanske inte är att 

”marknadsföra” kommunen väljer de att avstå från att svara på frågan. 

 

Genomsnittssvaret på denna fråga är 3,78 vilket indikerar att väldigt många kommuner arbetar 

med att förändra sina reella resurser. Profilen är vad man önskar ha (Lagergren 1998). Om 

kommunens reella resurser sammantaget inte ser ut som man vill är det viktigt att man arbetar 

och strävar för att uppnå sin profil. Detta innebär att man till exempel bör förändra sina 

kommunikationsmöjligheter till det bättre eller att bygga nya skolutrymmen. Att genomföra 

en förändring av de reella resurserna är en lång och arbetsam process vilket kan förklara att så 

pass stor andel av kommunerna svarat att de arbetar med dem.  

 

Endast tre kommuner har svarat att de inte arbetar med att förändra sin kommuns reella 

resurser. En utav dessa kommuner har även svarat på fråga fyra att de är helt nöjda med de 

reella resurser som finns idag. Därmed så finns det naturligtvis inte heller något behov av att 

förändra något.  

 

4.6 Differentiering av reella resurser 

Arbetar ni för att särskilja era reella resurser från andra kommuners reella resurser? 
 

Även denna fråga skulle besvaras av samtliga 81 deltagande kommuner i undersökningen. 

Liksom tidigare fråga fick även denna ett stort internt bortfall på 11 kommuner. Således 

besvarades frågan av 70 respondenter. Genomsnittssvaret på denna fråga blev 3,31. Detta 

innebär att kommunerna känner att de konkurrerar på en marknad. Tidigare var Västeuropa 

mer inriktat på att informera om sina platser utan att konkurrera (Gold & Ward 1994). Men 

detta har ändrats och visar på att kommunerna tänker på ett mer marknadsmässigt sätt. Enligt 

Ashworth & Voogd (ur Gold & Ward, 1994) är det viktigt att se hur en produkt står sig 

gentemot andra produkter eftersom det kan avgöra om den blir intressant för en potentiell 

konsument. Kommunerna behöver vara medvetna om sina för- och nackdelar i förhållande till 

andra kommuner för att kunna utveckla sina reella resurser i konkurrenssyfte.  

 

Varumärkesteoretiker utgår från att det går att marknadsföra platser likväl som produkter. Att 

framhäva en plats som unik, precis som en produkt, är här viktigt för att sticka ut gentemot de 

andra konkurrenterna. Genom att försöka särskilja sig kan en kommun få uppmärksamhet 
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vilket förhoppningsvis genererar välstånd. Den största delen respondenter, 28 kommuner av 

81 hade valt en fyra som svar vilket visar att de aktivt arbetar för att särskilja sig från andra 

kommuner. Detta kan tyda på att de anser att det går att likställa en plats med en produkt och 

att de därmed kan marknadsföra kommunen. 

 

4.7 Tillfredsställande image 

Är ni nöjda med den bild organisationer har av er kommun idag? 
 

Ovanstående fråga skulle besvaras av dem som angett i fråga tre att de låtit utföra en 

utredning av hur organisationer uppfattar deras reella resurser. Syftet var att utreda huruvida 

kommunen är tillfreds med hur organisationerna uppfattat den. Antalet respondenter på denna 

fråga skulle följaktligen vara 17 kommuner.  

 

Svaren på denna fråga visar att ingen kommun är helt nöjd med den image de har idag. Många 

av kommunerna befinner sig enligt resultatet i ett mellanläge där de inte är helt nöjda med sin 

image. Detta innebär att dessa kommuner bör arbeta mer för att uppnå önskad image genom 

till exempel förbättrad marknadskommunikation. Viktigt att tillägga är dock att denna fråga 

besvarats av ett, i sammanhanget, litet antal kommuner. Därmed är det svårt att dra för stora 

slutsatser av de svar undersökningen genererat. Att genomsnittsvärdet endast är 2,56 indikerar 

dock att kommunerna i allra högsta grad bör arbeta hårdare för att uppnå tillfredsställelse med 

sin image. 

 

Att ingen kommun är helt nöjd med sin image kan självfallet bero på huruvida de är nöjda 

med sina reella resurser. Är de inte nöjda med dem och det är dessa reella resurser som 

organisationerna uppfattar att de erbjuds så är ju kommunen självfallet inte heller nöjd med 

sim image. 
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4.8 Överensstämmelse mellan image och reella resurser 

Stämmer bilden som organisationer har av er kommun överens med de reella resurser er 
kommun har? 
 

Även denna fråga skulle endast besvaras av dem som besvarat fråga tre med ett ja, det vill 

säga 17 kommuner. Detta för att en utredning måste vara utförd för att kommunen skall kunna 

uttala sig om sin image.  

