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Sammanfattning

I dagens samhälle är anledningarna till varför man flyttar väldigt annorlunda från förr i tiden. Då 

flyttade man dit det fanns jobb för att kunna leva ett bra liv. Professorn och forskaren Göran Cars 

på institutionen för samhällsbyggnad och miljö på KTH, säger att nuförtiden flyttar man oftast

för att få en bättre livsmiljö med bättre upplevelser som tillför något till ens liv. Det är alltså inte 

jobben som är i fokus längre. Det resulterar i att dit människor väljer att flytta kommer även 

jobben att flytta till. Dessa nya befolkningsströmningar i samhället gör att konkurrensen mellan 

städer och kommuner runtom i landet är mycket hårdare än förr. De måste alltså göra något för 

att öka sin attraktivitet och differentiera sig från andra städer eller kommuner, för att få fler 

invånare. 1   Två kommuner som har använt sig av dessa forskningsresultat och vänt sin 

befolkningsprognos till ökat antal invånare, är Nyköping och Sigtuna som denna uppsats 

kommer att undersöka närmare.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de två utvalda kommunerna arbetar med sin 

marknadsföring. Uppsatsen kommer att inrikta sig på hur dessa två kommuner framförallt har 

arbetat, medvetet eller ickemedvetet, med livsstilsmarknadsföring och/eller platsmarknadsföring.

Forskningsfrågorna som uppsatsen vill besvara är:

 Vad är livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring? 

 Använder sig kommuner av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring och vem 

riktar sig denna marknadsföring mot?

 Hur och varför använder sig kommuner av livsstilsmarknadsföring och 

platsmarknadsföring?

För att besvara dessa frågor har flera intervjuer med relevanta anställda inom de båda 

kommunerna genomförts. Resultatet med studien visar att de olika kommunerna har använt sig 

av livsstilsmarknadsföring men att det i den ena kommunen var ett strategiskt val som utarbetats, 

medan i den andra kommunen mer växte fram av sig själv och inte var ett medvetet val. De olika 

                                                
1 E. Sedig, Urbana miljöer och samhällsbyggnad, Fastighetsnytt, 2007, volym 5. 
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kommunerna har även arbetat på olika nivåer när det gäller vilka målgrupper de medvetet har

försökt att nå ut till. Nyköping har haft en bred målgrupp som mest har fokuserat på människor i 

Stockholmsregionen, medan Sigtuna har haft kampanjer som har marknadsfört sig mot mer 

specifika grupper. 

Angående platsmarknadsföring är det tydligt att båda kommunerna har använt sig av det på olika

sätt, såsom slogans och tydliga enhetliga kampanjer. De har även använt platsmarknadsföring för 

att stärka sina respektive varumärken, något de båda arbetar aktivt och mycket med.

Nyckelord: Marknadsföring, livsstilsmarknadsföring, platsmarknadsföring, Sigtuna, Nyköping, 

tillväxt, kommuner, destination branding.

Definiering av nyckelord:

Livsstilsmarknadsföring: livsstilsmarknadsföring använder sig av livsstilssegmentering för att 

förstå och få en djupare bild av sina kunder samt att bättre kunna kommunicera med dem. De 

framhäver aktiviteter, intressen, värderingar, opinioner och attityder som primära metoder för 

segmentering.

Platsmarknadsföring: platsmarknadsföring använder sig av olika marknadsföringsprinciper, som 

exempelvis branding för att göra platsen mer tilltalande för turister, företag, investerare och 

invånare. Dessa variabler konkurrerar sedan städerna mot varandra om.
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Abstract

The purpose of this essay is to examine how the two Swedish municipalities, Sigtuna and 

Nyköping, work with marketing. The study has primarily focused on how these two 

municipalities worked, consciously or non-consciously, with lifestyle marketing and place 

marketing. The research-questions that this essay wants to answer are;

 What is lifestyle marketing and place marketing?

 Do municipalities use these types of marketing, and who is this marketing directed to?

 How and why does municipalities use lifestyle marketing and place marketing?

To answer these questions, phone interviews were conducted with several important employees 

within the two municipalities. The results of this study show that the different municipalities 

have both been using lifestyle marketing, but on different levels, in Sigtuna, it was a strategic 

choice, whereas in Nyköping, it evolved by itself and was not a conscious choice. The two

municipalities have also worked at various levels in terms of the audiences they deliberately tried 

to reach out to. Nyköping has had a diverse audience, focusing on the residents of the 

Stockholm-area, whilst Sigtuna has had campaigns that were marketed towards more specific 

groups. 

Regarding place marketing, it is clear that both municipalities have used it in different ways, 

such as slogans and having clear, unified campaigns. They have also used place marketing to 

strengthen their brands, something they are both working actively and extensively with.

Key words: marketing, life style marketing, place marketing, municipalities, Sigtuna, Nyköping, 

growth.
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1 Introduktion

Denna studie inom företagsekonomi behandlar om och hur kommunerna Nyköping och Sigtuna 

använder sig av livsstilsmarknadsföring och/eller platsmarknadsföring. Studien bygger på 

material från intervjuer med kommunanställda som har beslutarmakt om kommunens 

marknadsföring och utformande, litteratur samt tidigare forskning inom området.

1.1 Problembakgrund

Befolkningsströmningarna i Sverige går mot att fler människor flyttar från landsbygden till 

storstäderna. Stockholms län har de senaste åren ökat mest i befolkningsantal och detta till stor 

del för inflyttningen. Statistiska Centralbyråns rapport över befolkningen i Stockholms län under 

det första halvåret 2012 visar att Stockholms stad hade störst befolkningsökning av alla Sveriges 

kommuner med 7628 personer. Utflyttningen till utlandet från Stockholms kommun ökade men 

rapporten framhåller att tack vare ökad invandring och inflyttning från andra län blev flyttnettot 

4128 personer. 2

Hur ska då de mindre städerna och kommunerna kunna konkurrera med storstäderna i Sverige? 

Detta är en fråga som har varit central för många kommuner de senaste åren.  Att 

befolkningsantalet i en kommun inte minskar och allra helst ökar är otroligt relevant i en 

kommun. Detta eftersom det är invånarna i en kommun som betalar skatt och gör att det finns ett 

underlag för offentlig och kommersiell service. Även anledningarna till varför människor flyttar 

har ändrats, anser flera framstående forskare i Sverige. Det är nu inte vetskapen om arbete som 

får människor att flytta, utan andra faktorer som exempelvis livsmiljö. Flera kommuner har de 

senaste åren börjat använda sig av dessa forskningsresultat och vänt sin befolkningsprognos till 

ökat antal invånare. 

För att kunna särskilja sig från mängden finns det nu en del kommuner som försöker förmedla en 

särskild känsla och särskilda värderingar som just deras kommun ska sammankopplas med. 

Denna typ av marknadsföring ingår i livsstilsmarknadsföring. Det är känslan som förknippas 

                                                
2Statistiska centralbyrån
http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/Befolkningsutveckling/befutv_Kv2_2012.pdf
Datum: 2013-01-04
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med produkten, eller i detta fall platsen, som användandet av produkten medför som står i fokus. 

Företag använder sig ofta av denna typ av marknadsföring och nu har även kommuner i Sverige 

tagit till sig denna marknadsföringsteori för att locka nya invånare, men är det helt medvetet?

Många kommuner vill skapa en unik plats som skiljer från andra platser och tar hjälp av 

platsmarknadsföring och branding för att skapa ett starkt varumärke, som sedan förknippas med 

känslan och värderingarna som förmedlas via livsstilsmarknadsföringen. 

1.2 Tidigare forskning 

Både livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring är nya begrepp inom 

marknadsföringsforskningen och tidigare forskning är därför inte så omfattande. Framförallt har 

inte kombinationen platsmarknadsföring och livsstilsmarknadsföring undersökts ingående och 

därför är det extra intressant i denna uppsats att undersöka detta samband. Nedan redovisas 

tidigare forskning som anses relevant till denna uppsats.

I artikeln ”Branding places: applying brand personality concept to cities” av Kaplan et al.

diskuteras det om det är möjligt att använda sig av brand personality-konceptet på platser och 

städer för att stärka en stads eller plats varumärke. Brand personality är ett sätt att definiera en 

produkt, eller i detta fall en plats, med hjälp av olika personlighetsdrag. Artikeln hävdar att brand 

personality kan appliceras vid marknadsföring av städer för att få besökare eller invånare att 

känna att staden stämmer överens med deras egna personligheter och på så sätt knyta ett starkt 

känslomässigt band till staden eller platsen, man känner en slags samhörighet. Självklart 

uppfattar alla människor platsens personlighet på olika vis beroende på människornas egna 

minnen, värderingar och åsikter, men genom att måla upp en bild av hur stadens personlighet ser 

ut, kan man locka till sig människor som identifierar sig med dessa personlighetsdragen och på 

så sätt öka stadens varumärke ytterligare.3

                                                
3 Guneri B., Kaplan MD., Kurtulus K. och Yurt O., Branding places: applying brand personality 

concept to cities, European Journal of Marketing, 2010, Vol. 44 Iss: 9/10, ss. 1286 - 1304.
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I artikeln ”The construct ’lifestyle’ in market segmentation: The behaviour of tourist 

consumers”, av González A. och Bello L., diskuteras användandet av livsstilsmarknadsföring. De 

förklarar att i dagens samhälle är det stora och snabba förändringar på gång, detta leder till en 

ökad personifiering i konsumenternas behovsmönster och att denna förändring är speciellt synlig 

inom turism. För att förstå och analysera dessa nya behovsmönster är inte längre 

sociodemografiska och ekonomiska kriterier lika användbara. Artikeln framhåller att resultatet

av dess undersökningar är att använda sig av generella livsstilsvariabler(AIO) för att segmentera 

marknaden och förutse människors beteende. Artikeln visar på en stark koppling mellan turisters 

beteende och deras livsstil som i studien använde aktiviteter intressen och opinioner(AIO)-

förhållandet. 4

Artikeln ”Making sense of place: from cold to warm city marketing” av G-J Hospers syfte är att 

undersöka nyttan i att använda place marketing som ett sätt att locka nya invånare och företag 

från ett geografiskt perspektiv. Artikelns geografiska förhållningssätt gentemot place marketing 

visar att såväl människor som företag är hemkära och ogärna flyttar på sig, vilket resulterar i att 

nyttan av place marketing, som ett sätt att locka nya invånare, ifrågasätts. Man hävdar istället att 

det vore bättre för städerna eller kommunerna att fokusera på sina nuvarande invånare och 

företag, och bilda en så bra relation med dem som möjligt, istället för att försöka locka dit nya 

potentiella invånare. Lojaliteten hos de existerande invånarna och företagen kommer då öka och 

minska risken att de flyttar någon annan stans. 5

                                                                                                                                                            

4Bello, L, González, A, The construct”lifestyle” in market segmentation: The behaviour of 

tourist consumers, European Journal of Marketing, 2002, Vol. 36, No. 1⁄2, 51-85.
5 Hospers GJ, Making sense of place: from cold to warm city marketing, Journal of Place 

Management and Development, 2010, Vol. 3 Iss: 3, 182 – 193
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1.3 Problemformulering 

 Vad är livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring? 

 Använder sig kommuner av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring och vem 

riktar sig denna marknadsföring mot?

 Hur och varför använder sig kommuner av livsstilsmarknadsföring och 

platsmarknadsföring?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att göra en undersökning om hur kommuner marknadsför sig och i 

vilken grad de använder sig av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring, oavsett om det 

är medvetet eller ej. Uppsatsen ämnar även få en djupare förståelse för vad 

livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring är och hur det fungerar i praktiken, samt hur det 

kan användas mot olika målgrupper. Syftet är även att ta reda på varför kommunerna använder 

sig av dessa typer av marknadsföring och hur de upplever att det fungerar. Uppsatsen har även 

undersökt hur kommuner använder sig av branding och slogans och hur detta kan kopplas till 

livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring

Det empiriska materialet består av observationer av kampanjer och hemsidor. Intervjuer med 

högt uppsatta personer inom marknadsföring i kommunerna har gjorts, för att få en inblick i hur 

de tänker och resonerar när de planerar och genomför sin marknadsföring.

1.5 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka två kommuner som båda har närhet till Stockholm 

och som båda avsiktligt eller oavsiktligt använder sig av livsstilsmarknadsföring och 

platsmarknadsföring. Som stockholmsbor har vi båda sett kommunerna Nyköping och Sigtunas 

marknadsföringskampanjer i Stockholms tunnelbana och har noterat att de båda arbetar aktivt 

med marknadsföring och med att stärka sina respektive varumärken. Detta har varit en anledning 

varför vi har valt dessa två kommuner samt att deras förhållanden är likartade då de båda
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exempelvis är kommuner i närheten till Stockholm. Fokus har legat på marknadsföringen mot 

inflyttare eftersom det har skett stora förändringar i samhället kring varför människor flyttar. Vi 

ansåg att denna inriktning var mest intressant men andra fokusgrupper för marknadsföringen som 

turism har även tagits med. 
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2 Metod

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts under processen och varför just dessa metoder 

har valts. Datans tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras för att undersöka hur pass relevant 

datan är för att besvara problemställningarna. 

2.1 Datainsamling

Både primära och sekundära data har används vid utformandet av denna studie. Den primära 

datan består av intervjuer med människor som varit involverade i marknadsföringsprocessen i de 

båda kommunerna och observationer av kommunernas hemsidor. Den sekundära datan kommer 

från böcker och vetenskapliga artiklar som här tar sin form i teorier och tidigare forskning. Annat

material som har använts för att besvara vår forskningsfråga är befolkningsstatistik från 

Statistiska centralbyrån (SCB). Fokus har legat på att få fram statistik rörande Sigtuna och 

Nyköpings kommuners inflyttnings- och utflyttningsstatistik under 2011 och 2012.6

2.2 Kvalitativ undersökning

En kvalitativ studie innebär att man behandlar diverse texter för att få fram meningsinnehållet, 

snarare än att samla in siffror och bearbeta dess resultat. De kvalitativa texterna kan tas fram på 

olika sätt. 7 I detta fall ska materialet tas fram genom intervjuer som förts med anställda inom 

kommunen som har arbetat med marknadsföringsfrågor, och på så vis kan ge information kring 

kommunernas marknadsföringsstrategier och processer.

