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Abstract 

Vårt arbete syftar till att bidra till en förståelse för kommunal marknadsföring som 

fenomen, genom att ge en bild av hur centrala aktörer inom svenska kommuner 

resonerar kring marknadsföringsarbetet. Materialet består av samtalsintervjuer 

med tretton representanter från fyra kommuner i sydvästra Skåne. Detta har vi 

analyserat utifrån två dimensioner; en aspekt rör vilka mål respondenterna 

uppfattar att marknadsföringsarbetet har, den andra syftar till att undersöka vilka 

normer och värden de ger uttryck för i sina berättelser. Det senare rör dels synen 

på medborgaren, dels synen på kommunen som offentlig organisation.  

Sammantaget ger svarspersonerna en komplex bild av fenomenet. Man 

uppfattar att marknadsföringen saknar tydliga mål, samtidigt som man ger uttryck 

för underliggande mål med arbetet. Medborgaren och den offentliga verksamheten 

förstås båda utifrån två olika perspektiv - ett ekonomistiskt och ett 

medborgardemokratiskt. Man ger marknadsföringsbegreppet en bred definition 

och förstår relationen till andra kommuner i termer av både konkurrens och 

samarbete. 

 

Nyckelord: kommunal marknadsföring, medborgarideal, målbild, normer, 

offentlig sektor 
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1 Inledning 

Slagord såsom ”I love Hjo” och ”Härliga Härjedalen” stannar i minnet och är bara 

två av alla de slogans som svenska kommuner använder för att profilera sig. 

Framtagandet av dessa har under de senaste decennierna varit en del av ett 

framväxande kommunalt marknadsföringsarbete och varumärkesbyggande. 

Många paroller har rönt en del uppmärksamhet och ibland bäddat för raljerande
1
. 

Samtidigt tyder den mediala debatten på ett visst engagemang för kommunernas 

identitet och självbild. Men vad säger en slogan om den verksamhet som bedrivs 

inom en kommun? Denna fråga väckte inledningsvis intresset hos oss 

uppsatsförfattare. 

Beroende på storlek och ambitionsnivå, har kommuner lagt olika mängd 

resurser på att ”bygga sitt varumärke”. En del använder sig av hela näringslivs- 

och kommunikationsavdelningar med ett flertal personer anställda. Andra tycks 

lämna det vid en logotyp, kanske framarbetad i samråd med en extern konsult. 

Eftersom det är ett relativt nytt grepp som nu används inom kommuner, ser vi 

kommunal marknadsföring som ett intressant fenomen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Mycket statsvetenskaplig forskning fokuserar på de förändringar inom offentlig 

förvaltning som har ägt rum under de senaste två decennierna, men kommuners 

marknadsföring är ett relativt outforskat område inom statsvetenskapen. Vi vill 

uppmärksamma hur de kommunala aktörerna tänker kring detta fenomen. Vår 

metod för att göra detta är att tala med politiker och tjänstemän som har inflytande 

över kommunalt marknadsföringsarbete.  

Vårt syfte kan också omformuleras till en övergripande frågeställning: 

Hur resonerar kommunpolitiker och tjänstemän kring arbetet med 

kommunal marknadsföring?  

För att kunna besvara denna fråga har vi specificerat två underfrågeställningar. 

Den första syftar till att undersöka huruvida respondenterna uppfattar att det finns 

tydligt definierade mål med marknadsföringsarbetet. Den andra frågan flyttar 

fokus till de värderingar som respondenterna ger uttryck för i sina berättelser. Vi 

                                                                                                                                                         

 
1
 Se t.ex. en lista på ”Sveriges 10 lökigaste kommunslogans” http://lista.se/listor/sveriges-10-

lokigaste-kommunslogans-659 

http://lista.se/listor/sveriges-10-lokigaste-kommunslogans-659
http://lista.se/listor/sveriges-10-lokigaste-kommunslogans-659
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är här intresserade av hur de intervjuade reflekterar kring medborgarnas roll och 

den kommunala verksamhetens karaktär.  

Våra underfrågeställningar är:  

(1) Hur resonerar politiker och tjänstemän inom kommuner kring 

styrning och målsättningar rörande det kommunala 

marknadsföringsarbetet?  

(2) Vilka normer och värderingar ger politiker och tjänstemän inom 

kommuner uttryck för, i sina berättelser kring det kommunala 

marknadsföringsarbetet? 

Vår ambition är att ge en inblick i hur respondenterna tänker kring 

marknadsföring av den kommunala verksamheten. Vi har inte för avsikt att hitta 

en generaliserbar förklaringsmodell som ofriserad går att applicera på alla 

kommuner. Vi tror oss dock kunna tillföra perspektiv som kan säga något om hur 

kommunal marknadsföring kan förstås.  

1.2 Bakgrund 

Innan vi ger en närmare presentation av vår metod och de analysinstrument vi 

utformat, vill vi först ge en kort bakgrundbild av vårt empiriska område samt vad 

tidigare forskning har att säga. 