 

Det var ingen av de 17 svarande kommunerna som angav att de inte alls anser att 

organisationernas bild speglar de reella resurser som finns inom kommunen. 

Genomsnittsvaret är dock endast 2,57 vilket innebär att deras image och de reella resurserna 

generellt sett inte stämmer överens. Detta kan bero på att budskapen till organisationerna inte 

varit tillräckligt tydliga och anpassade. De kan även vara så att det till viss del finns kvar 

gamla uppfattningar hos organisationerna om vad kommunerna har att erbjuda vilka inte 

stämmer överens med dagsläget. Kommunerna kanske inte har hunnit påverka sin image 

genom marknadskommunikation utan koncentrerat sig på att ändra sina reella resurser först. 

 

En kommuns marknadskommunikation måste grunda sig i de reella resurser som finns på 

plats. Kommunens image bör därmed stämma överens med de reella resurserna. Om 

uppfattningarna inte är förenliga kan det uppstå problem. Kommunernas svar på denna fråga 

visar att det inte är någon som anser att deras reella resurser och image överensstämmer helt, 

men det är inte heller någon som anser att de är helt skilda. De allra flesta kommunerna har 

markerat svarsalternativ 2 och 3, vilket visar på att de bör arbeta hårdare för att få deras image 

och reella resurser att motsvara med varandra. Ashwort & Voogd (Gold & Ward, 1994) 

poängterar betydelsen av att platsens image bör stämma väl överens med verkligheten. Det är 

väldigt viktigt att personer som har en viss bild av platsen inte blir besvikna när de väl 

besöker den. Detta leder då eventuellt till negativa associationer till platsen och även att dessa 

uppfattningar sprids vidare till omgivningen. Kommunen bör därför arbeta aktivt för att få 

image och reella resurser att väl stämma överens. 

  



 38 

4.9 Bruket av målgrupper 

Har ni någon/några utvalda målgrupper av organisationer vilka ni försöker attrahera? 

Fråga 9 - Har ni någon/några utvalda målgrupper av organisationer vilka ni försöker 
attrahera?
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På denna fråga skulle återigen alla 81 deltagande kommuner svara, vilket de även gjorde. Fler 

än hälften av dessa, 52 kommuner, svarade att de vänder sig mot flera målgrupper. 

 

Valet att utse målgrupper gör att kommunerna kan formulera erbjudanden som är mer 

anpassade och lämpade att attrahera just den eller de specifika målgrupperna. Enligt Kotler 

(1999) är det viktigt att man inom marknadsföring av plats använder sig av målgrupper för att 

kunna planera sin image. De reella resurser vilka målgruppen föredrar kan sedan aktivt 

kommuniceras. Att kommunerna har valt ut en eller flera typer av organisationer vilka de i 

synnerhet skulle vilja ha lokaliserade i sin kommun kan bero på vad kommunen har för reella 

resurser. Är kommunen geografiskt placerad vid Sveriges kust så kan det ligga i kommunens 

intresse att attrahera till exempel fartygsvarv eller oljeraffinaderier. Har kommunen redan 

många telecom- och dataföretag på plats kan det vara fördelaktigt marknadsföra detta för att 

attrahera fler organisationer av samma sort. 

 

Kommunernas val att använda sig av specifika målgrupper visar återigen att de ser sig själva 

som aktörer på en marknad. De som marknadsför kommunen anser därmed att den går att 

marknadsföra på ett liknande sätt som en traditionell produkt.  
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4.10 Anpassning till målgrupp 

 
Är er riktade information gentemot organisationer anpassad till den/dessa målgrupper?   
 

Denna fråga skulle endast besvaras av dem som i föregående fråga angivit att de hade en eller 

flera utvalda målgrupper. De var totalt 67 kommuner. Följdfrågan till de kommuner som hade 

målgrupper blev om de anpassade den riktade informationen till dem. De 67 respondenterna 

svarade i genomsnitt 3,48 vilket tyder på att kommunerna till stor del anpassar den riktade 

informationen efter dem.  

 

En plats skiljer sig från en produkt på det sättet att den är mycket mer mångfacetterad (Gold 

& Ward (red.), Ashworth & Voogd, 1994). Detta innebär att de budskap som sänds ut lätt blir 

väldigt generaliserade. För att kunna attrahera en målgrupp så bör man utreda vilka behov de 

har och vilka resurser de föredrar för att sedan aktivt marknadsföra dessa, förutsatt att platsen 

besitter dem. Platsen går då att jämställa med en produkt där de sidor som är intressanta för de 

utvalda målgrupperna sätt i fokus inom marknadsföringen. 