2.3 Intervjuer

Intervjuer med marknads-/tillväxtansvariga i Nyköping samt Sigtuna kommun genomfördes för 

att få en djupare grund i hur livstilsmarknadsföring används i dessa kommuner. Intervjuerna var 

av en halvstrukturerad karaktär vilket innebär att samma frågor ställdes vid de olika 

intervjutillfällena men att frågorna var öppna i sitt slag samt att spontana följdfrågor kunde 

                                                
6 http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx Datum: 2012-12-04
7 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmodeller, uppl 1:3, Malmö: Liber, 2011
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förekomma.8 Den halvstrukturerade intervjumetoden valdes för att bidra till att intervjuerna blev 

såväl strukturerade som flexibla. Den valdes även för att få en mer djupgående intervjumetod, 

detta var nödvändigt då det endast var ett fåtal intervjusubjekt. Intervjuerna varade ca 30-45 

minuter och var schemalagda i förväg för att inte skapa stress hos intervjusubjekten.

Telefonintervjun valdes eftersom intervjusubjekten arbetade i andra städer samt att både de och 

vi hade tidsbegränsningar på grund av fullspäckade scheman. Telefonintervju valdes över 

mailintervju eftersom den direkta responsen på frågor gör att intervjusubjektet engagerar sig i 

intervju på ett mer produktivt sätt, missförstånd eller frågor om frågorna samt följdfrågor kan 

ställas.9

För att inte avbryta eller förvirra intervjusubjektet delades arbetet upp så att endast en intervjuade 

medan den andra skrev ned svaren från intervjun. För att inte någon information skulle försvinna

spelades även hela telefonintervjun in för att sedan skrivas ned. Att intervjun blev inspelad 

informerades de intervjuade om i förväg för att de inte skulle känna sig obekväma och av etiska 

skäl. 

2.4 Valet av intervjufrågor 

Intervjun bestod av 13 halvstrukturerade frågor som berörde kommunernas 

marknadsföringsstrategier, livsstilsmarknadsföring och hur intervjupersonerna ansåg att 

marknadsföringen upplevdes. Både positiva och negativa aspekter togs upp. Frågorna som 

ställdes hade en speciell ordning och de skiljde sig från varandra för att vara relevanta och för att

se till att fokus inte försvann från ämnet. Nedan presenterar vi valet av intervjufrågor och även 

varför just dessa frågor valdes.

                                                
8 Gillham, Bill, Forskningsintervjun Tekniker och genomförande, 1 uppl, Lund: Studentlitteratur, 

2008, 103
9 Ibid., 143
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Vilken är din nuvarande arbetsposition?

Denna fråga ställdes för att etablera hur pass relevant intervjusubjektet var att svara på våra 

frågor och för att försäkra oss om att den som ger oss svaren är högre uppsatt och på så sett ger 

oss sanningsenliga svar.

Hur ser er marknadsföringsstrategi ut i dagsläget när det gäller att marknadsföra er kommun? 

För att få reda på hur kommunerna ställde sig till marknadsföring ställdes denna fråga. Svaren 

kan ge ledtrådar på om de arbetar aktivt med marknadsföring på olika sätt och hur de gör detta. 

Frågan ställdes även för att få en inblick i hur de tänker kring marknadsföring och om man 

noterar att vi frågat ”i dagsläget” så kan man även få en indikation på om de tidigare arbetat på 

något annat sätt än idag.

Vem är denna marknadsföring riktad mot? (nyinflyttade, folk som funderar på att flytta, folk som 

bor i området (öka populariteten?)) 

Frågan ställdes för att ta reda på om kommunen segmenterar sitt val av målgrupp eller om de 

riktar sig mer allmänt. Detta kunde ge oss svar om hur specifika de var med sin marknadsföring 

och om de ville ha några särskilda typer av människor i sin kommun, ville dem det kunde det ge 

indikationer på eventuell livsstilsmarknadsföring.

Är denna typ av marknadsföring riktad mot en speciell ålder, ekonomisk grupp eller något 

annat?

Återigen kunde svaren på denna fråga säga något om hur specifika kommunerna var med sin 

marknadsföring, och hur de vill att deras varumärken ska framställas genom de som bor där.

Har ni olika typer av marknadsföring för olika grupper?

Även denna fråga ger svar på hur noggranna och specifika de är med sin marknadsföring och 

svarar även på om kommunerna riktar sig mot olika grupper på olika sätt.
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Hur har era senaste/största kampanjer sett ut för att marknadsföra er kommun? 

Hur kampanjerna ser ut och hur de har tänkt när de genomfört dessa kampanjer kändes som en 

väldigt viktig del att ta reda på, för att sedan kunna analysera svaren utifrån de teorier som 

presenterats i denna uppsats. Kampanjerna i sig säger mycket om hur de vill framställa sig som 

kommun och vilka det egentligen är som de vill locka till sin kommun.

Arbetar ni med er kommun som ett varumärke, om ja hur/varför?

Denna fråga kändes viktig att ha med eftersom att arbeta med kommunen som ett varumärke ger 

en bekräftelse på hur pass viktig de anser att marknadsföringen är. Hur och varför de genomför 

detta är även intressant att analysera utifrån teorierna som nämnts och säger något om hur 

kommunerna vill framställas till allmänheten. 

Är slogans viktiga när man arbetar med kommuner som ett varumärke? Har er kommun/stad en 

slogan och hur uppkom denna?

Även detta berättar hur kommunerna vill framställas och hur pass seriöst de tar sin 

marknadsföring, och är ännu en intressant variabel att tänka på när vi analyserar det fullständiga 

insamlade materialet.

Har ni tagit hjälp av någon exempelvis utomstående reklambyrå vid er marknadsföring?

Denna fråga ställdes för att få reda på om de är de själva som har arbetat med sin marknadsföring 

och alltså har varit delaktiga i besluten kring marknadsföringen, eller om de enbart använt sig av 

en reklambyrå som skött allt åt dem. Detta är intressant eftersom om de har varit delaktiga själv 

så innebär det återigen ett aktivt arbete med marknadsföringen, de har alltså inte överlåtit det helt 

till någon utomstående.

Är begreppet livsstilsmarknadsföring något du är bekant med(se kort info i inledningen)? 

Ganska uppenbart ställdes denna fråga för att ta reda på om de vi intervjuade kände till 

livsstilsmarknadsföring då vi planerat att ställa frågor om detta fenomen senare under intervjun. 
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Anser du att det är något ni använt er av, var det ett medvetet val, utveckla? (Intressen(sport, 

hälsa mm), åsikter(viktigt med att barn växer upp vid havet nära till natur mm) Tex reklam i 

tunnelbanan folk med en viss livsstil ?)

Även om de från början inte visste exakt vad livsstilsmarknadsföring innebar så var det intressant 

att ta reda på om de ansåg att de hade använt sig av det eller inte. Detta kunde visa på hur pass 

effektivt kommunerna tror att livsstilsmarknadsföring är genom att använda sig av det aktivt eller 

om de ens tagit det i åtanke över huvud taget. 

Om ni använder er av livsstilsmarknadsföring hur har ni tänkt tidigare kring marknadsföring 

vad var bra/dåligt jämfört med idag?

Detta frågades eftersom för att få reda på varför de bytt från tidigare marknadsföringsstrategi och 

vilka de största skillnaderna var. Frågan ställdes även för att ta reda på hur effektivt kommunerna 

upplever att livsstilsmarknadsföring är och om de är nöjda med valet av marknadsföringsstrategi. 

Har ni något mer att tillägga om marknadsföringen/Livsstilsmarknadsföring i er kommun?

Som en sista fråga tilläts intervjusubjekten tillägga något ytterligare om marknadsföringen om de 

kände att det behövdes för att kunna ge en så djup bild som möjligt av deras egna reflektioner 

kring marknadsföring inom en kommun.

Alla dessa frågor ger oss svar på hur kommunerna resonerar när det kommer till marknadsföring 

och har givit uppsatsen en bra grund att stå på och mycket material att analysera utifrån våra 

nämnda teorier. De har känts relevanta och som ett hjälpmedel att svara på de huvudsakliga 

problemställningarna.

2.5 Observationer

Observationer gjordes för att studera och analysera hur Nyköping och Sigtunas hemsidor såg ut. 

Även observationer om Nyköpings och Sigtunas reklamkampanjer genomfördes för att se hur 

kommunerna använt sig av olika typer av marknadsföring vid dessa.
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2.6 Böcker/Artiklar

För att få en djupare insikt i vad livsstilsmarknadsföring är och vilka marknadsföringsteorier som 

kan appliceras för detta ändamål lästes artiklar och böcker som är relevanta för ämnet. Teorin 

bakom varumärkesuppbyggnad har även undersökts.

2.7 Metodkritik

2.7.1 Tillförlitlighet och trovärdighet

Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som används inom kvalitativa forskningsmetoder 

för att mäta hur tillförlitligt en metod är och i vilken utsträckning den ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. 10   Datans relevans för det som studeras 

diskuteras även. Man talar alltså om ifall man ”observerar, identifierar eller ’mäter’ det man 

säger sig göra”. 11  

Det negativa med att hålla intervjuer är att det kan komma att bli en ganska tidskrävande affär. 

Processen från att få tag på folk som vill ställa upp på intervjuer, hitta tider som passar alla 

inblandade och även själva genomförandet av intervjun kan ta lång tid. Med tanke på tidsbristen 

som den här studien har varit under, har det endast genomförts ett fåtal intervjuer. Detta kan 

tyvärr öka risken för att studien blir skev.12 Detta har dock försökt motverkats genom att välja 

intervjupersoner som har ledande roller och stor insikt inom marknadsföringssituationen i 

respektive kommun. 

En annan negativ aspekt med intervjuformen är att det kan uppstå svårigheter vid analysen av de 

svar man fått under intervjun. Detta är en anledning till varför halvstrukturerade frågor valdes, 

eftersom de hjälpt till att hålla intervjuerna strukturerade i och med att relevanta frågor har tänkts 

ut i förväg. Samtidigt är frågorna öppna och möjligheter till följdfrågor och mer utvecklande 

                                                
10 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl, Lund: Studentlitteratur, 2010, 117
11 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmodeller, uppl 1:3, Malmö: Liber, 2011, 305
12 Ibid., 158
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frågor har funnits, vilket givit mer djup till studien och skapat möjligheter att föra en intressant 

diskussion.13 I en telefonintervju kan du inte se den du talar med och på detta sätt försvinner de 

ickeverbala elementen. Dessa element behövs för att inte missa antydningar samt att skapa en 

miljö där kemin mellan människor gör att motivationen blir högre samt ett större intresse för 

intervjun.14

En sak som vi hade velat göra som dock blivit tvunget att utebli pga. tidsbristen är att studera fler 

kommuner, som både har använt sig av marknadsföring väldigt aktivt och de som inte har använt 

det i lika stor grad, för att ge ett ännu större djup till ämnet och på så sätt kunna öka studiens 

reliabilitet ytterligare.

De vi intervjuat inom kommunerna är högt uppsatta inom respektive kommun och arbetar aktivt 

med dessa frågor vilket ger ett väldigt bra inifrånperspektiv. De har, inom båda kommunerna, 

makt inom kommunens marknadsföring och är med och påvekar de beslut som fattas och har 

således stor kunskap om hur marknadsföringen ser ut och varför den är utformad på just det 

sättet. Vi bedömer även våra teorier som relevanta och direkt applicerbara på ämnet som studeras 

och de undersökningssubjekt som valts.

För att kunna stärka uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet ytterligare skulle man kunnat ha

haft mer djupgående intervjuer och även haft intervjuer där man träffats personligen istället för 

som i detta fall då intervjuerna hölls över telefon.

                                                
13 Gillham, Bill, Forskningsintervjun Tekniker och genomförande, 1 uppl, Lund: 

Studentlitteratur, 2008 103, 105
14 Ibid., 144
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2.8 Källkritik

Källor kan delas upp i primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor är en källa som man får 

under projektets gång och som fås i första hand. Sekundärkällor är källor som uppges i andra 

hand och är en tolkning av en primärkälla.15 De primära källor som har används i denna uppsats 

är de kvalitativa intervjuerna. De sekundära källorna är böcker, artiklar samt hemsidor. Oftast är 

det de sekundära källornas tillförlitlighet som kan ifrågasättas. 

De böcker som använts har känts seriösa och skrivna av författare som är insatta inom området. 

Artiklarna vi använt oss av har även de publicerats av välkända och seriösa tidsskrifter inom 

marknadsföringsområdet som genomgått granskning. Författarna till dessa artiklar har också haft 

akademisk bakgrund och har i vissa fall publicerat många artiklar inom 

platsmarknadsföringsområdet. 

Hemsidorna vi använt oss av har varit kommunernas egna hemsidor och hemsidor som relaterats 

till kommunerna. Detta kan ge vinklad information eftersom kommunerna själva väljer vad som 

publiceras på deras hemsidor. 

Intervjuerna kan även varit vinklade då de som intervjuades arbetar inom kommunen och med 

marknadsföringen, men detta var något som vi försökte ha i åtanke vid intervjuerna. De slutliga 

resultaten från intervjuerna kändes seriösa och inte vinklade eftersom det mestadels var 

faktabaserade svar snarare än svar av en mer åsiktsbaserad natur.

                                                
15 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl, Lund: Studentlitteratur, 2010, 125
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3 Referensram

3.1 Marknadssegmenteringsteori

Marknadssegmentering är att indela den totala marknaden i olika delar genom en viss metod. Att 

dela in marknaden på detta sätt är något marknadsförare har gjort sedan 1950-talet. 16 Frågor 

som ställs är ”vad får medlemmar av en grupp att tycka mer om varandra än medlemmar i en 

annan grupp?”. För att segmentera använder marknadsföraren statistiska tekniker för att finna 

likheter och på det sättet dela in människor i olika grupper. 17 Inom marknadssegmenteringsteori 

är de äldsta segmenteringsmetoderna att segmentera geografiskt samt demografiskt. 18 Dessa 

metoder är fortfarande väl använda inom marknadssegmentering men det finns även andra sätt 

att fördela stora grupper av människor. Ett av detta sätt är livsstilsmarknadsföring, då används

livsstilssegmentering som gör att man får en djupare bild av människors livsstil.