Platsmarknadsföring är något som funnits länge, men har fått ett betydande 

uppsving de tre senaste decennierna (jfr Murray 2001:6). Fenomenet är relativt 

nytt som studieobjekt (Houghton – Stevens 2011:52) och bland forskarna tycks 

det råda en enighet om att behovet av marknadsföring kommer sig av en 

intensifierad tävlan om olika typer av resurser mellan städer, regioner och länder, 

på grund av en alltmer globaliserad marknad (Anholt 2010:1, Dinnie 2011:3-7, 

Murray 2001:6). I denna kontext är en lokal särprägel, känslan för en plats och 

dess identitet vinnande faktorer för att skapa konkurrensmässiga fördelar (Murray 

2001:6). Alla tänkbara platser har därför nytta av att använda sig av en 

sammanhängande marknadsföringsstrategi för att hantera resurser, rykte och 

image (Dinnie 2011:3). Kommuners varumärkesbyggande kan ses som en del av 

denna bredare marknadsföringsskola (ibid. 2011:3f). En stads 

varumärkesbyggande handlar i sin tur om att attrahera önskvärda invånare, 

investerare och turister i strävan efter att främja utveckling och livskvalité (Dinnie 

2011:3).  

Svenska kommuner har de senaste två decennierna använt sig av ett 

intensifierat marknadsföringsarbete i form av lagda resurser; Thomas Niedomysl 

(2007:698-708) presenterar siffror som visar att många kommuner upplevde en 

betydande utflyttning i slutet av förra decenniet och därefter försökt hantera detta 

genom marknadsföringssatsningar. Han menar att det inte går att säga att 
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satsningarna har gett resultat. Niedomysl ifrågasätter också, tillsammans med Ida 

Andersson (2010) bilden av att kommuner konkurrerar om spektakulära event. 

Sara Brorström (2010) undersöker hur kommunala byggsatsningar, föranledda 

av ett marknadsföringssyfte, motiveras av kommunledningen. Intressant för vår 

första underfrågeställning är att hennes resultat visar att de motiveras på olika sätt, 

under olika skeden av processen (ibid. 2010:221-223). Dahlquist och Melin 

(2010:44) menar att trenden går från att gemene man ser på offentlig sektor 

utifrån ett kollektivistiskt perspektiv till ett mer individualistiskt nyttoperspektiv 

och att svenska kommuners uppdrag därför utvecklats från planstyrd till 

marknadsstyrd medborgarservice. Det är intressant för vår andra 

underfrågeställning, då vi är intresserade av vilka värden man ger uttryck för när 

man motiverar marknadsföringsarbetet. Enligt Dahlquist och Melin (2010:44-52) 

råder nu en osäkerhet kring kopplingen mellan kommuners uppdrag och vad de 

kan erbjuda – något som försvårar ett varumärkesarbete. Deras uppfattning är att 

uppdraget kommer gå mer åt att skapa attraktionskraft för platsen, grundat i ett 

starkt varumärke för den egna organisationen.  

Intrycket vi får av den litteratur vi tagit del av är att författarna gör upp med en 

syn på platsmarknadsföring som något enbart ytligt, jämförbart med 

marknadsföring av tjänster och varor (Anholt 2010:2-5). Istället för att visa en 

förenklad bild utåt, bör de styrande sträva efter att berika bilden och göra den mer 

komplex (Anholt 2010:38-43, Murray 2001:6-10). Det anses viktigt att 

varumärket är förankrat hos lokala aktörer: lokalbefolkning, civila organisationer 

och näringsliv (Houghton – Stevens 2011:45-53). Simon Anholt menar att det 

handlar om att förvalta en plats rykte och enligt honom (2010:1-8) kan ett sådant 

inte konstrueras, utan endast förtjänas – detta genom den faktiskt förda politiken. 

Den politiska substansen bör därför vara kopplad till en övergripande strategi, där 

det står klart vem man är, var man är idag samt vart man vill komma och hur. 

Symboliska handlingar är dock viktiga delar av detta substantiella arbete. De har 

en inneboende kommunikativ kraft utåt, vilket påverkar ryktet. Anholt nämner 

spektakulära byggen, event och mediekupper – de senare kallade publicity stunts 

(ibid. 2010:13f). 

I stora drag syftar den mesta litteraturen på området till att förklara hur 

platsmarknadsföring bör gå till. Däremot saknas det forskning som fokuserar på 

hur aktörer i kommuner själva resonerar kring marknadsföring och där ser vi att 

vår undersökning kan fylla ett tomrum. 
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2 Metod  

När vi studerar samhället vetenskapligt är en viktig del av forskningsprocessen de 

olika metodologiska vägval som görs. Dessa val bör styras av de empiriska 

fenomen man ämnar studera och vilken typ av kunskap man är intresserad av att 

få fram (jfr Lundquist 1993:103). Vi bör samtidigt vara medvetna om att olika 

metodologiska tekniker kan belysa olika aspekter och därför föra oss fram till 

olika resultat, trots att vi använder oss av samma empiriska material (Lundquist 

1993:97). I detta avsnitt motiverar vi de metodologiska val som vår undersökning 

utgår från. 

2.1 Intervjuer 

Vi vill uppmärksamma kommunal marknadsföring och varumärkesbyggande 

utifrån de aktörer som är med och formar fenomenen i kommunerna. Vi tror att 

det bästa sättet att erhålla denna kunskap är att själva prata med dessa personer 

och därför har vi valt att bygga vårt empiriska material kring samtalsintervjuer. 