 

Att endast fem kommuner svarat att deras riktade information är helt anpassad visar på att de 

flesta kommunerna inte till fullo brukar marknadsföringen på det mest effektiva sättet. Väldigt 

många kommuner kan gå miste om arbetstillfällen och liknande då de inte har anpassat sin 

marknadsföring till den utvalda målgruppen. Att så stor andel valt att inte anpassa sin riktade 

information till målgrupperna kan ha många olika orsaker. Det kan till exempel bero på en 

rädsla över att gå miste om dem som inte ingår i målgruppen. En kommuns finansiella 

resurser är många gånger väldigt begränsade och detta kan göra att kommunerna väljer att 

satsa på en generell bild istället för att punktmarkera den utvalda gruppen. Detta för att 

minimera risken för att målgruppen inte skulle attraheras av informationen och därmed gå 

miste om de andra potentiella intressenterna. Nästan alla kommuner, utom två, har ändå på 

något vis anpassat sin riktade information vilket ändå visar att de på någon nivå är medvetna 

om fördelarna med det.  

 

En kommun har svarat att de inte alls anpassar sin information. Detta skulle kunna bero på att 

det finns andra organisationer inom kommunen vilka arbetar effektivt med att marknadsföra 

platsen. Om så är fallet så är det en stor fördel att inte också kommunen arbetar med anpassad 
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information då dessa olika erbjudanden i sådana fall skulle kunna se olika ut. Målgruppen 

skull då nås av olika och eventuellt motstridiga erbjudanden vilket kan leda till tappat 

förtroende för platsen. Ett lyckat samarbete skulle förstås vara om organisationer tillsammans 

med kommunen utformar information. 

 

En anledning till att kommunerna inte helt anpassar sin riktade information till den utvalda 

målgruppen kan vara just det faktum att de har flera målgrupper. Det kan då bli svårt att 

anpassa informationen om inte dessa är väldigt lika varandra. Analysen av denna fråga 

tillsammans med den föregående frågan, huruvida de har en eller flera utvalda målgrupper, 

visar dock att detta inte har påverkat anpassningen. Lika stor andel av dem som har en 

målgrupp har svarat att de har anpassad information som de som har flera utvalda målgrupper. 

4.11 Förändring av image 

Fråga 11 - Sänder ni ut budskap för att ändra organisationers bild av er 
kommun? 
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Denna fråga hade ett internt bortafall på två kommuner och besvarades således av 79 

kommuner. Av dessa 79 så har 65 angett att de sänder ut budskap för att ändra organisationers 

bild av dem. Denna svarsfrekvens visar att en tydlig majoritet arbetar aktivt för att påverka sin 

image. Platser kan påverka sin image genom att synkronisera till exempel visuella symboler, 

artiklar och annonser i en gemensam bild vilken ska kommunicera utvalda egenskaper 

(Kapferer, 1998). Detta arbete är av stor betydelse för hur utomstående ska uppfatta platsen 

och arbetet lägger grunden för om organisationer ska välja att lokalisera sig i kommunen. Det 

är även denna bild som jämförs med andra möjliga alternativ vilket innebär att kommunen 
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måste arbeta med att få sin image att spegla de allra mest attraktiva reella resurserna. Detta för 

att den ska stå sig mot eventuell konkurrens från andra kommuner. 

 

Att kommunerna arbetar med sin image borde innebära att de inte är helt nöjda med den dom 

har idag. Ingen kommun har besvarat fråga 7 ”Är ni nöjda med den bild organisationer har av 

er kommun idag?” med att de är helt nöjda och alla utom en respondent har även svarat att de 

arbetar med att förändra sin image. En kommun vilken besvarat fråga 7 med att de är ganska 

så nöjda med sin image, det vill säga besvarat frågan med en 4:a, har svarat nej på denna 

fråga. De är alltså så pass nöjda med sin image att de inte anser att de behöver förändra den. 

4.12 Enklare budskap för uppmärksamhet 

Fråga 12 - Sänder ni ut enklare budskap (t.ex. genom en slogan) till 
organisationer vilka endast syftar till att informera om er existens? 
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På denna fråga är svaren i högsta grad jämnt fördelade. Detta innebär således att det är 

ungefär hälften av kommunerna, 41 av 81, som arbetar med marknadskommunikation i syfte 

att informera om dess existens. Den marknadskommunikationen som sänds ut bör anpassas 

till hur pass stor kännedom mottagaren redan har om platsen (Gold & Ward (red), Ashworth 

& Voogd, 1994). Följaktligen är till exempel en slogan ett bra redskap för att påminna 

potentiella konsumenter om att kommunen är ett alternativ. Att så många som 39 kommuner 

inte använder sig av denna marknadskommunikation innebär att det är en väldigt stor andel av 

dem som faller bort redan när organisationerna gör sina första val. Kommunerna måste göra 

organisationerna medvetna om de har fler alternativ att välja mellan. Men en del kommuner 

kanske anser att dessa enklare budskap inte är det bästa sättet att marknadsföra sig. De vill 
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eventuellt ge organisationer mer information redan från början och satsar på det i stället, 

genom till exempel broschyrutskick.  