3.2 Livsstilsmarknadsföring

Livsstilsmarknadsföring använder livsstilssegmentering för att förstå och ge en bredare bild av 

kunderna och för att kunna kommunicera med dem bättre. Livsstilssegmentering utgår från hur 

människor spenderar sin tid och pengar. Den tar även med faktorer som vilka intressen de har 

samt hur de uppfattar sig själva och världen runt omkring dem. Även demografiska särdrag på en 

grundnivå är relevant inom livsstilssegmentering. Denna metod för livsstilsmätbarhet brukar 

kallas (AIO) vilket står för aktiviteter (activities), intressen (interests) och opinioner(opinions).19

AIO har funnits sedan det sena 1960 talet och de ser på vad en person gör, vad en person vill ha 

och vad en person tänker. 

                                                
16 Cahill D, Lifestyle market segmentation, The Haworth Press, NY, 2006, 3
17 Ibid., 5
18 Ibid., 6
19 Kucukemiroglu, O. , Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and 
ethnocentrism: An empirical study, European Journal of Marketing, 1999 Vol. 33, No. 5/6, 473



Julia Gerdau
Kajsa Hemmingsson

Figur 1. Plummer J, The Concept and Application of Life Style Segmentation

38, No. 1, 33-37. Modellen visar de fyra dimensionerna inom Livsstilsmarknadsföring. Dessa är aktiviteter, 

intressen opinioner och den demografiska dimensionen.

Livsstilssegmentering är användbart eftersom det ger en unik och viktig del av marknaden och 

det är människorna och deras motivationer och livsstilar.

grunden att desto mer du vet och förs

kommunicera med och marknadsföra 

på marknaden och en mer tre dimensionell syn på huvudkonsumenterna. I figur 1 syns
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sista kollumen är demografiska faktorer och jämför man denna med AIO kolumnerna ser man att 

AIO ger en mer ingående och detaljerad bild av konsumenterna

Men viktigt för livsstilssegmentering är även v

verktyg för värderingsforskning är Rokeach värderings

Rokeach på 1970-talet och består av
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terminal values som är de värderingar vi vill uppnå.

                                                
20 Plummer J, The Concept and Application of Life Style Segmentation

1974, Vol. 38, No. 1, 37
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ordningsföljd efter hur viktiga dessa värderingar

Figur 2. Rokeach Terminal and instrumental values, 

edition, Solomon 2009, 46. Modellen visar de två värderingslistorna Instrumental Values och Terminal 

Values.

Kortfattat kan man säga att livsstils

förstå och få en djupare bild av sina kunder samt att 

sätt. Teorin framhäver aktiviteter, intressen, värderingar, opi

metoder för segmentering.

                                                
21 Cahill D, Lifestyle market segmentation, 
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efter hur viktiga dessa värderingar är för subjektet.21

Rokeach Terminal and instrumental values, Consumer Behavior Buying, Having and Being

Modellen visar de två värderingslistorna Instrumental Values och Terminal 

att livsstilsmarknadsföring använder sig av livsstilssegmentering för att 

bild av sina kunder samt att kunna kommunicera med dem

framhäver aktiviteter, intressen, värderingar, opinioner och attityder
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2013-01-16

Consumer Behavior Buying, Having and Being, 8th

Modellen visar de två värderingslistorna Instrumental Values och Terminal 

livsstilssegmentering för att 

kunna kommunicera med dem på ett bättre 

nioner och attityder som primära 
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3.3 Platsmarknadsföring & Destination Branding

Att marknadsföra en plats är inte ett nytt fenomen, utan har funnits länge. Man har genom alla 

tider känt ett behov av att särskilja sin plats eller stad från andra städer för att på så sätt kunna få 

ta del av olika fördelar jämfört med sina konkurrenter.22 Detta är ett behov som har ökat ständigt 

i takt med den ökade konkurrensen mot andra platser eller städer. 

För att uppnå dessa fördelar kan man försöka applicera ett varumärke på platsen eller staden och 

på så sätt ge konsumenterna en slags genväg, man skapar något som differentierar platsen från en 

annan, genom ett särskilt namn, en design, en slogan, en symbol eller något annat som kan få 

konsumenten att känna igen platsen.23 Platsmarknadsföring idag handlar alltså om hur man 

tillämpar olika marknadsföringsstrategier för att differentiera sig från andra städer, regioner eller 

länder med avseende till ekonomiska, sociala, politiska och kulturella aspekter.24

Inom platsmarknadsföring behandlar man alltså platsen som en produkt och det är platsen som 

man försöker sälja. Man behandlar platsen som ett varumärke och tillför exempelvis en slogan 

för att locka folk.25 Detta används ofta av turistbyråer eller mäklarfirmor där man försöker sälja 

platsen i sig, inte enbart ett särskilt hus eller en särskild turistattraktion eller ett hotell. Istället 

marknadsförs hela platsen och allt som den har att erbjuda. Platsmarknadsföring kan också 

användas av ledningen i staden för att hjälpa själva styrandet av platsen, och är därför till för att 

uppnå de mål som är uppsatta för förvaltningen av platsen.

Om man lyckas med att skapa ett starkt varumärke kan man vinna många fördelar. Det kan leda 

till framgångsrik export och turism, och även skapa en eftertraktad plats för boende, invandrare, 

arbetskraft, besökare, fabriker, företag och investerare att verka inom. Detta i sin tur leder till 

                                                
22 Kavaratzis M, Ashworth G, Place marketing: how did we get here and where are we going?
Journal of Place Management and Development, 2008, Vol. 1 Iss: 2, 150 - 165
23 Wang Y, Pizam A, Destination marketing and management: theories and applications, CAB 
International, 2011, 113
24 Kaplan MD, Yurt O, Guneri B, Kurtulus K, Branding places: applying brand personality 
concept to cities, European Journal of Marketing, 2010, Vol. 44 Iss: 9/10, 1286 - 1304
25 Hospers GJ, Making sense of place: from cold to warm city marketing, Journal of Place 
Management and Development, 2010, Vol. 3 Iss: 3, 182 - 193



Julia Gerdau
Kajsa Hemmingsson 2013-01-16

24

större makt och ett rikare samhälle att leva i, så det faller sig naturligt att de som kan och har 

möjligheterna vill utnyttja detta.26

Destination branding, som det kallas, är dock ett svårt område att nå framgång inom då det finns 

så många olika faktorer som spelar in och som kan komplicera saker. Det finns så otroligt många 

aktörer på marknaden och dessa saknar oftast gemensamma syften eller myndigheter. Andra 

problem kan vara bristen på kontroll över allt som sägs eller förmedlas om platsen, eller 

pengabrist. Destination branding i sig är ett väldigt ostrukturerat marknadsföringsfenomen 

eftersom det inte finns ett fast sätt att göra för att uppnå de konkurrensfördelar som brandingen 

medför. Alla platser har olika förutsättningar och om det hade varit en enkel sak att genomföra 

hade förmodligen alla städer eller kommuner varit framgångsrika. Det är dessutom väldigt svårt 

att mäta effekten som destination branding har. Därtill är såväl media som privatpersoner aktörer 

på marknaden vilket orsakar ytterligare problem då alla har olika egenskaper, intressen, 

värderingar, förmågor och resurser.27

                                                
26 Wang Y, Pizam A, Destination marketing and management: theories and applications, CAB 
International, 2011, s. 115
27 Ibid., 117
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Figur 3. City image communication, Kavaratzis M, From city marketing to city branding: Towards a theoretical 

framework for developing city brands, Place Branding, 2004 Vol. 1, 1, ss. 58–73. Modellen beskriver olika 

faktorer som bidrar till hur vi uppfattar en stad och hur dessa hänger ihop.

Modellen beskriver olika faktorer som bidrar till hur vi uppfattar en stad, alltså stadens ”image”. 

Allt som inträffar i och uträttas av staden kommunicerar en bild av stadens image. Primary 

communication avser här de kommunikativa påföljderna av stadens handlingar, när 

kommunikationen inte är det huvudsakliga fokuset för stadens handlingar. Som man ser på 

bilden ovan är detta indelat i fyra undergrupper. Secondary communication syftar på den 

planerade kommunikation som oftast sker genom traditionell marknadsföring genom exempelvis 

rekam, PR, logotyper och liknande. Och till slut tertiary communication som åsyftar word of 

mouth, där media och konkurrenternas kommunikation förstärker stadens image. Det blir alltså 
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tydligt att det är stadens image, eller varumärke, som man måste lägga noga planering vid och 

sedan marknadsföra.28

Kortfattat kan man alltså säga att platsmarknadsföring använder sig av olika 

marknadsföringsprinciper, som exempelvis branding, för att göra platsen mer tilltalande för 

turister, företag, investerare och invånare och olika städer konkurrerar mot varandra om dessa 

variabler. Det är ett svårt uppdrag men lyckas man kan man få njuta av de många fördelar som

ett starkt varumärke kan medföra.

                                                
28 Kavaratzis M, From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 
developing city brands, Place Branding, 2004 Vol. 1, 1, 58–73
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4 Empiri

4.1 Resultat av intervjuerna

De intervjuade presenteras först kortfattat för att få en inblick i deras position inom kommunen. 

Sedan presenteras svaren i en löpande text med från våra telefonintervjuer. 

Erik Ahlgren: Kommundirektör för Nyköpings Kommun

Palaemona Mörner: Kommunikationschef för Nyköpings Kommun

Loredana Jelmini: Tillförordnad Kommunikationschef för Sigtuna Kommun

Camilla Zedendahl: vd Destination Sigtuna

4.1.1 Nyköping

I Nyköpings kommun har de en väldigt långsiktig marknadsföringsstrategi berättar Erik Ahlgren 

som de har följt under många års tid. Erik Ahlgren beskriver vad den inbegriper: ”Och den 

inbegriper naturligtvis att vi försöker vara väldigt strikta och trogna den strategi vi har och det 

varumärke vi hela tiden vill kommunicera.”

Palaemona Mörner beskriver att de har fyra målgrupper med deras marknadsföring i Nyköpings 

kommun, det är Nyköpingsborna, människor som kan tänka sig flytta till Nyköping, företag/nya 

företagsetableringar och den sista målgruppen är besökande/turister. Men Erik Ahlgren

poängterar att deras främsta satsningar är för att få människor att flytta till Nyköping och öka 

antalet invånare. Han berättar vidare att dessa satsningar ofta sträcker sig över flera målgrupper 

och ett exempel är deras största kampanj ”Bo i Nyköping” som riktar sig mot potentiella 

inflyttare. Denna kampanj har även givit effekter som att de som bor i Nyköping känner en 

stolthet för sin kommun, fler företag har flyttat till Nyköping, och att det blivit lättare att 

rekrytera personal eftersom kännedomseffekten om Nyköping ökat. 

I Nyköping har de tidigare, berättar Erik Ahlgren, arbetat med målgruppsinriktad 
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marknadsföring men nu är deras marknadsföring mer allmänt inriktad även om det enligt honom 

verkar attrahera unga barnfamiljer.  Deras marknadsföring mot turister, förklarar Palaemona 

Mörner, är riktad mot internationella besökande turister eller nationella besökande turister. Här 

gäller det framförallt marknadsföring med flygbolaget Ryanair och flygplatsen Skavsta. Hon 

berättar att de har olika aktiviteter i flygplatsens publikationer, bokmagasin, taxibilarnas 

bagageluckor, flygplan och erbjudanden på deras webbplats. 

I Nyköping har de olika marknadsföringsaktiviteter för olika grupper, berättar Palaemona 

Mörner. När det gäller segmentet turister så är besöksmarknadsföringen omfattande. Hon 

berättar att de har rundturer i Nyköping, Nyköpingsguiden som både har en webbplats samt ett 

magasin, turistbyrå, marknadsföring på visitsweden.com och på Stockholms turistcenter, 

cyklande turistvärdar och mycket annat. De har även en mängd aktiviteter och tävlingar på deras 

webbplatser och i sociala medier. Hon berättar att de i Nyköping har som mål att fördubbla 

omsättningen i besöksnäringen fram till 2023, och att turistnäringen redan har ökat med 1,2 

miljarder kronor. 

I Nyköping har de en stor kampanj som heter ”Bo i Nyköping” i Stockholms tunnelbana två 

gånger om året för att marknadsföra sin kommun, en gång på våren och en gång på hösten 

berättar Erik Ahlgren. Denna kampanj har varit mycket framgångsrik och lett till högre 

kännedomsfaktor om Nyköping, detta har de sett resultat på eftersom de gör 

kännedomsundersökningar efter varje kampanj. Kampanjen är det även många som lägger märke 

till och kopplar till Nyköping, menar Erik Ahlgren, eftersom det speciella typsnittet alltid har 

varit det samma under alla år. Detta speciella typsnitt används även i all deras marknadsföring de 

har, från bilderna på E4:an till reklambilderna när man åker med Ryanair.

Palaemona Mörner berättar att de i Nyköping arbetar med sin kommun som ett varumärke. Det 

är viktigt att varumärket är ett och samma och att de inte splittras upp i flera olika. Hon förklarar 

deras varumärkeslöfte:

”Nyköpingsborna ska vara nöjda och glada med att bo här så att de är goda 

ambassadörer för Nyköping och det uppnår vi genom att arbeta för att vårt 
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varumärkeslöfte, en god service, ska upplevas av dem, man ska få god services av 

kommunen”.

Kommunikationen är mycket viktigt säger Palaemona Mörner och de vill därför göra information 

tillgänglig och lätt att få tag på. Marknadsföringsstrategin för varumärket är även att stärka 

verksamhetsutvecklingen så att medarbetarna kan ge så god service som möjligt och på det viset 

uppfylla varumärkeslöftet, att ge god service.