Detta tillvägagångssätt är särskilt lämpligt när syftet är att undersöka individers 

egna förståelse av upplevelser och erfarenheter (Devine 2002:199). Intervjuerna 

tar formen av samtal där både respondenten och intervjuaren kan uttrycka sig fritt, 

utan att vara låsta inom alltför fasta samtalsramar. Respondenten ges möjlighet att 

utveckla sina tankar och redogöra för sin förståelse kring det ämne som berörs 

(ibid. 2002:198), samtidigt som det finns möjlighet för oss att fråga vidare kring 

intressanta aspekter som tas upp under intervjun.  

Vi har utformat en intervjufrågemall med öppna frågor som berör den 

frågeställning som vi ämnar besvara i uppsatsen. Denna mall fyller funktionen av 

en kontrollista, som ska hjälpa oss att få med alla teman vi vill prata om i 

intervjuerna. Ordningen på frågorna har skiftat från intervju till intervju, beroende 

på hur samtalet förflöt.  Metoden benämns ibland semistrukturerade 

samtalsintervjuer (Denscombe 2000:234). 

Liksom alla metoder för att samla in empiriskt material, är vår kopplad till 

vissa problem.  Det finns risk för så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att 

respondenten påverkas av den som utför intervjun och därför svarar olika 

beroende på vem intervjuaren är (Esaiasson et al. 2007:301). Samtidighet 

respektive tendens är två andra källkritiska föreskrifter som också blir särskilt 

relevanta vid användning av samtalsintervjuer. Med samtidighet menas att vi bör 

ta hänsyn till att minnesfel och efterhandskonstruktioner kan förekomma, om en 

lång tid har gått mellan en händelse och intervjutillfället (ibid. 2007:320). 

Tendenskriteriet handlar om att respondenter kan tycka sig ha motiv för att 
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avsiktligt snedvrida de berättelser och upplevelser vi diskuterar (ibid. 2007:320f). 

Vår mening är trots allt att fördelarna med djupintervjuer överväger nackdelarna. 

Den djuplodade förståelsen de erbjuder är svår att erhålla på annat vis. Givet de 

angivna tidsramarna och med dessa källkritiska föreskrifter i åtanke, är intervjuer 

den metod vi tror lämpar sig bäst för vår frågeställning.  

Intervjuerna har i genomsnitt tagit 45 minuter och är inspelade med diktafon. 

Vi har lyssnat igenom alla inspelningar minst två gånger och sedan transkriberat 

de delar som varit av intresse för vår analys. Vi använder oss löpande i texten av 

citat för att illustrera hur vi har analyserat och förstått materialet. Citaten är 

markerade med siffror och bokstäver, detta för att läsaren ska kunna se inom 

vilken kommun personen jobbar samt huruvida det är en tjänsteman eller politiker 

som har sagt det aktuella citatet.  

2.2 Urval 

Vårt material består av tolv samtalsintervjuer med sammantaget tretton politiker 

och tjänstemän som arbetar i olika kommuner i sydvästra Skåne. För en 

fullständig förteckning över intervjupersonerna, se bilaga 2. Under en av våra 

intervjuer i Lund deltog två tjänstemän samtidigt, LT2 och LT3. I våra intervjuer 

har vi träffat både politiker som suttit i opposition, såväl som politiker som tillhört 

den styrande majoriteten. De tjänstemän vi intervjuat har tillhört olika 

förvaltningsenheter. Alla de personer vi har intervjuat, både politiker och 

tjänstemän, har kommit i kontakt med marknadsföring genom sitt arbete i 

kommunen. 

Det bör påpekas att vi inte ämnar dra allmängiltiga slutsatser kring svenska 

kommuners marknadsföringsarbete. Först och främst är urvalet begränsat till 

sydvästra Skåne. Vi har en ojämn fördelning mellan antalet politiker och 

tjänstemän, men även mellan hur många respondenter vi har från varje kommun. 

Ett sätt att beskriva vår undersökning är som en fallstudie utan jämförelser (jfr 

Esaiasson et al. 2007:121f). Vi vill bidra med en inblick i och en förståelse för hur 

relevanta aktörer resonerar kring kommunal marknadsföring och för att uppnå 

detta syfte tror vi att vårt urval räcker.  

Det är värt att diskutera det intervjutillfälle då två tjänstemän deltog samtidigt. 

Situationen var inte idealisk; intervjupersonerna kan ha påverkat varandra 

samtidigt som de kanske inte var villiga att ge uttryck för vissa ståndpunkter när 

deras kollega var närvarande. Anledningen till att vi genomförde intervjuerna var 

att de båda tjänstemännens berättelser är relevanta för vår frågeställning. Vi har 

tolkat svaren från detta intervjutillfälle med ovan nämnda problematik i åtanke.  

Avslutningsvis tror vi att vårt empiriska material på ett tillfredställande sätt 

kan hjälpa oss att få en fördjupad kunskap i hur man resonerar kring kommuners 

marknadsföring inom den kommunala verksamheten. Ett större antal intervjuer, 

samt en jämnare fördelning både vad det gäller antalet respondenter per kommun 

och vad det gäller antalet politiker respektive tjänstemän skulle ha gett oss 

möjligheter att visa på mer generella tendenser. Men utifrån de tidsramar under 



 

 8 

vilka uppsatsarbetet pågår, skulle ett sådant empiriskt material kräva allt för 

mycket tid. 
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3 Teori 

För att kunna besvara de frågeställningar som formulerats i denna uppsats, 

behöver vi begripliggöra och få en djupare förståelse för de berättelser kring 

kommuners marknadsföringsarbete som våra intervjupersoner ger uttryck för. 