 

Att inte alla kommuner har svarat att de använder sig av denna marknadskommunikation kan 

med stor sannolikhet bero på hur frågan är ställd. Även om kommunerna skulle ha en slogan 

behöver den inte vara specifikt riktad mot organisationer vilket kan ha gjort att det svarat nej 

på frågan.  

 

4.13 Anpassning av budskap   

 

Fråga 13 - Anpassar ni ert/era budskap beroende på hur pass mycket 
organisationer redan vet om er kommun? 
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Denna fråga besvarades av 80 kommuner och har således ett bortfall på en kommun. 58 av 

kommunerna angav i enkäten att de arbetar med att anpassa sina budskap efter hur mycket 

organisationerna redan vet om dem.  

 

Som diskuterats i ovanstående fråga så är det av stor betydelse att de budskap som sänds bör 

vara anpassade till mottagaren. Om marknadskommunikationen inte stämmer väl överens med 

mottagarens begäran kan kommunikationen riskera att nonchaleras (Gold & Ward (red), 

Ashworth & Voogd, 1994). Att detta är viktigt tycks dock nästan alla kommuner vara väl 

medvetna om då så många som 58 stycken har svarat att de arbetar efter denna metod. De 17 

kommuner som har svarat att de inte anpassar sina budskap efter organisationernas kunskap 

kan tänkas ha valt bort den anpassningen på grund av bristande finansiella resurser. 
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Organisationerna befinner sig många gånger på olika steg i köpprocessen. För att matcha var 

och ens informationsbehov krävs mycket tid och pengar. Kommunerna måste först ta reda på 

var den aktuella organisationen befinner sig någonstans i processen för att sedan utarbeta ett 

material som skall svara till det aktuella informationsbehovet. Som synes är detta oerhört 

resurskrävande vilket på något vis förklarar att inte alla kommuner ägnar sig åt detta. 

 

De 17 kommuner vilka inte anpassar sin information till organisationers tidigare kunskap 

riskerar att gå miste om dem som söker information. Det kan hända att de känner att 

informationen från dessa kommuner inte svarar på deras specifika frågor.  En organisation 

som söker information om antalet företag inom en viss bransch i kommunen vill inte bli 

hänvisade till Statistiska centralbyrån och deras statistik. Detta är visserligen inte fel 

information i den bemärkelsen att de inte kan söka svar på sin fråga men kommunen borde 

erbjuda denna service direkt för att underlätta sökandet och för att framstå som välvilliga och 

intresserade av att skapa en relation till organisationen. 

 

4.14 Befattning på kommunen 

Då frågeformuläret sändes per mail till kommunernas kontaktadresser, attesterade till 

marknads-/informationsvarig, ställdes denna fråga för att på något vis verifiera att det var rätt 

person som besvarat frågeformuläret.  

 

De respondenter vilka besvarat enkäten har haft väldigt spridda positioner på sin kommun. De 

har bland annat haft befattningar som informationschef, kommunikationschef, 

näringslivsutvecklare och ekonomichef. Ingen av respondenterna har dock haft en sådan 

position att de inte har ansetts kvalificerade att svara på frågorna. Inget svar har därmed 

räknats bort från undersökningen.  
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4.15 Övriga kommentarer 

I slutet av frågeformuläret fanns det möjlighet för respondenterna att skriva ner kommentarer 

angående enkäten och undersökningen. Denna del utnyttjades flitigt av vissa respondenter 

medan andra valde att avstå. Nedan följer några av kommentarerna: 

 

– Vi har bedrivit riktad information och gjort olika undersökningar för att attrahera 

kontaktcenters. Vi gör inte det längre. Nu sänder vi ut en mer generell information för att 

beskriva möjligheterna i kommunen till intressentgrupper och sporadiskt till större grupper. 

Planer finns på att skala upp detta. 

 

– Här kommer ett försök på svar Er enkät. Det kommer nog att vara svårt att få ut något 

signifikant resultat beroende på att begreppen i frågeställningarna känns väldigt otydliga... t 

ex reella resurser! 

 

– Vi har nyligen förstärkt vår näringslivsfunktion och arbetar med dessa frågor aktivt just nu. 

 

En kommun skrev att de inte riktigt kunde svara på enkäten eftersom de arbetar på ett annat 

sätt. De beskrev utförligt om hur de arbetade i kommentaren. En annan kommun ringde upp 

och tyckte att enkäten var dåligt utformad och inte gick att svara på. 