Erik Ahlgren poängterar att det viktigaste med Nyköpings varumärke är att de ska vara 

trovärdiga i det de levererar och ha ett trovärdigt innehåll. Han förklarar att Nyköping ska vara 

en plats att leva ett gott liv och att de hela tiden arbetar mot detta systematiskt genom samma 

grafiska snitt och att alltid ha varumärket i åtanke. I Nyköping använder de sig av externa 

reklambyråer men de hanterar, styr och utvecklar varumärkesarbetet själva. Det är 

reklambyråerna som får uppdragen av dem inte åt andra hållet. De är även väldigt noga i valet av 

vem som får i uppdrag att ta bilder eftersom det är bilden som är det centrala i deras 

marknadsföring berättar Erik Ahlgren. Han säger att det är mycket diskussioner om svårigheter 

med att dra nytta av en kommuns varumärke men han tycker att de i Nyköpings kommun har 

lyckats bra. Han menar att det kan man se på statistik över inflyttning. Erik Ahlgren säger även 

att det även finns svårigheter i varumärkesbyggnadet:

”Men det är intressant att det kan var svårt att få alla att omfattas av iden av att man är 

långsiktig, och skapar sin profil. Ja, ta en sådan sak som vore det inte trevligt med lite 

färgbilder i år kan någon tycka. Men vi har våran profil och det är profilen som är det 

intressanta”. 

Han förklarar att om man som kommun vill synas bland de andra 200 kommunerna i Sverige 

måste man göra något specifikt, annorlunda.

I Nyköping har man inte valt att arbeta specifikt med slogans utan har istället valt att fokusera på 

arbetet med bilder berättar Erik Ahlgren. Redan för drygt 10 år sedan satte Nyköping en grafisk 

profil som innebär en trebildskombination. Han förklarar vad dessa ska symbolisera:
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”Och de tre bilderna ska symbolisera livet(det goda livet), navet(det stället där man kan 

kommunicerar runt, där det finns kommunikationer) och det tredje är havet. Och det 

innebär att vi alltid i allt vårt material har vi den trebildskombinationen med.” 

Erik Ahlgren förklarar att när det är Nyköping man tänker på så är det inte någon fräck slogan 

utan dessa bilder och känslan de ger. Vilken känsla bilderna ger är upp till var och en, alla får 

tolka dem på sitt sätt, säger Palaemona Mörner. 

”Men vi vill med dessa bilder ge den glada sköna känslan av något annat, kanske känner 

en stressad och försenad stockholmsbo när ser vår tunnelbanekampanj att ja det kanske 

finns en bättre livskvalité alldeles i närheten av Stockholm”, forstätter hon. 

Erik Ahlgren berättar att de vill att känslan ska vara att Nyköping är en plats med goda 

kommunikationer, det ligger vid havet och där kan man ha ett gott liv.

Palaemona Mörner vill poängtera att hon inte tycker att de marknadsför en livsstil utan en känsla. 

En möjlighet till något annat, ett enklare liv men ändå bo nära Stockholm och kunna behålla sitt 

jobb där. Hon säger ändå att denna känsla riktar sig till människor som befinner sig i ett skede i 

livet då de kan tänka sig att byta livsstil. Erik Ahlgren berättar att de i Nyköping har, när det 

gäller frågor om turism, använt livsstilsgrupperingar som ett sätt att paketera information. Här 

har det varit diskussioner som vad det är för typ av värden och värderingar Nyköping vill lyfta 

fram och hur de som kommun ska se på det.

4.1.2 Sigtuna

I Sigtuna kommun ser marknadsföringsstrategin annorlunda ut, Loredana Jelmini förklarar att 

den är indelad i två delar där den första är mer en kommundialog med invånarna. Inom denna del 

ingår det att vara närvarande med information på exempelvis nätet. Den andra delen är 

marknadsföring och här arbetar Sigtuna kommun med Destination Sigtuna. Destination Sigtuna 

berättar, Camilla Zedendahl, är ett bolag som har funnits sedan 1992 och ägs till 23 % av 

kommunen och 77 % av näringslivet. Hon förklarar;

”En stor skillnad mellan oss och Nyköping som du kommer att se är att i Nyköping är det 

kommunen som driver till stor del marknadsföringsfrågorna, och i Sigtuna så driver vi 
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frågorna i samverkan mellan kommun och näringsliv”.

Camilla Zedendahl berättar vidare att på Destination Sigtuna arbetar de med 

destinationsutveckling och att deras uppdrag är att stärka destinationens attraktionskraft i relation 

till besökare och boende. I detta arbete när det gäller bo och flytta till Sigtuna arbetar de i en 

samverkan med ett antal större aktörer i Sigtuna. Hon berättar att det är ett nätverk där alla är 

engagerade på olika plan mellan dem, kommunen, ett antal byggherrar (Sigtuna Hem, Rikshem, 

Peab, NCC), banker samt fastighetsmäklare. Camilla Zedendahl berättar att deras strategi när det 

gäller inflyttning har flera delar. För det första berättar hon måste det finnas någonstans för 

människor att bo, dvs det måste byggas i kommunen. Detta är den långsiktiga planeringen mellan 

kommun och investerare. En annan stor del i strategin är den gemensamma 

marknadsföringsstrategin. Camilla Zedendahl förklarar att den handlar mycket om 

livsstilsmarknadsföring eftersom de gemensamt i olika workshops arbetar runt frågor som ”hur 

vill vi se ut i Sigtuna? Vad är det för något vi vill lyfta fram?”. De diskuterar även vilka det är 

som de vänder sig till samt vilka de vill ska flytta till Sigtuna. Tillsammans mellan kommun och 

näringsliv bestäms sedan hur de ska synas och vilka resurser som ska läggas på detta.

I Sigtuna är marknadsföringen bred men när det gäller att attrahera människor att flytta till 

Sigtuna är marknadsföringen inriktad mot barnfamiljer, äldre människor (55+) samt framförallt 

personer som arbetar på Arlanda, berättar Loredana Jelmini. Även Camilla Zedendahl berättar att 

de har stora riktade insatser mot Arlanda. Hon berättar att de i Sigtuna sitter på Sveriges största 

arbetsplats. Detta betyder att Sigtuna har en stark egen arbetsplats och att det i dagsläget är 

16000 människor som pendlar in till Sigtuna, men endast 9000 pendlar ut.  ”Vi i Sigtuna vill 

förmedla till framförallt de människor som arbetar på Arlanda att du kan bo här också” säger 

Camilla Zedendahl, Hon berättar vidare att de ser på vad de har att erbjuda i Sigtuna och det är 

livskvalité. Här poängterar hon de att livet är skönare i Sigtuna, och Sigtunas bra 

kommunikationer till såväl Stockholm som Arlanda. Dessa faktorer stämmer bra överens med 

barnfamiljer som kan tänka sig ett annat typ av boende än i Stockholm. Hon berättar vidare:

”Något annat som vi lyfter fram är hur nära vi ligger, och då placerar vi oss gärna geografiskt 

på kartan genom att förhålla oss till Arlanda som då är vår flygplats.” Detta gör de för att alla 

fortfarande inte vet var Sigtuna ligger förklarar Camilla Zedendahl, men om det görs en 
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hopkoppling mellan Sigtuna och Arlanda så vet människor exakt var på kartan Sigtuna är.

Loredana Jelmini berättar att när det gäller kampanjer för Sigtuna så utvecklas de på olika sätt 

beroende på vem de vänder sig till. Oftast görs en analys vem kampanjen riktar sig mot och hur 

de ska nå ut till den målgruppen. Camilla Zedendahl tar upp en kampanj de hade i Stockholms 

tunnelbana, som hon tycker är extra intressant. Detta eftersom man i denna kampanj kan se hur 

de arbetar utifrån deras brandbook som visar hur de tänker kring marknadsföring. Kampanjen 

gick ut på att livet är skönare i Sigtuna. De ville med denna kampanj både placera Sigtuna på 

kartan samt visa på den livsstil som Sigtuna vill förmedla, förklarar hon. När det gällde att 

placera Sigtuna på kartan och visa hur nära det ligger Stockholm, använde de en tävling där 

vinsten var ett SL-kort för att poängtera att Sigtuna är så nära Stockholm att du kan åka dit med

SL. Camilla Zedendahl förklarar vidare att när det gällde livsstil i kampanjen så använde de 

Stockholmsfenomen som Hötorget och Rusningstrafik men visade på Sigtunas motsvarigheter. 

Exempelvis var rusningstrafik i Sigtuna en pappa som jagade sin pojke på en trehjuling i en 

gränd. ”Det handlar väldigt mycket om att med glimten i ögat visa på livskvaliteten i Sigtuna 

genom associationer till stockholmsfenomen”, förklarar hon.

Denna kampanjs logotyp var också speciell, berättar Camilla Zedendahl, då den hade 

paraplymärket överst och sedan de 3 aktörerna (Peab, Sigtuna kommun och Sigtuna hem) under 

denna för att vara tydliga med att det var ett samarbete. De hade dessutom inte kommunens egen 

hemsida med, utan den gemensamma hemsidan Bo i Sigtuna.

Loredana Jelmini betonar hur viktigt det är att arbeta med sin kommun som ett varumärke. Detta 

för att skapa en värdegrund och profilering. Hon berättar att de i Sigtuna kommun förut inte 

arbetade så medvetet med värdegrundsbyggande, men att de senaste åren har börjat arbeta mer 

med detta och skapa ett varumärksbyggande för Sigtuna kommun. Men i Sigtuna arbetar de på 

ett annat sätt än Nyköping poängterar Camilla Zedendahl, de arbetar nätverksmässigt mellan 

kommun och näringsliv. Detta betyder att kommunen har sin logotyp och sitt varumärke, och 

Destination Sigtuna sitt varumärke. Sloganen ”Sigtuna - where Sweden begins” är framtagen för 

besöksnäringen i Sigtuna. I den andra sloganen används inte kommunordet utan endast Sigtuna 

och under står de platser som ingår i Sigtuna kommun som Arlanda, Märsta, Rosersberg och 
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Sigtuna. 

Camilla Zedendahl berättar att de i Sigtuna inte har gjort lika stora satsningar inom 

marknadsföring än som Nyköping. Detta eftersom Nyköping har arbetat med dessa frågor i flera 

år medans Sigtuna inte har arbetat lika länge och inte kommit upp i den omfattningen än. ”I 

Sigtuna har vi arbetat med besöksnäringen i alla år men Bo i Sigtuna är ett ganska nytt uppdrag

för oss”, förklarar hon. Det var endast ca 2 år sedan som denna del uppkom och Sigtuna 

bestämde att den skulle handla om livskvalitet och livsstilsmarknadsföring, att stärka 

varumärket, säger Camilla Zedendahl. ”Vi ville att Sigtuna skulle bli den plats i Sverige som folk 

ville bo i om de kunde välja. Vi började även arbeta med marknadsföringsfrågor så som ’vad får 

man om man väljer att bo här?’”, berättar hon. Här var även frågor som skolor och 

kommunikationer viktigt. Loredana Jelmini berättar att de i kommunen börjat arbeta kring 

livsstilstänkandet och poängterar precis som Camilla Zedendahl att skolor och kommunikationer 

är viktigt men även att satsa på dagis, kulturliv och sporthallar. Här berättar hon har det även 

varit viktigt att arbeta med att få ut information om allt detta till medborgarna så de känner 

stolthet över sin kommun. Detta leder till en marknadsföring när de tipsar och sprider budskapet 

om hur bra Sigtuna är. Hon berättar att det innan egentligen inte har funnits någon glasklar 

strategi i Sigtuna utan att den har mer blivit av sig själv. Men det har även skapat något för 

Sigtuna att arbeta utifrån.

Sigtuna har börjat se resultat av sin marknadsföring, förklarar Camilla Zedendahl. Hon berättar:

”Vi tror mycket att det handlar om kraften tillsammans, att vi har destinationsvarumärket 

gemensamt. Alla talar samma budskap och på det sättet tar vi oss genom bruset och 

kommer att höras. Det är viktigt att vi i framtiden bygger strategiskt och har en sann 

marknadsföring som vi kan stå bakom. Vi är även influerade av Nyköping som har jobbat 

länge med detta och som jag tycker är väldigt duktiga i det de gör”.
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När det handlar om Sigtunas platsmarknadsföring berättar Camilla Zedendahl är det viktigt att 

hamna rätt mot kommuninvånarna, de måste också ställa sig bakom budskapet. En plats är det 

ingen eller alla som äger, en mycket komplex fråga. 

4.2 Observationer

4.2.1 Sigtuna
Sigtuna kommun är en kommun i Stockholms län och ligger norr om Stockholms stad. Att ta sig 

från Sigtuna till Stockholm tar ca 40 min med pendeltåg. I Sigtuna kommun ligger Arlanda, som 

är Nordens största flygplats. Tätorterna i Sigtuna Kommun är Märsta, Sigtuna och Rosersberg. 

Antal invånare i Sigtuna kommun var den 30 september 2012, 42055 personer. 29

4.2.1.1 Hemsidor
Sigtuna Kommuns hemsida är informativ om Sigtuna kommun och deras olika funktioner. Deras 

fokus på förstasidan är de tre kategorierna näringsliv, flytta hit och att göra. På hemsidan 

marknadsför de sig även som en fair trade-stad, vilket innebär att flera företag och föreningar i 

kommunen erbjuder fair trade-produkter. Om en produkt är fair trade betyder det att den har 

producerats med ett socialt ansvar för producenternas arbets- och levnadsvillkor. Det finns även 

en länkt till Destination Sigtunas hemsida.

Destination Sigtunas hemsida har ett modernare typsnitt med ett många informativa bilder som 

kommunikationsverktyg. Här är fokus på aktuella aktiviteter och evenemang i Sigtuna. 

Huvudkategorierna är bo,äta, göra, resa, konferens, evenemag och senaste nytt.

4.2.1.2 Sigtuna Brandbook
På Destination Sigtuna kan man ta del av Sigtunas Brandbook som är en handbok för människor 

som arbetar med marknadsföring av Destination Sigtuna. I brandbooken förklaras hur Sigtunas 

varumärke ska vårdas, deras vison och mål och Sigtunas värden. Den visar även hur logotypen

ska användas samt vilka typsnitt som Sigtuna alltid använder. 