Våra teoretiska verktyg kommer fylla funktionen av förstoringsglas som hjälper 

oss att få en klarare bild av deras tankar kring marknadsföringen. Vi är inte ute 

efter att undersöka vilken teori som är bäst för att studera kommunal 

marknadsföring som empiriskt fenomen, utan menar att olika perspektiv fungerar 

som komplement till varandra. 

Vi kommer att diskutera det kommunala marknadsföringsarbetet utifrån två 

olika teoretiska dimensioner; en som berör respondenternas uppfattning av 

verksamhetens målbild samt en som berör de värderingar de intervjuade ger 

uttryck för i sina berättelser, dessa dimensioner korresponderar mot våra två 

underfrågeställningar. Vi har inte hittat några teoretiska ramverk som direkt kan 

appliceras på vårt empiriska material, därför har vi valt att konstruera vårt eget 

analysverktyg utifrån olika teoretiska begrepp. 

3.1 Två perspektiv på mål och styrning 

Vår första underfrågeställning berör hur respondenterna förstår relationen mellan 

den kommunala marknadsföringens praktiska genomförande och målen med 

denna. Vi väljer att definiera mål som begrepp om vad man, som organisation, 

önskar åstadkomma med ett visst agerande. Målen fyller en funktion i att 

manövrera hur organisationer väljer att organisera sin verksamhet och ge riktlinjer 

om hur man ska gå till väga (Christensen et al. 2005:102).  

För att kunna undersöka intervjupersonernas resonemang kring den 

kommunala marknadsföringens mål, har vi valt att utforma ett analysinstrument 

bestående av två idealtyper. Den första idealtypen kommer att benämnas ett 

instrumentellt perspektiv. Utgångspunkten här är att organisationer, aktörer och 

individer agerar utifrån kalkylerade val för att uppnå förutbestämda mål. Den 

andra idealtypen benämns ett nyinstitutionellt perspektiv. Detta perspektiv 

problematiserar antagandet om målrationellt agerande och menar att normer, 

sociala koder och regler har stort inflytande över hur olika aktörer handlar. 
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3.1.1 Ett instrumentellt perspektiv 

Under andra delen av 1900-talet växte sig idén om att politiska aktörer agerade 

med utgångspunkt i kalkylerade handlingsscheman, allt starkare (March – Olsen 

1989:3ff). Dessa tankar kom att prägla både den statsvetenskapliga 

vetenskapsdisciplinen och det samhällsvetenskapliga forskningssamhället i stort 

(March – Olsen 1989:5). 

Den grundläggande premissen är att organisationer agerar, tar beslut och 

struktureras utifrån tydligt formulerade problem och mål. Man agerar utifrån vad 

man önskar uppnå, samt beroende på hur långt det är mellan det verkliga och det 

önskvärda tillståndet. Aktörer tror sig veta vilka konsekvenser olika handlingar 

för med sig och de väljer mellan olika alternativ för att nå ett önskat mål 

(Christensen et al. 2005:34). Det kan dock uppstå en viss problematik kring dessa 

valsituationer. Många beslutsteoretiker uppmärksammar människans begränsade 

möjligheter att förutse handlingars konsekvenser; det råder alltså en osäkerhet 

kring vilka framtida resultat pågående handlingar kommer att föra med sig (March 

– Olsen 1989:5). Information om möjliga konsekvenser anses följaktligen vara av 

stor betydelse för aktörer i beslutssituationer. Av denna anledning betonas vikten 

av expertkunskap och tillförlitlig information inom den instrumentella skolan 

(March – Olsen 1989:5f).  

I vissa fall utgår det organisatoriska arbetet utifrån de mål som ska uppnås 

eller det problem som ska lösas, men det kan också vara så att organisationers 

utgångspunkt går att finna i de handlingsmöjligheter som finns tillgängliga 

(Christensen et al. 2005:34). Sammanfattningsvis kan det instrumentella 

perspektivet förklara resonemang som utgår från att marknadsföringsarbetet 

föranleds av en tydligt formulerad målbild eller noga övervägda val.   

3.1.2 Ett nyinstitutionellt perspektiv 

Den nyinstitutionella skolan rymmer många olika perspektiv. Vi använder oss av 

de aspekter som problematiserar det instrumentella perspektivets fokus på 

formella målsättningar. I det nyinstitutionella perspektivet innefattar vi de teorier 

och analysmodeller som har riktat uppmärksamheten mot betydelsen av normer, 

symboler och organisationskultur, när man ska studera och förstå aktörers 

agerande.  