 

4.16 Resultat 

Vi kan konstatera att de svenska kommunerna arbetar med att marknadsföra sig på liknande 

sätt som en traditionell produkt marknadsförs i det avseendet att de arbetar mot och även till 

viss del utformar information till att attrahera en viss typ av målgrupp. Detta visar sig även då 

en stor andel av kommunerna arbetar med att särskilja sig från andra. De försöker sätta 

samman ett erbjudande av reella resurser för att kunna konkurrera med andra kommuner. En 

stor andel av Sveriges kommuner arbetar aktivt med att försöka ändra den image de har och 

det är även relativt vanligt att kommunerna sänder ut budskap bara för att visa och påminna 

om att de finns. Många kommuner är dock inte nöjda med den image de har i 

organisationernas ögon och detta kan med stor sannolikhet bero på att denna image inte 

stämmer överens med de reella resurser de själva anser sig ha.  
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Ett övergripande resultat visar att en majoritet av kommunerna finner ett intresse i att försöka 

attrahera organisationer genom marknadsföring av platsen. Detta arbete har dock visat sig 

variera stort. Kommunerna arbetar olika mycket med de variabler vi valt att undersöka; 

utredning av reella resurser och image, målgrupper samt typen av kommunikation. Det går 

dock att konstatera att det finns en vilja inom kommunerna att arbeta med att attrahera 

organisationer men vi har inte kunnat urskilja ett tydligt mönster av tillvägagångssätt. Vad 

som prioriteras skiljer sig mellan kommunerna.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Detta kapitel redovisar studiens slutsatser och dessa diskuteras även i en större kontext.  

 

En kommun är beroende av att det finns invånare boende på platsen såväl som att turister 

besöker kommunen och att organisationer lokaliserar sig där. Detta är nödvändigheter för att 

kommunen ska kunna växa och blomstra. För att trygga sin framtid bör därför de ansvariga 

för kommunen arbeta med att attrahera bland annat organisationer. Finns det ett bra 

företagsklimat och således även ett stort antal organisationer genererar dessa intäkter och 

därigenom välfärd.  

 

Att marknadsföra en kommun är dock en komplex process. Till skillnad från en produkt där 

marknadsförarna kan kommunicera dess egenskaper till de eventuella konsumenterna så 

består en plats, i detta fall en kommun, av oerhört många olika reella resurser och attribut 

vilka tillsammans utgör produkten. Dessa olika egenskaper kan vara såväl geografiska som 

ekonomiska och sociala. En kommun erbjuder ett paket av varor, upplevelser och olika 

service. Att en plats skiljer sig så mycket från hur den traditionella produkten tar sig i uttryck 

gör att det blir svårt att använda samma marknadsföringstekniker då man försöker sälja en 

kommun. Denna sorts försäljning kräver att en mycket större mängd information ges till den 

potentiella konsumenten. De organisationer som överväger att omlokalisera sig behöver veta 

mycket om kommunens egenskaper och vad den har att erbjuda för att kunna jämföra olika 

platser mot varandra och därefter kunna göra ett val. En noggrann utredning av vad 

kommunen faktiskt står för, vilka reella resurser den har att erbjuda, och vad som behöver 

förbättras är följaktligen en nödvändighet för att kunna marknadsföra den på ett fördelaktigt 

sätt. Det är däremot inte alltid kommunen som styr över sina reella resurser. En festival som 

startats upp genom privata initiativ är ett exempel på en reell resurs som kommunen inte helt 

styr över men kan dra fördelar av.  

 

Finner de ansvariga för kommunen att någonting behöver förändras så är det viktigt att denna 

förändring sker först innan något kommuniceras ut. Många kommuner arbetar aktivt med att 

förändra de reella resurser de har och denna process kan vara oerhört lång. Kommunerna 

arbetar och strävar efter att förbättras och utvecklas. Olika projekt inom kommunerna som 

bland annat ombyggnationer, modernisering av sjukhus och olika omorganiseringar gör att 

kommunerna befinner sig ständig förändring. 
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Många kommuner har en bild om sig att vara på ett sätt som inte riktigt stämmer överens med 

verkligheten. Detta kan, som tidigare nämnts, bero på att de ständigt förändrar sig. De hinner 

följaktligen inte med att kommunicera den aktuella verkligheten. När dessa egenskaper har 

nått en mottagare kan det vara så att kommunen redan har hunnit förändra och förbättra så att 

den bilden som tidigare kommunicerats ut inte längre är aktuell. Om en organisation sedan 

tidigare har en dålig bild av en kommun kan det ta lång tid att få den förändrad till det bättre. 

Det kanske inte räcker med några enstaka kommunikationsåtgärder utan en upprepning av 

dessa. 