                                                
29 http://www.sigtuna.se/sv/Om-kommunen/Kommunfakta/Statistik/
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4.2.2 Nyköping

Nyköping är en kommun som ligger söder om Stockholm, och man tar sig lätt in till huvudstaden 

på ca en timme med pendeltåg. Andra närliggande städer är Norrköping (40 minuters resväg) och 

Linköping, som också ligger en timmes resväg bort. I Nyköpings kommun bor det ca 52 000 

människor i dagsläget.30

4.2.2.1 Hemsida

Nyköpings kommun har lanserat en hemsida som heter nyköpingsguiden, där man som turist, 

invånare eller om man bara är nyfiken på Nyköpings kommun få en mängd information att läsa. 

De har en särskild kategori på hemsidan som heter Besöksguiden, där besökare får tips om hotell 

att bo på, restauranger att äta på, sevärdheter och även Nyköpings shoppingmöjligheter. 

En annan kategori på hemsidan är Evenemang, där de listar alla kommande och pågående 

evenemang som händer i Nyköping så att man som invånare eller besökare kan ta del av alla 

trevligheter i kommunen. De tipsar om allt från olika biopremiärer till julmarknader och 

konstutställningar – allt för att underlätta för de som vistas i Nyköping och ge dem uppdaterad 

info om aktuella händelser.

Sedan har de en kategori som heter Bo i Nyköping. Det är under denna kategori som man 

marknadsför sig mot potentiella invånare. Alla bilder från kampajerna ”Bo i Nyköping” som går 

2 gånger per år finns att titta på. Information om vilka olika typer av arbeten i kommunen finns 

tillgängliga för den potentiella invånaren. Man kan även läsa om Nyköpings närhet till Skavsta 

flygplats och även de goda kommunikationerna till Stockholm. Vidare kan man läsa om 

Nyköpings vård, skolor, kultur och fritidsaktiviteter. 

                                                
30 http://www.nykopingsguiden.se/sv/Om-Nykoping/ Datum: 2012-12-11
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Det finns även en sida för allmän information om Nyköping, en Nyköpingsblogg och andra små 

finesser som en nedladdningsbar reseguide i pdf-format och en avdelning där de listar sina 

favoritplatser i Nyköping med olika bilder på dessa platser.31

4.2.2.2 Kampanjer

Hösten 2003 genomfördes Nyköpings kampanj ”Bo i Nyköping” för första gången. Två år senare 

kunde bilderna synas i Stockholms tunnelbana. Kampanjen har nu blivit en årlig kampanj som 

annonseras varje höst och vår för att locka inflyttare till Nyköping. Bilderna i kampanjen är 

svartvita bilder som de använder konsekvent varje år, de använder även samma typsnitt varje år. 

Att bilderna alltid är svartvita ska ge ett intryck av hög kvalitet och ska inge ett lugn som en 

kontrast till stressen i tunnelbanan i Stockholm. Bilderna gestaltar alltid miljöer och personer 

som är från Nyköping och ofta samarbetar man med konstfotografer som tar dessa bilder.32

Denna reklambild från 2007 är ett exempel på hur Nyköpings kampanjbilder kan se ut. I bilagorna finns fler 
kampanjbilder från tidigare och senare kampanjer.

                                                
31 http://www.nykopingsguiden.se/sv/ Datum: 2012-12-11 
32 http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Om-Nykoping/Bo-i-Nykoping/ Datum: 2013-01-14
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Analys

4.3 Livsstilssegmentering/Livsstilsmarknadsföring

4.3.1 Nyköping

Nyköpings tunnelbanekampanjer lägger fokus på att livet i Nyköping ska upplevas som enklare 

och lugnare med en närhet till skärgården, havet och landet men samtidigt ligga centralt och nära 

Stockholm. De vill att deras bilder ska ge en känsla av lugn och även glädje och ett enklare liv. 

Man använder människors värderingar vid marknadsföringen. Tittar man på Rokeach 

värderingsmodell finns det två kolumner; värderingar vi lever efter och värderingar vi vill uppnå. 

Att använda sig av några utvalda värderingar är mycket genomslagskraftigt eftersom man då 

visar på att om du flyttar hit, så kommer de värderingar du längtar efter att uppnås. Man försöker 

alltså spela på de värderingar som människor strävar efter och längtar efter i sina liv. I 

Nyköpings kampanjer har de inriktat sig på exempelvis ett komfortabelt liv, en värld av skönhet, 

familjsäkerhet, och glädje.

Intressant att notera är dock att Nyköping använder sig av bilder som ska symbolisera en slags 

känsla. Även om Nyköpings kommun inte själva anser att de har använt sig av 

livsstilsmarknadsföring, kan man ändå påstå att det är just livsstilsmarknadsföring som pågår. De 

försöker med hjälp av sina bilder förmedla en känsla av något annat, ett bättre och enklare liv 

bort från stressen. Det är alltså en annan livsstil än den som oftast råder i storstaden som man vill 

uttrycka. Det intressanta med Nyköpings kommun är just att de använder sig av bilder som ska 

skapa en unik känsla hos varje individ, det är individen själv som får bestämma värderingarna 

som framställs i bilden. Detta kan medföra att åskådaren på så sätt ser det de själva vill se och 

saknar i sina nuvarande liv, vilket kan få dem att flytta till Nyköping.

Nyköpings kommun har dock haft en del livsstilsgrupperingar som ett sätt att gruppera 

information mot turister i åtanke, för att på ett enkelt sätt få informationen att passa de olika 

individerna med olika intressen.
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4.3.2 Sigtuna

I Sigtuna arbetar de medvetet med livstilsmarknadsföring och har en gemensam profil mellan 

kommunen och näringsliv vad det är för något de vill lyfta fram med Sigtuna. De har även en 

klar bild vilka som denna livstilsmarknadsföring är riktad mot. I Sigtuna är den framförallt 

inriktad mot barnfamiljer och människor som arbetar på Arlanda. Deras kampanjer utvecklas 

olika beroende på vem kampanjen inriktar sig mot. Sigtuna använder sig av livsstilsegmentering 

och gör en analys för att bättre kunna förstå sin målgrupp och hur de ska nå ut till dem. 

I en av deras reklamkampanjer har de vänt exempelvis som ses på bilden nedan ett stressigt 

fenomen i Stockholm som rusningstrafik till något positivt i Sigtuna. Här inriktar de sig på alla 

tre AIO inom livsstilsmarknadsföring både vad en person gör, vad den vill ha samt hur den 

tänker. Framförallt så använder sig Sigtuna här av vilka värderingar människor har. Hur vill de 

spendera sin tid - sitta i långa rusningstrafikköer i Stockholm eller leka med sina barn i en gränd i 

Sigtuna? Denna kampanj är inriktad mot stressade barnfamiljer i Stockholm som vill ha en annan 

typ av livsstil. Detta är inte något som reklamen säger rakt ut, utan de använder sig av olika 

medel genom livsstilsmarknadsföring för att få ut sitt budskap. 

Kampanj som Sigtuna hade i Stockholms tunnelbana 2012.
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Sigtunas ledord är livskvalitet och att livet är skönare i Sigtuna. I denna kampanj är detta 

budskap mycket klart och de vill förmedla en skönare livsstil som kan uppnås i Sigtuna. Att 

använda kända fenomen och genom bilder förmedla ett annat budskap än det som oftast är 

kopplat till, är något som har börjat användas inom livsstilsmarknadsföring. Här kopplas bilden 

till staden och får en positiv association, det är alltså livstilsmarknadsföring kombinerat med 

platsmarknadsföring. Ett annat exempel än Sigtunas kampanj är som visas i artikeln ”Selling city 

living: Urban branding campaigns, class power and the civic good” 33 en kampanj i USA för

Washington DC. I denna kampanj ses en svart man i t-shirt spelande schack med en vit man i 

kostym. (Se bilaga Washington DC city living-kampanj) Över bilden står orden ”board meeting”. 

Denna kampanj vill visa att Washington DC är en avslappnad stad där människor umgås 

oberoende klass och ras.

I Sigtuna arbetar man långsiktigt med livsstilsmarknadsföring och satsar på att utveckla sitt 

kulturliv, dagis, skolor och kommunikationer. Genom ett starkt samarbete och nätverk mellan 

kommun och näringsliv är detta ett fokus i hela kommunen. Detta är en stor del inom AIO och 

kan ses både i aktiviteter, intressen och opinioner. 

4.4 Platsmarknadsföring & Destination Branding

4.4.1 Nyköping

Nyköpings kommun har tydligt använt sig mycket av platsmarknadsföring och branding när de 

marknadsfört sin kommun. Tittar man exempelvis på deras årliga kampanjer och övrig reklam 

framgår det tydligt att de försöker skapa sig ett varumärke då de har varit konsekventa med sina 

val. De använder alltid samma typsnitt, svartvita bilder och har alltid ett återkommande tema 

som bilderna ska representera, dvs. havet, navet och livet. Allt för att hela tiden öka kännedomen 

om Nyköpings kommun som en plats och som ett ställe att leva ett gott liv på. Detta framställer 

Nyköping som en unik kommun och differentierar kommunen från andra kommuner. Ännu en 

sak som differentierar Nyköping från övriga kommuner är att de inte använder sig av specifika 

                                                
33 Gibson, TA, Selling city living: Urban branding campaigns, class power and the civic good,

International journal of cultural studies, 2005 Vol. 8, 268-270.
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slogans eller loggor. Istället har de sina konsekventa bilder som ska förmedla en känsla av ett 

lugnare liv som de marknadsför. Det är dessa delar som ingår i City image communication-

modellen under secondary communication, där all platsens planerade marknadsföring sker.

Deras ständiga uppdateringar på hemsidan samt närvaron på det sociala mediet Facebook gör att 

Nyköpings kommun framstår som en ung och aktuell kommun som vill sprida sin information 

till såväl besökare, potentiella inflyttare och invånare. De har tävlingar och uppdaterar sig om 

aktuella tillställningar i kommunen för att öka den unga och aktuella bilden som kommunen vill 

återge. De svartvita bilderna används även på hemsidan för att höja igenkänningsfaktorn ånyo. 

Även detta ingår i secondary communication. Nyköping använder hemsidan för att visa på att 

man faktiskt är en aktuell kommun där det sker mycket roliga saker, inte bara ytterligare en 

småstad utanför Stockholmsområdet.

Nyköpings kommun vill även att invånarna och besökarna i kommunen ska få den bästa möjliga 

service de kan få med lättillgänglig information, något som tydligt märks när man besöker deras 

hemsida, boinyköping.se. Där finns all information om kommunen, olika events som inträffar 

och mycket annat. Detta görs främst för att ge invånarna en så bra service som de kan få, så att 

de är nöjda med att bo i Nyköping och på så vis blir goda ambassadörer för kommunen. Sedan 

kan kommunen dra nytta av invånarna och använder dem som en del i sin marknadsföring då de 

hjälper till att sprida information om kommunen via word of mouth. Detta är ett fenomen som 

nämndes tidigare i Kavaratzis modell city image communication. Där nämns det under tertiary 

communication att man använder word of mouth via medier och konkurrenter för att försärka sin 

stads varumärke. I Nyköping använder man sig alltså av sina invånare för att skapa god word of 

mouth och på så sätt ytterligare öka kännedomen om kommunen och stärka sitt varumärke. I 

Nyköpings kommun så satsas det även ganska stort på just turism och man har många aktiviteter 

och övrig information att ta del av som besökare. Återigen för att skapa god word of mouth och 

på så sätt sprida ytterligare information, öka kännedomen och stärka varumärket.
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4.4.2 Sigtuna

Även i Sigtuna arbetar de aktivt med platsmarknadsföring, exempelvis vill de at

Att Sigtuna ska associeras med Arlanda. Detta både för att få människor som arbetar där att se 

Sigtuna som en kommun där man även kan bo, men också för att placera Sigtuna på kartan. Att 

skapa denna koppling mellan Sigtuna och nordens största flygplats gör Sigtuna till en unik 

kommun som kommer bli ihågkommen. Detta har blivit extra viktigt när konkurrensen mellan 

kommuner har blivit större. Andra fördelar som Sigtuna poängterar i sina kampanjer är närheten 

till Stockholm och de bra kommunikationer som finns i deras kommun. 

Sigtuna har skapat en brandbook som förklarar hur Sigtunas varumärke ska vårdas samt vilken 

vision, mål och värden Sigtuna har. Man förklarar hur man vill att Sigtuna ska upplevas och hur 

man med hjälp av secondary communication ska uppnå sina mål. Man lägger exempelvis fokus 

på vilka typsnitt som får användas när Sigtuna marknadsförs för att skapa en enhetlig bild och 

synas i bruset. I brandbooken beskrivs även hur logotyper ska användas. I Sigtunas kampanj i 

Stockholms tunnelbana användes en logotyp där de hade paraplymärket överst som var Bo i 

Sigtuna och sedan de 3 aktörerna (Peab, Sigtuna kommun och Sigtuna hem) under. Detta gjordes 

för att visa på det unika samarbetet mellan kommun och näringsliv som har skapats i Sigtuna. 

Även den gemensamma hemsidan Bo i Sigtuna var framträdande i kampanjen. Om man besöker 

Sigtunas kommuns hemsida kan man även där se en synlig länk till Destinations Sigtunas 

hemsida för att förstärka detta samarbete. Genom att ha detta samarbete kan de ha samma 

budskap och kontrollera vad som skrivs och sägs om platsen, de har även starkare ekonomiska 

tillgångar. Denna samverkan påverkar även stadens image positivt som man kan se i Kavaratzis 

modell eftersom fler komponenter i en stad arbetar tillsammans. På Sigtunas hemsida 

marknadsför de sig även som en fair trade-stad för att differentiera sig som stad och plats och 

vara aktiva i en aktuell debatt i dagens samhälle, och få ett miljöperfektiv på sin stad. Destination 

Sigtunas hemsida är mer modern och här ligger fokus på vad som är aktuellt just nu i kommunen, 

precis som Nyköpingsguiden.

Även i Sigtuna som i Nyköping är word of mouth en viktig del i platsmarknadsföringen. Om 

invånarna i Sigtuna är nöjda ambassadörer för sin kommun är detta en stor fördel i 
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marknadsföringen för kommunen.  I Sigtuna arbetar de aktivt med att få ut information till sina 

medborgare om allt som händer i Sigtuna för att de ska känns stolthet för sin kommun. De satsar 

även långsiktigt inom dessa frågor och satsar på dagis, skolor, sporthallar, kultur och 

kommunikationer. 