Inom den nyinstitutionella traditionen ifrågasätter man huruvida teorier om 

rationella och kalkylerade beslut verkligen ger en realistisk bild av hur aktörer 

agerar. Istället antas aktörer agera utifrån vad som tidigare fungerat bra eller vad 

som anses vara lämpligt (Christensen et al. 2005:13). Agerandet baseras i högre 

utsträckning på vad som bedömas vara passande under rådande förhållanden, än 

på kalkyler kring vilket handlingsalternativ som ger högst förväntad nytta (March 

– Olsen 1989:22).  
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March och Olsen (1989:22) benämner detta institutionella handlande, som 

handlande genom regler. Med regler avses bland annat de procedurer, 

konventioner, roller och strategier kring vilka politisk aktivitet är konstruerad. De 

fyller även regel-begreppet med sociala koder, övertygelser, kulturer och 

kunskaper. Dessa regler kan ta form av tvingande genom både politiska och 

organisatoriska auktoriteter och genom sociala koder kring vad som anses vara 

lämpligt. De senare inkorporeras i organisationer genom socialisering eller 

uppfostran (ibid. 1989:21f). För att kunna förstå aktörers agerande utifrån dessa 

regler, bör man se beteenden som försök att införliva de förväntningar som finns 

på aktörer, utifrån en roll, under vissa givna förhållanden (ibid. 1989:23); reglerna 

definierar relationerna mellan olika roller i termer av vad innehavaren av en roll 

förväntas göra mot innehavare av andra roller (ibid. 1989:23).  

Sammanfattningsvis kan det nyinstitutionella perspektivet hjälpa oss förstå 

resonemang som ger uttryck för andra orsaker till marknadsföringsarbetet, än en 

tydlig målbild – till exempel sociala relationer och övertygelser.  

3.2 Två perspektiv gällande normer och värderingar 

Vår andra frågeställning fokuserar på vilka normer och värderingar våra 

respondenter ger uttryck för i sina berättelser kring det kommunala 

marknadsföringsarbetet. Vi har konstruerat två teoretiska idealtyper som 

utgångspunkt för att kunna besvara denna fråga. Dessa två utgör varsin modell om 

hur medborgare och offentlig verksamhet bör förstås. Vi har valt att kalla 

idealtyperna för ett medborgardemokratiskt respektive ekonomistiskt perspektiv. 

3.2.1 Ett medborgardemokratiskt perspektiv 

Vår huvudsakliga utgångspunkt i detta perspektiv är Lennart Lundquist teorier om 

medborgaren. Vi har kompletterat det med andra aspekter som vi ansett relevanta, 

men valt att behålla Lundquists term medborgardemokrati. Detta perspektiv tar 

sin utgångspunkt i att offentliga organisationer är unika och inte kan liknas vid 

organisationer inom den privata sektorn (se Allison 1983; Christensen et al. 

2005:13; Lundquist 1998:145ff). Det huvudsakliga argumentet i detta resonemang 

bygger på att den offentliga verksamheten är ansvarig inför samhällsmedborgarna, 

men också att offentliga organisationer måste ta hänsyn till ett bredare spektrum 

av mål och värderingar i arbetsprocessen. Det ställs även högre krav på denna 

verksamhet ifråga om öppenhet och genomskinlighet (Christensen et al. 2005:13-

14).  

Inom denna idétradition står medborgaren i centrum för den politiska 

verksamheten. Man menar att demokratiska samhällen bygger på en förankring 

hos och ett deltagande av samhällsmedborgarna (Lundquist 2001:154). 

Medborgarskapsbegreppet görs till ett viktigt fundament och samhällsmedlemmen 

spelar en aktiv roll i de politiska processerna (ibid. 2001:157ff). Det poängteras att 
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medborgarens politiska delaktighet inte får reduceras till att bara innefatta 

möjligheten att få göra sin röst hörd, eller att ha möjlighet att säga ifrån. Detta 

förhållningssätt negligerar stora delar av vad det innebär att vara medborgare i ett 

politiskt system (ibid. 2001:158). Lundquist (1998:138) menar att 

samhällsmedborgaren inte bör förstås i termer av kunder eller klienter. Med ett 

sådant förhållningssätt utgår man endast från att ge samhällsmedlemmarna 

offentlig service på ett sätt som tillfredställer dem och bortser från viktiga 

aspekter som ryms inom medborgarskapsbegreppet; medborgaren är här inte 

längre politikens drivkraft, utan blir en aktör som får förhålla sig till vad 

marknaden har att erbjuda (ibid. 1998:145-146). 

Sammanfattningsvis kan ett medborgardemokratiskt perspektiv förklara de 

synsätt där kommunal marknadsföring i första hand är riktad till de egna 

medborgarna och handlar om att göra dessa mer delaktiga i det demokratiska 

samhället. 

3.2.2 Ett ekonomistiskt perspektiv 

Ett ekonomistiskt perspektiv på kommunal marknadsföring utgår från att 

offentliga och privata organisationer i många avseenden liknar varandra till sin 

karaktär (Christensen et al. 2004:14). Dess förespråkare utformar därför teorier 

som är tillämpbara både på offentliga och privata organisationer. Man menar att 

variabler som storlek, uppgift samt teknologi är viktigare förklaringsmekanismer 

för hur organisationer fungerar, än huruvida de är offentliga eller privata.  

Denna idétradition är kopplad till den reformvåg som har kommit att kallas 

New Public Management (NPM) (Christensen et al. 2004:14). NPM utgörs av ett 

antal reformidéer för offentliga organisationer, där man försöker överföra 

organisationsmodeller och styrinstrument från den privata sektorn till den 

offentliga (ibid. 2004:14); idealet är att alla typer av organisationer ska utformas 

och uppträda som privata företag (Røvik 2007:135). Begrepp som blir centrala för 

denna idétradition är kostnadseffektivitet och kund. Man betonar också att 

offentliga organisationer bör präglas av professionell ledning, där ledare har 

möjlighet och frihet att fatta självständiga beslut (Christensen et al 2005:81). 