 

När boplatssökande, turister och i detta fall organisationer väljer mellan flera olika kommuner 

är det lättare för dem att se fördelar respektive nackdelar om en kommun skiljer sig märkbart 

från en annan. En plats som differentierat sig från andra har en större chans att 

uppmärksammas på marknaden. Kommunerna engagerar sig relativt mycket i att försöka göra 

detta och det tyder på att de känner att de konkurrerar sinsemellan och att de arbetar enligt 

marknadsmässiga former. Var kommun borde kunna framhäva en unik kombination av flera 

reella resurser, vilket skulle kunna göra att de stod ut i förhållande till andra kommuner. De 

skulle då kunna utforma ett differentierat erbjudande vilket i sin tur kan attrahera den 

eventuella målgruppen.  

 

Något som skulle kunna påverka hur kommunerna väljer att marknadsföra sig är den debatt 

kring klimatförändringar som idag finns bland politiker och i media runt om i världen. De 

transporter av människor och produkter som sker idag världen över kan komma att minska på 

grund av miljöavgifter och av att konsumenter aktivt väljer att till exempel köpa 

närproducerade produkter såsom livsmedel och kläder. Marknaden skulle därmed bli mindre 

för produkter som har transporterats från länder långt ifrån. Detta skulle kunna påverka 

kommunernas sätt att marknadsföra sig. De kanske kommer att rikta sin marknadsföring mer 

mot till exempel organisationer som producerar sina produkter i Sverige mot den svenska och 

europeiska marknaden och inte så mycket mot de som importerar från Kina och Indien med 

flera. Exempel på intressanta organisationer skulle kunna vara livsmedelsproducenter, 

klädproducenter, och glas- och porslinsföretag. Även företag som finns inom 

miljöteknikbranschen skulle vara intressanta att attrahera eftersom en kommun skulle få en 

positiv bild av sig som engagerad i miljöfrågor.  
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Turismnäringen skulle också kunna påverkas av människors miljötänkande och eventuella 

framtida miljöavgifter på resor. De kan börja välja semesterorter som inte ligger så långt bort 

från sin hemort. De svenska organisationer som vänder sig mest mot utländska turister kan 

komma att tappa inkomster och därmed påverka en kommuns skatteintäkter negativt. Däremot 

kan de organisationer som satsar på svenskar som vill semestra i sitt hemland se en ökad 

förtjänst. Kommunerna skulle i och med detta vinna på att vända sig mot dessa organisationer.  

 

Många kommuner finner fördelar med att vända sig mot en eller flera specifika målgrupper av 

konsumenter. Detta gör att de lättare kan anpassa sina reella resurser till att attrahera just 

dessa men det innebär också att kommunens image i slutändan förändras. Om en kommun 

lyckats attrahera flera företag inom samma bransch kan de bidra till att bilden av kommunen 

förändras. Företagen kan dra till sig arbetskraft och påverka andra branscher till exempel 

restaurangbranschen, byggbranschen och så vidare vilket påverkar kommunen i en positiv 

riktning och förändrar dess image ännu mer. 

 

Vår slutsats är att många kommuner ser sig själva som en slags vara och att de befinner sig på 

en marknad samt att de konkurrerar med varandra för att kunna utvecklas i en fördelaktig 

riktning. Det är dock tydligt att Sveriges kommuner använder sig av marknadsföring av plats i 

olika utsträckning samt att de fokuserar på olika strategier. Detta kan bero på att 

marknadsföringen av platser är en komplicerad och en omfattande process samt att det kan 

vara svårt att urskilja effekten utav den.  

 

6.1 Kritisk granskning 

I detta avsnitt diskuteras den genomförda studiens reliabilitet och validitet. Även vår förmåga 

att kunna generalisera våra resultat avhandlas nedan. 

 

6.1.1 Reliabilitet 

Att en studie har hög reliabilitet innebär att den har hög tillförlitlighet. Detta påverkas av valet 

av data och hur denna har samlats in. För att testa en studies reliabilitet kan man låta 

genomföra samma studie igen vid ett senare tillfälle eller av en annan forskare. Får studien 

samma resultat så anses reliabiliteten vara hög. Vidare anses det att till exempel situationen 

bör vara densamma för alla respondenter och att man ska se till att slumpen inte spelar en roll 
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i studien (Johannesen & Tufte, 2003). Enkäten som sändes ut till kommunerna kan anses hålla 

relativt hög reliabilitet då den sändes till hela populationen det vill säga alla 290 kommuner. 