En likhet mellan Nyköpings kommun och Sigtuna kommun är att de båda kombinerar 

livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring för att få ett bredare och starkare budskap. Båda 

kommunerna använder sig av bilder i sin livsstilsmarknadsföring för att förmedla känslor och i 

Sigtuna säger man att man har influerats mycket av Nyköping på denna punkt.

Både Nyköping och Sigtuna har dessutom använt sig av svenska landmärken för att placera sin 

stad på kartan och öka medvetandet hos människor om var deras stad är placerad. Sigtuna har 

använt sig av Arlanda medans Nyköping har använt sig av Skavsta. Att dessa båda är flygplatser 

kan vara en tillfällighet, men det är också ett landmärke som inte är kopplat till en stad men som 

har hög igenkännlighet hos människor. Det skapar även andra förmåner att kopplas ihop med en 

flygplats såsom turism och en plats att arbeta på. 

Skillnader är att Nyköping inte har någon uttalad målgrupp medan Sigtuna har det. Detta kan 

bero på att Nyköping arbetat längre med dessa frågor och har insett att det passar bäst för dem 

med en mer allmän inriktning.

En annan stor skillnad är hur finansieringen ser ut. Sigtuna finansierar en stor del av sin 

livsstilsmarknadsföring genom näringslivet. I Nyköping är det däremot kommunen som 

finansierar marknadsföringen. Detta kan göra att det är lättare för Nyköping att ha ett enhetligt 

budskap eftersom de inte måste ta hänsyn till andra parter, vilket Sigtuna kommun måste göra.
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4.5 Tidigare forskning

I Nyköping arbetar man med att känna denna samhörighet som det pratas om i första artikeln till 

platsen genom att ha en marknadsföring som bygger på känslor kring de tre delarna navet, havet 

och livet. I Sigtuna skapar man denna samhörighet genom att visa att livet i Sigtuna är ”skönare” 

än i exempelvis Stockholm. Genom att associera negativa livsstilsfenomen i Stockholm som i 

Sigtuna blir någonting positivt, gör att livet känns lugnare där. Både Sigtuna och Nyköping 

kommun arbetar med att skapa ett känslomässigt band, genom exempelvis delade värderingar 

som återspeglas i kampanjbilderna, mellan kommunen och de som bor eller besöker den, och på 

så sätt skapa en slags brand personality till platsen.

I enlighet med vad andra artikeln går igenom har vi märkt på snarlika slutsatser. Både Sigtuna 

och Nyköping har förstått att konsumenternas behovsmönster ändrats och att ”vanlig” 

marknadsföring inte längre är tillräcklig för att fånga deras intresse. Framförallt i Sigtuna har 

man använt sig av livsstilssegmentering och AIO-förhållandet.

Både och Sigtuna och Nyköping har förstått värdet i att rikta sin platsmarknadsföring även mot 

sina nuvarande invånare som nämns i tredje artikeln. En punkt som är annorlunda mot den här 

artikeln är dock att de studerade kommunerna har tagit ett steg längre och även använt sina egna 

invånare som en del i sin marknadsföring, vilket båda kommunerna är väldigt medvetna om. 

Framförallt handlar det om att få fram kommunens värden och det viktiga är att invånarna förstår 

kommunens budskap och värderingar för att sedan kunna sprida dessa vidare genom word of 

mouth.
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5 Slutsatser

Uppsatsens syfte var att undersöka om och hur kommunerna Nyköping och Sigtuna använder sig 

av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring och varför man använde sig av dessa 

marknadsföringsformer. Frågeställningarna som uppsatsen ämnade besvara var: 

 Vad är livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring? 

 Använder sig kommuner av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring och vem 

riktar sig denna marknadsföring mot?

 Hur och varför använder sig kommuner av livsstilsmarknadsföring och 

platsmarknadsföring?

Traditionell marknadsföring inriktar sig på människor med en särskild ålder, kön eller demografi, 

men människan är mer komplex än så och detta tar livsstilsmarknadsföring hänsyn till. Bara för 

att man är en kvinna på 20 år från Stockholm betyder inte det att man har särskilda värden eller 

intressen. Inom livsstilsmarknadsföring går man mer in på de enskilda individerna och man 

ställer frågor som vilka värderingar, förhoppningar, intressen, aktiviteter och vilka åsikter vi har. 

Man kan säga att livsstilsmarknadsföring är en marknadsföringsform på en djupare grund, man 

segmenterar på en djupare nivå och tar hänsyn till hela individen. 

Platsmarknadsföring är, som nämnts tidigare i uppsatsen, en teori som använder sig av olika 

marknadsföringsprinciper, så som branding, för att göra platsen mer tilltalande för turister, 

företag, investerare och invånare. Det finns alltså inget universellt sätt att genomföra 

platsmarknadsföring på, varje plats får utgå från sina egna förutsättningar.

Nyköping riktade sig inte mot någon särskild målgrupp, de ville hellre rikta sig till allmänheten 

och till de som var mottagliga. Men ett intervjusubjekt sade att det verkade som att 

småbarnsfamiljer var särskilt attraherade av deras kampanjer och att det var mestadels 

barnfamiljer som flyttade till Nyköping. Sigtuna däremot riktade sig mot barnfamiljer och främst 

mot de som arbetar på Arlanda. Arlanda ligger nära Sigtuna och man ville att de arbetande på 

Arlanda skulle se Sigtuna som en plats att bo på, inte bara som deras arbetsplats.
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Både Sigtuna och Nyköping har uppmärksammat att konkurrensen mellan kommunerna i 

Sverige har blivit hårdare de senaste åren. För att synas i mängden är det viktigt att stå ut, samt 

att förstå sina konsumenter på en djupare nivå. Detta är en stor anledning varför Nyköping och 

Sigtuna har börjat använda livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring.

Vi kan från vår analys utläsa att kommunerna Nyköping och Sigtuna har båda använt sig av 

livsstilsmarknadsföring på olika sätt. Nyköping har använt sig av bilder för att förmedla en 

känsla av den livsstil som de erbjuder. Sigtuna har inriktat sig mer specifikt på vilka människor 

de vill ska flytta till deras kommun. De använder sig av livsstilssegmentering för att bättre förstå 

deras målgrupp och hur de ska nå ut till dem.

Under undersökningens gång har det noterats att de båda kommunerna arbetar mer med 

livsstilsmarknadsföring än de själva är medvetna om, framförallt Nyköping. Detta eftersom det 

är ett begrepp som kan vara svårtolkat om man inte är insatt i ämnet. Dessutom är det en stor del 

av livsstilsmarknadsföringen som kan upplevas som ”traditionell” marknadsföring, man tänker 

alltså inte på att det faktiskt är en form av livsstil med särskilda värderingar som man säljer och 

förmedlar, vilket ju är den huvudsakliga punkten i livsstilsmarknadsföring.

De båda kommunerna har dessutom använt sig av platsmarknadsföring av olika former för att 

stärka sina respektive varumärken. Platsmarknadsföringen i Nyköpings kommun tar sin form i de 

årliga kampanjerna där man är konsekvent med valet av bilder, samt utseendet på dessa, typsnitt 

och även i deras starka vilja att ge så bra service som möjligt till såväl invånare som besökare. 

Med sin lättillgängliga information om Nyköping stärker de sitt varumärke och ökar känslan av 

god kommunikation till sina invånare. I Sigtuna använder man platsmarknadsföring genom 

logotyper och slogans för att differentiera sig. Man försöker även skapa en återkoppling till 

Arlanda flygplats för att öka kännedomen. De är även en fair trade-stad och upplevs då som 

miljömedvetna, något som för vissa är väldigt viktigt idag.

Båda kommunerna använder sig av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring på sina 

egna invånare. Detta eftersom de vill skapa en känsla av stolthet för kommunen de bor i, och gör 

dem till goda ambassadörer och hjälper till att sprida budskapet kommunen vill återge. Både 
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Nyköping och Sigtuna kombinerar platsmarknadsföring och livsstilsmarknadsföring för att få ut 

ett kraftfullt budskap. Dessa två marknadsföringsteorier går ofta in i varandra vilket kan vara en 

bidragande faktor till att man inte är fullt medveten om att man använder sig av 

livsstilsmarknadsföring.  

Nyköping och Sigtuna arbetar även starkt med att deras kommuner ska ses som ett varumärke 

och detta är något som man ständigt har i åtanke när man genomför kampanjer och dylikt. 

Sigtuna har dock inte arbetat på detta sätt lika länge som Nyköping. Därför kan man se det som 

att Nyköping ligger före i sin marknadsföringsutveckling, framförallt inom 

livsstilsmarknadsföring och i att etablera ett starkt varumärke.

Det som vi blev mest förvånade över, och som kanske är det viktigaste vi fått ta del av vid 

genomförandet av uppsatsen, var hur kommunerna använder sig av sina nuvarande invånare i 

marknadsföringssyften. Vi blev även förvånade över hur pass okänt innebörden av teorier inom 

livsstilsmarknadsföring har varit i kommunerna. Detta kan dock vara eftersom vi som studenter 

är i en akademisk miljö fylld av teorier, medan de på arbetsplatserna är mer praktiskt orienterade. 

Dessutom är livsstilsmarknadsföring ett relativt nytt fenomen, och efter studiens resultat anser vi 

att det är ett område som behöver ytterligare forskning och mer uppmärksamhet. Detta eftersom 

det kan ge en så stor inverkan på marknadsföringsområdet i helhet, särskilt platsmarknadsföring 

och destination branding, på grund av sin slagkraft. 

En annan sak som vi ansåg var spännande var Sigtunas förhållningssätt till näringslivet, vilket 

gav dem en större slagkraft genom att vara deltagande i en aktuell debatt. Det var även intressant 

att Nyköping sysslat med denna typ av marknadsföring under en längre period, medan Sigtuna

precis är i startfasen. Det gjorde det intressant att jämföra hur de tänker och vilka skillnader och 

likheter som fanns. Som vi hade antagit använder sig kommuner faktiskt av såväl 

livsstilsmarknadsföring som platsmarknadsföring, oavsett om det är medvetet eller ej.

Vi känner att vi har bidragit till ny kunskap inom området platsmarknadsföring och 

livsstilsmarknadsföring, framförallt hur dessa två kombineras kan leda till att kommuner kan 

framföra ett starkare budskap, och på så sätt även stärka sina respektive varumärken. En plats är 
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trots allt så mycket mer komplex än en produkt. Uppsatsen har även observerat att kommunerna 

drar nytta av sina invånare för att marknadsföra sig och stärka värdet av sin kommun.

Kommunernas fokus på de egna invånarna ger utdelning på två sett då det både säkrar att 

invånarna bor kvar, samt att de sprider ett gott rykte om kommunen genom word of mouth.  

Dessa resultat om hur kommunerna Nyköping och Sigtuna använder sig av 

livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring kan även appliceras på andra kommuner i 

Sverige. Befolkningsströmningarna i Sverige har, som tidigare nämnts, ändrats de senaste åren 

och det har även anledningarna till varför människor flyttar gjort. Kommuner behöver nya 

strategier samt en djupare förståelse om dessa mönster, här skulle livsstilsmarknadsföring och 

platsmarknadsföring kunna vara användbart. Även kommunikationen med de egna invånarna är 

viktigt och är något som andra platser kan dra nytta av.

5.1 Vidare forskning

Det hade varit intressant att studera fler kommuner, både sådana som tydligt har använt sig av 

dessa olika marknadsföringstyper, och sådana som inte har gjort det, och sedan gjort en 

jämförande studie mellan dessa. En annan spännande infallsvinkel kan vara att man även 

intervjuade invånare i kommunerna för att få deras syn på kommunen. Det hade även varit 

intressant att intervjua människor som just valt att flytta till de olika kommunerna, för att få reda 

på vad det var som gjorde att de valde att flytta just dit.
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6.2 Elektroniska källor

Bo i Sigtuna

http://boisigtuna.se

Datum: 2012-11-11

Destination Sigtuna

http://destinationsigtuna.se

Datum: 2012-11-05

Nyköpingsguiden

http://www.nykopingsguiden.se/Boinykoping/  

Datum: 2012-11-05

Nyköping Kommun

http://www.nykoping.se/  

Datum: 2012-11-05

SCB Befolkningsstatistik

http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx

Datum: 2012-11-05

Sigtuna Brandbook

https://www.dropbox.com/s/ohs1b4ngoiioh2x/Sigtuna_brand_book.pdf  

Datum: 2012-12-29

Sigtuna Kommun

http://www.sigtuna.se

Datum: 2012-11-11
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Statistiska centralbyrån

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/Befolkningsutveckling/befutv_Kv2_2012.pdf

Datum: 2012-12-29
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7 Bilagor

7.1 Intervjuer

7.1.1 Intervju 1: Palaemona Mörner

Vilken är din nuvarande arbetsposition?

Kommunikationschef på Nyköping kommun.

Hur ser er marknadsföringsstrategi ut i dagsläget när det gäller att marknadsföra er 

kommun? 

Det är en jättestor fråga, du får nästan specifiera vad du menar. 

Vad har ni för marknadsföringsstrategi då?

Jag kan inte svara på det, inte på det sättet.

Vem är denna marknadsföring riktad mot? (nyinflyttade, folk som funderar på att flytta, 

folk som bor i området (öka populariteten?)) 

Fyra stora målgrupper. Nyköpingsbor alltså medborgare. Vi har de interna målgrupperna som är 

nyköpingsborna. Och kommunens anställda såklart och sen har vi inflyttare människor som kan 

tänka sig att flytta till Nyköping. Och sen har vi företag, nya företags etableringar. Att vidga 

arbetsmarknaden. Även målgruppen är besökare turister.

Är denna typ av marknadsföring riktad mot en speciell ålder, ekonomisk grupp eller något 

annat?

Nej, men för besökande turister är det ju båda nationellt och internationellt

Har ni olika typer av marknadsföring för olika grupper?

Vi har många olika marknadsföringsaktiviteter.
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Har du några exempel?

Vi kör reklam på stortavlor i Stockholms tunnelbana. För att ny inflyttare. Vi har direktreklam 

till sådana som vi tror är intresserade inom det här segmentet. Vi har rundturer i nyköping som vi 

bjuder in till. Vi har en webbplats för inflyttare. Vi har en mängd olika aktiviteter på våra 

webbplatser, sociala medier facebookssidor etc. den kampanjen är väldigt stor vi har också för 

står du en tävlig inom ramen för den.