Organisationerna bör styras med utgångspunkter i ekonomiska mål som till 

exempel intäkter och vinst (ibid. 2005:115). 

Med det kundorienterade förhållningssättet till samhällsmedlemmarna följer 

att man förespråkar konkurrens inom det offentliga för att garantera medborgarna 

låga priser men samtidigt hög kvalitet (Røvik 2007:28,136;). Man utgår från ett 

ideal där kunderna ska få den service de vill ha; samhällsmedlemmen får förhålla 

sig och väljer bland det som erbjuds på marknaden (Lundquist 1998:138). 

Det här perspektivet på kommunal marknadsföring kan hjälpa oss förstå 

resonemang som i första hand lyfter ekonomiska orsaker till den kommunala 

marknadsföringen.  
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3.3 Analysverktyg 

Vi har nu redogjort för två olika teoretiska dimensioner samt två idealtyper inom 

vart och ett av dessa perspektiv. Idealtypernas uppgift är att hjälpa oss att sortera 

in intervjumaterialet i teoretiska fack och på detta sätt hjälpa oss att få förståelse 

för hur intervjupersonerna ser på kommunmarknadsföringen. Tanken är att dessa 

idealtyper ska hjälpa oss att finna det teoretiskt intressanta, i vårt annars 

svåröverskådliga material, men också illustrera hur olika perspektiv sammanvävs 

och hur konflikter ibland kan uppstå. Nedan har vi kortfattat formulerat våra fyra 

idealtyper för att ge en tydlig bild av vad vi letar efter i vårt material: 

Beslutsteori och målbild 

Instrumentellt perspektiv   Uppfattningar om att  

     marknadsföringsarbetet präglas  

     av en tydligt formulerad målbild. 

 

Nyinstitutionellt perspektiv   Uppfattningar om att  

     marknadsföringsarbetet präglas  

     av sociala normer och kulturer,  

     snarare än en klar målbild. 

Normer och värderingar              

Medborgardemokratiskt perspektiv  Föreställningar om att offentliga  

     organisationer är unika till sin  

     karaktär och att medborgaren  

     utgör kärnan i politiska processer. 

 

Ekonomistiskt perspektiv   Föreställningar om att offentliga  

     och privata organisationer liknar  

     varandra i sin karaktär och att det 

     finns ett kundorienterat  

     förhållningssätt till medborgarna. 
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4 Analys 

Vår analys av intervjumaterialet är indelad i tre delar. Innan vi ger oss i kast med 

våra två underfrågeställningar kommer en inledande del som syftar till att ge en 

övergripande bild av det studerade fenomenet och underlätta den senare 

framställningen.  

Vi utgår sedan från vår första underfrågeställning och analyserar 

intervjumaterialet utifrån våra teorier kring verksamhetens målbild. 

Avslutningsvis sätts vår andra underfrågeställning i fokus - vi analyserar då vårt 

empiriska material med utgångspunkt i de teorier kring normer och värderingar 

som vi utformat. Efter varje delrubrik ger vi en sammanfattande bild av materialet 

och lyfter fram intressanta aspekter. 

4.1 Inledande iakttagelser 

Här presenterar vi först vad som inbegrips i det kommunala 

marknadsföringsarbetet och sedan huruvida det kommer sig av en upplevd 

konkurrenssituation.  

4.1.1 Vad är marknadsföring? 

I de intervjuer vi har genomfört ger alla svarspersoner uttryck för att de är bekanta 

med marknadsföringsbegreppet och har egna tankar kring detta. Vår första 

iakttagelse är att begreppet inte uppfattas som lättdefinierat, än mindre som en 

tydligt avgränsad verksamhet.  

Utifrån intervjuerna utkristalliseras en bild av marknadsföringen, som i princip 

innebär att man lyfter fram allt som är bra med kommunen och dess verksamhet:  

Det beror lite på vem man vänder sig till. En del pratar om Eslöv som den kompletta 

staden. Det finns möjlighet för boende och man kan arbeta här och studera här. […] Sen 

kan man säga naturen […] om man nu är intresserad av det. Sen är ju Eslöv Sveriges 

slottstätaste kommun […] och är man idrottsintresserad så är det ju ett väldigt aktivt 

föreningsliv. (EP1) 

Man använder alltså både naturgivna och verksamhetsbaserade särdrag – om de 

passar. Nedan talar en svarsperson om placeringen i Svenskt Näringslivs 

rankinglista ”Företagsklimat”: 
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Nu gör vi som kungen – vänder blad och så tar vi nya tag och så snackar vi inte mer om 

det – nu när det gått så dåligt. Hade det nu gått lika bra som Hörby så hade vi ju använt 

det i marknadsföringen. (EP2) 

Citatet ovan visar på tendensen att man använder sig av det som står till buds. För 

oss framstår det som lite slumpartat – man tar vad man får och gör en grej av det. 