Datainsamlingens reliabilitet påverkas dock av en tidigare utsänd enkät. Cirka fem månader 

innan denna studies enkät sändes till kommunerna hade vi sänt en annan enkät i ett annat 

syfte. Vi var dock inte nöjda med den första enkätens utformning eller dess syfte varvid det 

bestämdes att vi skulle genomföra en ny undersökning. Denna första enkät kan ha påverkat 

respondenterna så att de trodde sig veta vad det handlade om och därmed inte ville delta i en 

liknande undersökning. Den kan dock även ha påverkat respondenterna positivt då de kan ha 

känt sig delaktiga i en process och därmed blivit ännu mer positivt inställda till den nya 

enkäten.  

 

Enkätens reliabilitet kan däremot ses som lägre då vi vid det första utskicket missade att låsa 

enkäten vilket hade gjort att respondenterna lättare kunnat kryssa i de aktuella rutorna. Detta 

misstag kan eventuellt ha påverkat respondenterna negativt då de inte lyckats med att besvara 

enkäten på ett enkelt sätt. 

 

Enkätfrågornas reliabilitet anses vara hög om man till exempel lyckats undvika krångliga ord 

och negationer. Man undviker då att respondenterna missuppfattar frågan (Trost, 2005). I 

denna undersökning har vi försökt undvika svåra begrepp såsom identitet och istället använt 

oss av begreppet reella resurser. Vi valde även att definiera begreppen reella resurser och 

organisationer på enkäten, för att respondenterna tydligt skulle förstå vad vi menade. Trots 

dessa försök att höja reliabiliteten visade det sig att vissa respondenter ändå inte uppfattade 

våra begrepp så som vi avsett. 

 

Att vi valt att skicka till Informationsansvarig/Marknadsansvarig har gjort att den 

kommunanställde som haft hand om de inkommande e-post meddelandena fått slussa vidare 

enkäten till den person som är ansvarig inom detta område. En fråga om respondentens 

befattning inom kommunen ställdes i enkäten för att försöka utröna om det var ”rätt” person 

som besvarat enkäten. I efterhand ser vi att det varit svårt att verifiera att det varit rätt person 

utan att behövt ta personlig kontakt med varje enskild respondent vilket vi ansåg ligga utanför 

tidsramarna för uppsatsen. Detta kan ha påverkat reliabiliteten på samma sätt som om fel 

person kan ha svarat på ett formulär som skickats i pappersform till ett hushåll. Men i och 

med att det är kommuner som är våra studieobjekt, vilka har en skyldighet att behandla 

förfrågningar, anser vi att enkäten bör ha förmedlats till rätt person. 
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6.1.2 Validitet 

När en studie mäter det som den avsåg att mäta och när studiens variabler verkligen behandlar 

det som från början var avsett, anses denna studie ha hög validitet (Rosengren & Arvidsson, 

2002). I denna studie har vi strävat efter hög validitet genom att operationalisera teorierna på 

ett giltigt vis. Enkätfrågorna är utformade så att materialet skall kunna svara på studiens syfte.  

 

För att ha uppnått högre validitet med studien hade en kvalitativ intervju kunnat genomföras. 

Intervjuer med en eller flera kommuner hade kunnat bidra till en djupare förståelse och 

inblick hur de arbetar med marknadsföringen av sin kommun. 

 

6.1.3 Generaliserbarhet 

Att generalisera över hur marknadsförarna av en plats arbetar är oerhört svårt då begreppet 

plats kan innebära allt ifrån en lekplats till en hel nation. Självfallet påverkar platsens storlek, 

utformningen av den och liknande faktorer vilka sorters arbetsinsatser och vilka tekniker som 

bör användas vid marknadsföringen. En kommun är en fixerad plats och det finns ett visst 

antal inom Sverige. En kommun är även politiskt bunden vilket gör att alla val och 

prioriteringar som görs inom kommunen grundar sig i ett politiskt beslut. I vår studie 

generaliserar vi kring Sveriges kommuner då vi anser att endast de går att jämföra med 

varandra.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Ett väldigt intressant komplement till denna studie vore att genomföra fallstudier av en eller 

flera kommuner för att djupare kunna sätta sig in i deras arbete med marknadsföringen. Det 

vore även intressant att genomföra en studie där man till exempel utvärderar en 

marknadsföringskampanjs genomslag, att studera hur effektiv en kampanj är och vilka 

komponenter i kampanjen som attraherar organisationer.  
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BILAGA 2 
ENKÄTFRÅGOR TILL SVERIGES KOMMUNER 

Nedanstående enkät är en del av den magisteruppsats vi nu genomför. Syftet med studien är att kartlägga de 
svenska kommunernas arbete med att attrahera organisationer. Vi skulle därför uppskatta om ni besvarade 
följande frågor. Enkäten består av 13 fleralternativfrågor och 2 öppna frågor. 
 