Sen har vi för besökande turister en omfattande marknadsföring genom framför allt vår carrier 

alltså Ryanair, där vi har olika aktiviteter i deras publikationer, bokmagasin, bagageluckor, 

flygplanen deras webbplats med olika erbjudanden paket mm. 

Vi är länken sthlm Skavsta. För att komma till nyköping, Nyköpingsguide som är en turistguide 

som också har en omfattande webbplats. Som också har plats för alla arrangörer kan lägga ut sin 

information i evenemangsguide. 

Vi har marknadsföring i sthlm turistcenter, där har vi bildspel samt material.

På visitsweden.com har vi samt andra turisttidningar marknadsföring. Vi har en turistguide i 

tryckt form, infotavlor mm Skyltar på Skavsta samt ett turistkontor där ute. Turistbyrå inne i 

nyköping, cyklade turistvärdar på somrarna i stan. Besöksmarknadsföringen är väldigt 

omfattande. Vi har som målsättning att öka varje år, fördubbla kan man säga fram till 2023 ska 

vi fördubbla omsättningen i besöksnäringen.

Tycker ni att det fungerar bra?

Ja det fungerar väldigt bra. Vi ökar varje år. Turistnäringen har ökat med 1,2 miljarder i 

nyköpingskommun .

Arbetar ni med er kommun som ett varumärke, om ja hur/varför?

Absolut, Genom alla de här aktiviteterna har vi ett och samma varumärke. Vi har inte splittrat 

upp oss i olika varumärken. Sen har vi marknadsföringen som syftar till att bygga 

entreprenörskap i nyköping och bland medborgare och bland anställda i kommunen.  Och där 

handlar det om att besätta varumärket samt god service Och här jobbar vi direkt mot de utsatta 
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målen att man ska uppfatta at man får god service att nyköpings kommun tjänsterna är 

tillgängliga och att man har valmöjlighet och att man bemöter på ett professionellt sätt i alla våra 

verksamheter. Och det är varumärkets löfte och här handlar det väldigt mycket om att arbeta med 

verksamhetsutveckling internt i kommunen för att vi kan stå för och dessa löften och stödja en 

omfattande Internkommunikation där vi har en väldigt stark kommunikationsfunktion internt i 

kommunen.

Om du skulle säga om några särskilda egenskaper som ni vill att nyköping ska framstå 

som? Hur tänker ni där?

Det beror på vilken målgrupp du talar om.

Ja är det olika på grund av målgrupp då menar du?

Ja det beror ju helt på om du är nyköpings bo så är service av kommunen. Blad besökande turist 

så. Men sen finns det ju olika vägar för de målgrupperna Olika områden vi jobbar inom. 

Hur vill ni locka nya invånare?

Nyköpingsborna ska vara nöjda och glada med att bo här så att de är goda ambassadörer för 

Nyköping och det uppnår vi genom att arbeta för att vårt varumärkeslöfte, en god service, ska 

upplevas av dem, man ska få god services av kommunen. Detta gäller mycket kommunikation, vi 

kan hjälpa dem att få reda på hur man går till väga om man vill ha bygglov, dagisplats, plats på 

äldreboende osv osv. Man kan säga att marknadsföringsstrategin är att stärka kommunikationen 

som sådan och göra informationen tillgänglig och är lätt att hitta. Vår strategi handlar även om 

verksamhetsutveckling där vi behandlar internkommunikation och hur vi arbetar med att stärka 

hur kommunikationen och ledarskapet sköts för att arbetarna sedan i sin tur ska kunna ge så god 

service som möjligt och då uppfylla varumärkeslöftet.
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Hur tänker ni kring folk som ni vill ska flytta till Nyköping? Är det några särskilda 

värderingar eller egenskaper som ni vill lyfta fram med era kampanjer? 

(Bo i Nyköping-kampanjen.) Vi försöker inte lyfta fram några värderingar alls, vi försöker bara 

genom våra bilder ge en skön känsla och sedan får den som tittar på bilden själv bestämma vilka 

värderingar den bilden utstrålar. Det är en skön känsla som vi eftersträvar. 

Är det några särskilda känslor som ni tänker på då? 

Den som betraktar bilden får känna det dem känner, vi vill inte säga att ”du ska känna såhär”, 

utan alla ska få uppfatta det på sitt sätt. Bilderna finns i Stockholms tunnelbana och man kanske 

står där med sina barn på väg till dagis, lite försenad och stressad och der regnar och är jävligt i 

största allmänhet så kanske man ser dessa bilder och tänker ”ja det kanske finns en bättre 

livskvalitet alldeles i närheten av Stockholm”. Och dessa bilder vill bara ge denna glada, sköna 

känslan av någonting annat, sen är det upp till var och en som ser bilderna att tolka dem på sitt 

sätt.

Är begreppet livsstilsmarknadsföring något du är bekant med(se kort info i inledningen)? 

Vi marknadsför inte en livsstil, vi marknadsför just en känsla av att det ska finnas någonting 

annat för en målgrupp som befinner sig i ett skede i livet där man tänkt sig för att byta livsstil. Vi 

marknadsför en möjlighet till någonting annat. Det kan vara människor som håller på med hästar, 

kajak, barn, seglar, promenader, det finns massa olika situationer som bilderna visar. Vi går inte 

ut och tänker att nu ska vi locka till oss seglare etcetera. Vårt erbjudande är att du kan hitta ett 

enklare liv, men ändå bo kvar nära Stockholm och behålla jobbet du har där.  
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7.1.2 Intervju 2: Erik Ahlgren

Vilken är din nuvarande arbetsposition?

Kommundirektör för nyköping kommun

Hur ser er marknadsföringsstrategi ut i dagsläget när det gäller att marknadsföra er 

kommun? 

Ja det har vi, vi har en väldigt långsiktig strategi. Och vi har hållit fast vi den under många års 

tid. Och den inbegriper naturligtvis att vi försöker vara väldigt strikta och trogna den strategi vi 

har och det varumärke vi hela tiden vill kommunicera. Våra främsta satsningar gör vi för att få 

fler invånare att flytta hit, att flytta till nyköping.

Ok, så det är mot dom det riktar sig mot då?

(Vem är denna marknadsföring riktad mot? (nyinflyttade, folk som funderar på att flytta, 

folk som bor i området (öka populariteten?)) )

Det är det primära, men samtidigt när vi gör de kampanjer som vi gör får vi också andra vinster 

med det så att säga. 

Ja ja precis så att kanske dom som faktiskt bor där tycker om att bo där och vill bo kvar 

och så eller?

Ja det är det men det är också så här att när vi. Tillexempel jobbar vi ju med att vi har två gånger 

om året, en gång på våren en gång på hösten så har vi stora kampanjer i Stockholms tunnelbana.

Mmm jo precis den har vi ju sett.

Den kanske någon har sett när de åker tunnelbana ja.

Ja precis den har vi sett båda två flera gånger. Det var ju därför vi tänker på nyköping just 

för att vi kände att ni använt er av marknadsföring ganska ordentligt.

Ja precis vi har ju kört den kampanjen i många år, åtminstone 5-6 år.
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Oj ja det är mycket.

Så vi är uthålliga och vi håller en stil och en profil som gör att vi sticker ut. Den riktar sig ju 

egentligen till att bo i nyköping. Kampanjen heter ju bo i nyköping. Men kännedomseffekten av 

de här gör ju också naturligtvis att det påverkar ex att företagare flyttar hit. Den påverkar också 

våra möjligheter att rekrytera personal därför att det är många som precis som du då som har 

uppmärksammat den hör kampanjer och därmed fått en slags kännedom om nyköping på köpet 

av den här kampanjen. Det är det verktyg vi har använt i många syften. 

Är denna typ av marknadsföring riktad mot en speciell ålder, ekonomisk grupp eller något 

annat?

Vi har tidigare prövat med att göra direkt målgruppsinriktad marknadsföring men det för vi inte 

nu utan den här är ju allmänt inriktad. Men den verkar attrahera unga barnfamiljer.

Har ni olika typer av marknadsföring för olika grupper?

Det skulle man naturligtvis kunna göra men vi har valt att inte göra så.

Hur har era senaste/största kampanjer sett ut för att marknadsföra er kommun? 

Den största som vi kör varje år är bo i nyköping. 

Arbetar ni med er kommun som ett varumärke, om ja hur/varför?

Vi vill ju ha ett varumärke som har trovärdigt innehåll och som står för att Nyköping är en plats 

att leva ett gott liv och verka i på ett bra sätt. Och det är ju det som vi hela tiden visar och jobbar 

väldigt systematiskt mot med samma grafiska snitt i allt vi gör. Och arbetar hela tiden med 

varumärkestänkandet. Det är ju väldigt viktigt att vi är trovärdiga i det vi levererar. 

Är slogans viktiga när man arbetar med kommuner som ett varumärke? Har er 

kommun/stad en slogan och hur uppkom denna?

Vi har sedan 10 år tillbaka valt att arbeta med bilder väldigt mycket. Vilket vår kampanj i 

tunnelbanan visar. Redan för drygt 10 år sedan så satt vi alltså en grafisk profil som innebär en 

tre bilds kombination. Och de tre bilderna ska symbolisera livet(det goda livet), navet(det stället 
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där man kan kommunicera runt, där det finns kommunikationer) och det tredje är havet. Och det 

innebär att vi alltid i allt vårt material så har vi den trebildskombinationen med. Alltså med en 

bild som ska symbolisera var del av de tre.

Så du menar att när man ska tänka på nyköping så är de dessa tre bilder som man ska 

tänka på och inte någon slogan?

Det är bilderna och det är känslan. Det är en plats där det är goda kommunikationer, lätt att resa 

till, lätt att resa ut och det är ett ställe där det är gott liv och det ligger vid havet. Och det här är ju 

enklast att istället för att skriva checka slogans så som Sveriges bästa kommun och alla möjliga 

som finns. Så använder vi oss inte alls av sådant.

Ni har ju förut marknadsfört er mot specifika målgrupper, varför slutade ni med det? 

När vi började dra i gång våra kampanjer gjorde vi också parallella kampanjer i tryckt media och 

där gick vi liter mera ut att inrikta oss mot exempelvis barnfamiljer. Men det är klart att i det 

bildmaterial vi använder i våra kampanjer så tilltalar det ju naturligtvis olika grupper på olika 

vis. Jag tror att vi har en grupp som tilltalas mycket av det och det är då barnfamiljer. 

Jag tänkte om ni hade haft någon annan typ av marknadsföring innan bo i nyköping 

kampanjerna drog i gång. Vad hade ni innan det?

Ja nu, men det ligger som du hör är vi långsiktiga och har jobbat på ett systematiskt sätt i många 

år. Så det ligger så långt bak i tiden att jag inte riktigt kan redogöra för det. 

Absolut, det vi undrade var om du har märkt några skillnader efter att ni började med 

dessa kampanjer, fungerar det?

Ja vi ser resultat efter kampanjerna, bland annat eftersom vi gör kännedomsundersökningar efter 

varje kampanj. Så vi mäter ju båda uppmärksamhets värde och kännedomsfaktor i kampanjerna. 

Vad säger dessa undersökningar?

Vi kan se över åren som gått så har vi successivt gått upp i allt högre kännedomsfaktor om 

nyköping. Den började med att stiga fortare och nu stiger den långsammare men fortfarande 

stigande. Så jag vill påstå att vi i dag har en hög kännedomsfaktor. Det är oerhört många som 
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lägger märke till kampanjerna i tunnelbanan. Samt i fordonen eftersom vi har affischer även 

hängande i fönstren. Och bildsnittet är det väldigt många som känner igen och förknippar med 

nyköping idag. Lika så är det att vi använder samma bilder om man kommer körande på E4 så 

det är samma bilder där som vi har i kampanjerna. Flyger man med Ryanair så finns det samma 

kampanjbilder i deras magasin som delas ut där och så vidare. 

Har ni tagit hjälp av någon exempelvis utomstående reklambyrå vid er marknadsföring?

Ja i början så hade vi ju det och vi arbetar ju fortfarande med extern reklambyrå. Och vi är noga i 

valet vilka som får i uppdrag att ta bilder och sådant. Och sen är det bilder som är det centrala. 

Men vi är väldigt medvetna själva och styr över det hela. Vi lämnar inte över uppdrag till 

reklambyråer utan de får uppdragen av oss, gör det här och det här. Vi hanterar, styr och 

utvecklar varumärkesarbetet.

Ni verkar ha lyckats bra

Ja det tycker vi att det gör. Det finns ju väldigt mycket som har diskuterat om just det här om en 

kommuns varumärke och svårigheter om att nyttjan av det. Men jag tycker nog att vi har lyckats 

bra och tittar vi på flyttstatistik och annat så ha vi en rätt bra inflyttning. 

Har ni upptäckt några svårigheter?

Det vet jag inte. Men det är intressant att det kan var svårt att få alla att omfattas av iden av att 

man är långsiktig, och skapar sin profil.

Du menar att man vill se resultat snabbt?

Ja, ta en sådan sak som vore det inte trevligt med lite färgbilder i år kan någon tycka. Men vi har 

vår profil och det är profilen som är det intressanta. Vi vill synas, det är så här att alla kommuner 

i Sverige kan skriva att de har den mest fantastiska naturen och miljö och vi är nära detta och 

detta.  Det finns 200 kommuner som kan göra det men vi vill göra något som är specifikt, 

annorlunda.

Det är era bilder, och ert sätt att vara konsekventa, det är er unika del som gör att det går 

bra för er?
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Ja, det är enväldigt viktig del i det.

Är begreppet livsstilsmarknadsföring något du är bekant med(se kort info i inledningen)? 

Jag känner till det men inte så jättebekant med det. När det gäller besöksnärings frågor som 

turism har vi haft en del diskussioner kring hur vi ska se på det vad är det för typ av värden som 

vi vill lyfta fram. Så har vi gjort just dessa livsstilsgrupperingar. Tittat på olika typer, detta är ett 

sätt att paketera information. 

Så är det något ni använt er aktivt av?