Det handlar ofta om att ta tillfällen i akt när chanser att marknadsföra kommunen 

dyker upp. Flera svarspersoner talar om att det till exempel handlar om att dra 

nytta av utbytesstudenter som kommer till Lund, golfare som kommer till 

Kävlinge och framtida forskare vid ESS
2
. De senare säger sig representanter för 

flera kommuner vara intresserade utav. 

Genomgående framhävs också vikten av substans i marknadsföringens 

budskap och att det ska vara något man gör särskilt bra. Flera av våra 

intervjupersoner talar om att budskapet måste upplevas som sant, eftersom det 

annars kommer att ifrågasättas. 

Hur den faktiska marknadsföringen går till ges också flera exempel på; 

respondenterna tar upp allt ifrån mun till mun-metoden till mer ett strategiskt och 

ett mer långsiktigt arbete, vad gäller tillvägagångssätt. Politiska företrädare 

nämner att de i sitt uppdrag fungerar som ambassadörer när de representerar 

verksamheten utåt: 

Men när jag är där, då är jag representant för Lomma. […] Jag skulle aldrig ta upp frågor 

i ett sådant läge [näringslivskväll]. Då säger jag vi är överens om det absolut mesta, för 

det är vi ju. Så är det när man är politiker på lokalplan. (LoP) 

Citatet visar på viljan att verka enade utåt, som flera av politikerna uttrycker. 

Genomgående poängteras också att samtliga kommuninvånare och anställda har 

en liknande funktion som budskapsbärare: 

De kommuninvånare som bor och trivs, de är ju de bästa ambassadörerna som finns. Och 

där de som bor ser utvecklingsmöjligheter. (KT) 

Det goda ryktet sägs av alla vara något utav det absolut viktigaste.  

I motsats till bilden av att allt positivt med verksamheten, som brukare och 

utomstående möter, är en typ av marknadsföring – tyder vissa uttalanden på att så 

inte är fallet: 

Där [äldrevården] vill man inte marknadsföra, för det innebär i slutändan bara en ökad 

kostnad för kommunen, så det är ju ingenting som vi direkt marknadsför. (LP2) 

Citatet ovan tyder på att det finns en diskripans mellan vad svarspersonerna anser 

vara marknadsföring och vad man faktiskt vill marknadsföra. Flera 

intervjupersoner menar att det är en bra verksamhet som är kärnan i 

                                                                                                                                                         

 
2
 ESS är ett planerat forskningscentrum som initierats på europeisk nivå. Anläggningen är planerad 

att byggas i Lunds kommun och stå klart 2020. Källa: http://www.lund.se/Ideernas-

Lund/Framtidssatsningar-i-Lund/European-Spallation-Source-ESS/  

http://www.lund.se/Ideernas-Lund/Framtidssatsningar-i-Lund/European-Spallation-Source-ESS/
http://www.lund.se/Ideernas-Lund/Framtidssatsningar-i-Lund/European-Spallation-Source-ESS/
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marknadsföringsarbetet, men vårt material visar också att det är de 

inkomstgenererande verksamheterna som i första hand åsyftas. 

4.1.2 Konkurrent eller samarbetspartner? 

I den vetenskapliga litteraturen brukar ibland kommuners och städers 

marknadsföringsarbete förklaras med hänvisningar till en rådande 

konkurrenssituation mellan olika aktörer (jfr Andersson – Niedomysl 2008:113). 

Detta synsätt dyker också upp i flera av våra intervjuer.   

De flesta av våra intervjupersoner tycks uppfatta det som att det råder någon 

form av konkurrenssituation mellan kommunerna. Vissa ger utryck för att den är 

påtaglig och betydelsefull: 

Vi lever i en konkurrensutsatt värld vi också. De flesta kommuner vill ju ha tillväxt, 

tillexempel. […] Vi behöver de bästa nyutexade och så, för att klara våra uppdrag. Så vi 

lever i en konkurrensutsatt situation precis som privata företag gör, vi slåss om 

arbetskraft, vi slåss om medborgare och så vidare. (LoT) 

Ovan lyfts särskilt konkurrensen om invånare och arbetskraft. Det sistnämnda har 

endast några av svarspersoner lyft upp och menar att man då också konkurrerar 

med privata aktörer. Tanken om att kommuner konkurrerar om invånare, 

förekommer i desto fler intervjuer. Denna aspekt kommer vi senare att 

problematisera och knyta an till i vår analysdel rörande vilka normer och värden 

intervjupersonerna ger uttryck för. 

Många upplever en konkurrens med grannkommuner om bland annat 

skolelever. Framför allt gäller konkurrensen invånare, som också antas vara 

lättrörliga inom området: 

Det är alltså den här urbaniseringen pågår ju, alltså folkomflyttningarna. Och det betyder 

att vi konkurrerar våldsamt om befolkningen. Vi hänger ju med på det här Malmö-Lund-

tåget […] men vi konkurrerar med Staffanstorp, Kävlinge, Burlöv, Svedala, Lomma. Man 

kan bo i alla de här kommunerna och ändå jobba i Lund och Malmö […] men det viktiga 

är att man bor här, för det är ju här man betalar skatt. Så att det är ren konkurrens som gör 

att man liksom ska marknadsföra sig och tala om varför man ska bo här och inte i 

Kävlinge. (EP2) 

Citatet visar att man framför allt vill framstå som den bästa boendekommunen, 

med tanke på att en kommuns storlek och organisation är beroende av 

inkomstskatter för att finansiera verksamheten. En respondent talar om att 

medborgare är mer lättrörliga och krävande idag:  

Jag tror att den här konkurrenssituationen hänger ihop med en förändrad attityd till den 

offentliga sektorns utbud mot medborgarna. Medborgarna är betydligt, sägs vara mer 

krävande idag och man flyttar på sig om man inte är nöjd, helt enkelt. (ET1)  
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Citatet beskriver något som flera intervjupersoner ger uttryck för, en uppfattning 

som de delar med Dahlquist och Melin (2010). Många menar därför att det är 

viktigt att man inom organisationen fokuserar på medborgarservice, såsom 

bygglovshantering, för att det antas vara något som påverkar valet av bostad.  