Begreppförklaringar:  
Reella resurser– Vad kommunen har att erbjuda organisationer som t.ex. korta handläggningstider hos 

kommunen, dåliga vägar men en flygplats, närhet till andra företag men ingen hamn. 
Organisationer– Innefattar privata och statliga företag, myndigheter och andra statliga organisationer, stiftelser 

samt ideella verksamheter, såväl inom kommunen som utanför.  
 
Vänligen markera endast ett svarsalternativ per fråga om inte annat anges. 
 
 
1. Bedriver er kommun riktad information i syfte att attrahera organisationer?   

Inte alls  1  2  3  4  5 Väldigt aktivt 
 
Vet ej  
 
Om ni markerat box 1, tack för er medverkan! 
 

2. Har ni låtit utföra någon objektiv utredning av er kommuns reella resurser? 
 
Inte alls  1  2  3  4  5 Noggrann utredning 
 
Vet ej  
 
Om ni markerat box 1, gå till fråga 5. 
 

3. Har ni låtit utföra samma utredning, dvs undersökt samma variabler, men bland organisationer, för att ta 
reda på vad de anser om er kommuns reella resurser? 

 
 Ja   Nej   Vet ej  
 
Om Nej, besvara ej fråga 7 och 8. 
 

4. Är ni nöjda med de reella resurser kommunen har idag? 

Inte alls  1  2  3  4  5 Helt nöjda 
 
Vet ej  
 

5. Arbetar ni aktivt för att förändra er kommuns reella resurser? 

Inte alls  1  2  3  4  5 Väldigt aktivt 
 
Vet ej  

 

6. Arbetar ni för att särskilja era reella resurser från andra kommuners reella resurser? 
 
Inte alls  1  2  3  4  5 Väldigt aktivt 
 
Vet ej  
 
 
 
Om ni svarade Nej på fråga 3, hoppa över fråga 7 och 8.  
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7. Är ni nöjda med den bild organisationer har av er kommun idag? 

Inte alls  1  2  3  4  5 Helt nöjda 
 
Vet ej  
 

8. Stämmer bilden som organisationer har av er kommun överens med de reella resurser er kommun har? 
 
Inte alls  1  2  3  4  5 Överensstämmer helt 
 
Vet ej  
 

9. Har ni någon/några utvalda målgrupper av organisationer vilka ni försöker attrahera? 
 
Ingen alls   1 grupp av org.    Flera grupper av org.   
 
Vet ej  
 
Om markerat boxen Ingen alls, gå till fråga 11. 

 

10.   Är er riktade information gentemot organisationer anpassad till den/dessa målgrupper?   
 
Inte alls  1  2  3  4  5 Helt anpassad 
 
Vet ej  

 

11.   Sänder ni ut budskap för att ändra organisationers bild av er kommun? 

 Ja   Nej   Vet ej  
 

12. Sänder ni ut enklare budskap (t.ex. genom en slogan) till organisationer vilka endast syftar till att 
informera om er existens?  

 
 Ja   Nej   Vet ej  
 

13. Anpassar ni ert/era budskap beroende på hur pass mycket organisationer redan vet om er kommun?  
 
 Ja   Nej   Vet ej  
 

14.   Vilken är er befattning på kommunen?       
 

15. Har ni övriga kommentarer gällande enkäten eller undersökningen får ni gärna skriva dem nedan.       
 
 
 

Tack för er medverkan! 
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BILAGA 3 

Fråga 1. Bedriver er kommun riktad information i syfte att attrahera 
organisationer?  
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Bortfall

 

Fråga 2. Har ni låtit utföra någon objektiv utredning av er kommuns reella 
resurser?
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Fråga 3. Har ni låtit utföra samma utredning, dvs undersökt samma variabler, 
men bland organisationer, för att ta reda på vad de anser om er kommuns 

reella resurser?
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Fråga 4. Är ni nöjda med de reella resurser kommunen har idag?
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Fråga 5. Arbetar ni aktivt för att förändra er kommuns reella resurser?
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Fråga 6. Arbetar ni för att särskilja era reella resurser från andra kommuners 
reella resurser?
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Fråga 7. Är ni nöjda med den bild organisationer har av er idag?
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Fråga 8. Stämmer bilden som organisationer har av er kommun överens med 
de reella resurserna er kommun har?
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Fråga 9. Har ni någon/några utvalda målgrupper av organisationer vilka ni 
försöker attrahera?
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Fråga 10. Är er riktade information gentemot organisationer anpassad till 
den/dessa målgrupper?
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Fråga 11. Sänder ni ut budskap för att ändra organisationers bild av er 
kommun?
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Fråga 12. Sänder ni ut enklare budskap (t.ex. genom en slogan) till 
organisationer vilka endast syftar till att informera om er existens? 
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Fråga 13. Anpassar ni ert/era budskap beroende på hur pass mycket 
organisationer redan vet om er kommun? 
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