Vi har inte varit 100% konsekventa i det men vi har haft de diskussionerna och haft det i åtanke.

Vilka är de värderingarna som ni vill återspegla?

Dels är det ju barnfamiljerna, och det gör vi med utgångspunkten att vi ligger väldigt bra till för 

att komma att besöka oss, övernatta se exempelvis kolmårdens djurpark. Den internationella 

marknadsföringen som vi har för äldre med utflugna barn som vill åka och lägga pengar på hotell

och äta mat. 

Hur tänker ni med de här tre bilderna, om ni gör specifika kampanjer använder ni dem 

alltid lika mycket eller försöker inrikta dem använda någon mer?

Vi har alltid tre bilder med men däremot om vi tar en sådan sak som begreppet navet som alltså 

handlar om kommunikation och transporter så ibland har vi bilder som är flygrelaterade och 

ibland bilder som är järnvägs relaterade. När det gäller livet så försöker vi ofta ha bilder som 

relaterat till livet i nyköpings tätort exempelvis. 
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7.1.3 Intervju 3: Loredana Jelmini

Vilken är din nuvarande arbetsposition?

TF Kommunikationschef

Hur ser er marknadsföringsstrategi ut i dagsläget när det gäller att marknadsföra er 

kommun? 

Den är indelad i 2 delar,

Den första delen är kommundialog, Inom denna ingår möta politiker vara närvarande med 

information på ex webben. Den andra delen är marknadsföring och den delen är inte så mycket 

kommunen utan Destination Sigtuna samt Bo i Sigtuna.

Vem är denna marknadsföring riktad mot? (nyinflyttade, folk som funderar på att flytta, 

folk som bor i området (öka populariteten?)) 

Det är en dialog del som har flera grupper. Den första är medborgare dvs. de som bor här. Sedan 

är det samarbetspartners exempelvis bolag och medarbetare i hela kommunen. Den sista är 

myndigheter. 

Kommunen försöker skapa en enhetlig bild och hålla ihop det genom formen och tilltal. Detta 

kan var svårt då det blir lite byråkratiskt.

När det gäller marknadsföringen är det riktad mot nyinflyttade, här görs marknadsföringen 

genom destination Sigtuna. Den är även riktad mot de potentiella grupperna barnfamiljer, 55+ 

äldre vuxna samt de som jobbar på Arlanda. Gör analys stor kampanj i t.ex. tunnelbanan. Olika 

vem man vänder sig till. Olika argument. 

Hur har era senaste/största kampanjer sett ut för att marknadsföra er kommun? 

Den största har varit i Stockholms tunnelbana. Men här ska du prata med Camilla Zedendahl som 

arbetar på destination Sigtuna. Destination Sigtuna arbetar med kampanjer som denna och ägs till 

viss del av Sigtuna kommun.
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Arbetar ni med er kommun som ett varumärke, om ja hur/varför?

Absolut detta är jätteviktigt för att få ut ny information. Detta var något vi förut inte arbetade 

med i så stor grad. Information istället för kommunikation.

Värdegrundsbyggande var något som inte arbetades så medvetet med förut men nu de senaste 

åren har det börjats tänka i dessa banor, ett varumärksbyggande. Det är även viktigt med 

profilering för att skapa en bättre grund.

Är begreppet livsstilsmarknadsföring något du är bekant med(se kort info i inledningen)? 

Kommunen, politiska ledningen byggt livsstilstänkandet. Bygga dagis bo kulturliv ridklubb 

sporthallar mm. Form innehållet i politiken inte medvetet resultatet har gett det. Skapa ett ett.

Mer vid media. Förra året bilagor Sigtuna byggden t.ex. bara info mm inte marknadsföring. 

Skapat stolthet känslor. Skapar en marknadsföring på det sättet att de sedan tipsar sprider ordet 

om hur bra Sigtuna är. Sigtuna har inte haft någon strategi. Mer blivit av sig själv. Relevant 

spännande miljö allt från historia till ny teknik på ex Arlanda. Pumpat ut fakta mm har lett till 

Sigtuna kommun känner stolthet. Detta har lett till att det nu är en strategi att arbeta från. Det jag 

tycker är jätteviktigt är att skilja på politiska och varumärket. 

Annars har jag ingen jämförelse.

Har ni något mer att tillägga om marknadsföringen/Livsstilsmarknadsföring i er 

kommun?

Vi har medvetet arbetat med att säkra kommunikationen till medborgarna. Otroligt viktigt.
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7.1.4 Intervju 4: Camilla Zedendahl

Vilken är din nuvarande arbetsposition?

Jag är vd för Destination Sigtuna. Och destination Sigtuna är ett bolag som ägs till 23 % av 

kommunen och 77 % av näringslivet.

Och hur länge har destination Sigtuna funnits?

Sen 1992, 20 år. En stor skillnad mellan oss och Nyköping som du kommer att se är att i 

nyköping är det kommunen som driver till stor del marknadsföringsfrågorna, och i Sigtuna så 

driver vi frågorna i samverkan mellan kommun och näringsliv. Och då dvs. inte endast inifrån 

kommunen. Vi arbetar med destinationsutveckling, samarbetar mellan kommun och näringsliv. 

Och vårt uppdrag är då att stärka destinationens attraktionskraft i relation till besökare så väl som 

boende.

Är detta folk som ni vill ska flytta dit eller folk som redan bor i kommunen?

De som vi vill ska flytta hit. Här arbetar vi i samverkan med ett antal större aktörer. I Sigtuna 

arbetar vi nätverksmässigt väldigt starkt och samverkan är ett ledord. . I denna samverkan är då 

kommunen bara en del. När det gäller bo och flytta till Sigtuna frågorna, då är det en samverkan 

mellan oss vi driver de här frågorna. Sedan är det kommunen, Sigtuna hem, Rikshem, Peab, 

NCC, banker, fastighetsmäklare och så vidare. Alla dessa aktörer är då engagerade på olika plan, 

men hela tiden arbetar i samverkan. 

Ja detta är ett helt annat sätt att arbeta på än de gör i Nyköping

Absolut, och finansieringen ser även den helt annorlunda ut, dvs. att det är en starkare 

näringslivsfinansiering här. Och jag har själv pratat med nyköping för jag tycker att de är väldigt 

duktiga i det de gör. De gör ju en större satsning från nyköping och den omfattningen har vi ju 

inte själva i Sigtuna kommit upp i än. De har ju arbetat med detta i flera år medans vi inte har 

arbetat så länge med Bo i Sigtuna. Vi i Sigtuna har arbetat med besöksnäring i alla år men bo i är 

ett ganska nytt uppdrag för oss. 
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Hur ser er marknadsföringsstrategi ut i dagsläget när det gäller att marknadsföra er 

kommun? 

Som sagt vi arbetar nätverksmässigt och gemensamt. Vi har genom olika workshops gemensamt 

satt oss ner och funderat på vilka är det vi vänder oss till och vilka är det som vi vill ska flytta 

hit. Det som är spännande är att Sigtuna för något kvartal sen var vi den absolut snabbaste 

växande kommunen i Sverige.  Där vi var i topp på inflyttning. I denna strategi finns det flera 

delar, det första är ju att det måste byggas, det måste finnas någonstans att bo. Och detta är ju den 

långsiktiga planeringen som kommun och investerare måste göra. Sedan finns det ju 

marknadsföringsstrategin och här finns ju både den enskilda som exempelvis Peab har för sitt 

nybyggda bostadsområde samt den gemensamma marknadsföringsstrategin. Den gemensamma 

marknadsföringsstrategin handlar mycket om livsstilsmarknadsföring, vad är det för något vi 

lyfter i Sigtuna hur ska vi se ut. Detta är något vi hela tiden arbetar fram gemensamt, och 

tillsammans bestämmer var vi ska synas hur och vilka resurser ska vi lägga på detta. 

Vem är denna marknadsföring riktad mot? (nyinflyttade, folk som funderar på att flytta, 

folk som bor i området (öka populariteten?)) Och framförallt om denna 

livsstilsmarknadsföring som du berättar ni har vem riktar den sig mot?

Ja, vi sitter på Sveriges största arbetsplats, Arlanda. Därför har vi riktade insatser mot Arlanda. I 

dagsläget pendlar 16000 människor in till Sigtuna kommun för att arbetar här. Och ungefär 9000 

pendlar ut. Och det innebär att Sigtuna är ingen förort till Stockholm. I och med att vi har en så 

stark egen arbetsmarknad är det många som pendlar in till Sigtuna och dessa har vi särskilda 

insatser mot och framförallt mot alla de som arbetar på Arlanda. Vi vill förmedla att du kan bo 

här också. Detta är en del och den andra är att vi tittar på livskvalité och barnfamiljer som är 

beredda att flytta på sig till annat typ av boende än exempelvis Stockholm. 

Vi måste också se vad har vi just nu att erbjuda, och där kan vi se vad som byggs i Sigtuna 

kommun. Även kommunikationerna, att det är enkelt att ta sig till och från jobbet. Och jobbar du 

eller är mycket resande från Arlanda är det självklart att Sigtuna är mycket attraktivt. Och arbetar 

du i Stockholm är det perfekt att bo i Sigtuna nära pendeltågsstationen. Vi pratar mycket om att 

livet är skönare i Sigtuna, det är en av de saker vi förmedlar,  och detta handlar ju om 
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livskvalitet. Något annat som vi lyfter fram är hur lära vi ligger, och då placerar vi oss gärna 

geografiskt på kartan genom att förhålla oss till Arlanda som då är vår flygplats. Det är så att alla 

inte vet var Sigtuna ligger. Men kopplar man ihop Sigtuna med Arlanda då vet man exakt var vi 

ligger. 

Hur har era senaste/största kampanjer sett ut för att marknadsföra er kommun? 

Vi hade en kampanj i Stockholms tunnelbana. Och denna är intressant för man kan se hur vi 

jobbar från vår brandbook. I brandbooken kan man ser hur vi jobbar samt tänker kring 

marknadsföring. Och då körde vi en kampanj där vi hade livet är skönare i Sigtuna i tunnelbanan. 

Och bland annat funderade vi hur ska vi placera oss på kartan, hur ska vi få människor att förstå 

hur nära vi är. Då hade vi en tävling och vi lottade ut månadskort på SL för att visa att vi ligger 

så nära och det är så enkelt att du kan ta SL kortet hit. Så det var en symbolik i vinsten på 

tävlingen för att tala om rent geografiskt var vi ligger någon sanns. När det gäller livsstil så 

visade vi på fenomen i Stockholm i denna kampanj som Hötorget, hur ser Hötorget ut i Sigtuna. 

Vi hade även en som hette rusningstrafik, den visar en pappa som springer efter en pojke med en 

treåring i en gränd. Detta är Sigtunas typ av rusningstrafik. Det handlar väldigt mycket om att 

med glimten i ögat visa på livskvaliteten i Sigtuna genom associationer till stockholmsfenomen. 

På vår logga har vi då paraplyvarumärket överst för det gemensamma, och sen är det då Peab, 

Sigtuna och Sigtuna hem under för att visa att det är de här tre aktörerna som samarbetar. Vi har 

även vår gemensamma hemsida som inte är kommunens egen utan aktörerna och nätverkets 

hemsida, bo i Sigtuna. 

Arbetar ni med er kommun som ett varumärke, om ja hur/varför?

Sigtuna arbetar på ett annat sätt, vi arbetar nätverksmässigt. Kommun viktig del i det arbetet men 

inte alltid drivande. Destination i stället för kommun. Kommunen har sin logga varumärke mm 

och sedan har destination Sigtuna sitt varumärke
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Är slogans viktiga när man arbetar med kommuner som ett varumärke? Har er 

kommun/stad en slogan och hur uppkom denna?

Vi i kommunen har en, Destination Sigtuna har en egen. Sigtuna - where sweden begins 

(besöksnäringen). Inte använda kommunordet men vill beskriva allt t.ex. Märsta, Sigtuna mm 

flera olika städer. En plats ägs ju inte av någon. Ta fram något som alla kan stå bakom.

Är begreppet livsstilsmarknadsföring något du är bekant med(se kort info i inledningen)? 

Anser du att det är något ni använt er av, var det ett medvetet val, utveckla? 

(Intressen(sport, hälsa mm), åsikter(viktigt med att barn växer upp vid havet nära till 

natur mm) Tex reklam i tunnelbanan folk med en viss livsstil ?)

Om ni använder er av livsstilsmarknadsföring hur har ni tänkt tidigare kring 

marknadsföring vad var bra/dåligt jämfört med idag?

De finns flera aktörer t.ex. Sigtuna hem. Ca 2 år sedan som de bestämde sig för handlar om 

livskvalitet, stärka varumärken. Bli den plats i Sverige som folk vill bo i. Där skulle jag vilja bo 

om man kunde välja. Vad får man om man väljer att bo här. Förut använt marknadsföring  för 

besöknäringen nu anpassar för att även marknadsföra för att bo i Sigtuna. Skolor 

kommunikationer är också viktigt såklart i marknadsföringen. 

Varumärket: sett resultat. Inga direkta mätningar. Destinationsvarumärket gemensamt, kraften 

tillsammans. Alla talar samma budskap kommer ta sig genom bruset kommer höras. Sigtuna blir 

ett begrepp koppla ihop Arlanda och Sigtuna finns på kartan. Börjar se. Man måste bygga. 

Strategiskt . Sann marknadsföring, här kan man få livskvalitet stora fördelar. Ligger bra och har 

byggt förutsättningar. Kikar på nyköping som jobbar längre.

Har ni något mer att tillägga om marknadsföringen/Livsstilsmarknadsföring i er 

kommun?

Platsmarknadsföring: Viktigt att hamna rätt mot kommuninvånare, dessa måste ställa sig bakom 

budskapet. Inte samma makt. Många som äger produkten allas ingen. En komplex fråga.
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Även sätt att kommunerna nu konkurrerar mer med varandra eftersom människor flyttar av andra 

anledningar än förut.
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7.2 Reklamkampanjer

7.2.1 Nyköping: Hösten 2011 och våren 2012
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7.2.2 Nyköping: Hösten 2006 och våren 2007
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7.2.3 Nyköping: Hösten 2003, våren 2004 och Hösten 2004
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Tunnelbanekampanj 2012
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DC: City living-kampanj
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