Flertalet nämner att man gärna attraherar företag inom kommungränsen och 

vissa uttrycker det som att det skapar en självkänsla bland invånarna. Samtidigt 

uttrycker samtliga att man här är mer mån om att företag och arbetstillfällen finns 

i närheten, snarare än innanför kommungränsen:  

Så vi konkurrerar om det exakta i det tillfället, ja […] Men vi konkurrerar tillsammans om 

att få dem intresserade av att komma hit över huvud taget och det är långt mycket 

viktigare än den, som du säger, konkurrens som finns mellan kommuner. (KT) 

När det gäller i närområdet så tycker jag väl ibland, alltså då ska det inte vara för hård 

konkurrens. För det är ofta så att om ett företag att etablera sig, något sådant här väldigt 

intressant man vill ha, då kanske det inte är mellan Lund, Malmö och Helsingborg man 

väljer, utan kanske mellan Malmö och Berlin, eller Lund och Hamburg. Alltså det finns 

en konkurrens, men man måste också tänka på att samarbeta mera för att överhuvudtaget 

de ska hamna i regionen. (LP2) 

Citaten visar på samstämmigheten på detta område. Representanter för de mindre 

kringkommunerna säger också att det vore dumt av dem att konkurrera med 

Malmö och Lund om företag, utan ser istället att regionen har gemensamma 

konkurrenter i Stockholm, Köpenhamn och även Hamburg.  

Många framhåller att de samarbetar mer och mer rörande många olika 

politikområden, bland annat för att marknadsföra hela sydvästra Skåne som 

region. Lunds kommun, tillsammans med Malmö, ses av samtliga som de 

drivande krafterna i arbetet med att få regionen att expandera. Men även här finns 

i också en annan sida av myntet, som lyfts fram i citatet nedan: 

Det är klart vi har konkurrenter. Tittar vi ur ett nordeuropeiskt perspektiv så har vi 

Hamburg då, som egentlig konkurrent. Men samtidigt, […] kan man pola sig istället med 

Hamburg så kan man hamna på en global attraktionsnivå. […] Därför finns det bara en 

win win-situation om Öresundsregionen närmar sig Hamburgregionen. […] vi har jobbat 

då med de här samarbetsgrupperna inom Öresundsregionen och på den skånska sidan – 

att det här är liksom nästa steg i att om man ska marknadsföra den här regionen. (KT) 

Samtidigt som man tävlar mot närliggande metropoler om investeringar och 

arbetskraft, uttrycker alltså en av respondenterna att arbetet också inriktas på att 

dra fördel av Hamburg som en expansiv region, där hela Öresundsregionen 

tillsammans jobbar för att växa samman med Nordeuropa.  

4.1.3 Sammanfattning  

Vårt material visar att kommunernas marknadsföringsarbete inte uppfattas som ett 

tydligt avgränsat verksamhetsområde, utan anses inbegripa en mängd olika 
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aktiviteter. Den genensamma uppfattningen är att den ska verka för tillväxt inom 

kommunen, därför inkluderas inte vissa verksamheter i marknadsföringsarbetet. 

Trots att de flesta intervjupersonerna upplever att en konkurrenssituation 

existerar, är mellankommunala samarbeten något som de flesta svarspersoner 

lägger stor vikt vid i sina berättelser. Det tycks till och med vara så att begreppet 

samarbete i högre grad fångar de relationer som råder mellan kommuner, än vad 

konkurrensbegreppet gör. Även andra regioner betraktas som potentiella 

samarbetspartners och vi uppfattar det som svårt att se att det någonstans skulle 

finnas en gräns för ett ”vi och dem”. 

4.2 Mål och styrning 

Vår första underfrågeställning berör huruvida våra intervjupersoner uppfattar 

tydliga mål med marknadsföringsarbetet. Nedan presenterar vi vad de tillfrågade 

uttryckt. Materialet knyts till vår analysdimension om mål och styrning.  

4.2.1 Marknadsföringen upplevs sakna mål 

När vi pratar om marknadsföringens styrning, berättar flera av våra svarspersoner 

att de uppfattar det kommunala marknadsföringsarbetet som diffust och otydligt. 

Man ser inte arbetet som dirigerat utifrån förutbestämda och tydligt formulerade 

mål: 

Jag vet inte [varför kommunen har valt att marknadsför sig] och det är ett jätteproblem att 

inte jag vet det efter två och ett halvt år här, skulle jag säga. (LT1) 

Svarspersonen ger uttryck för att man inte uppfattar målbilden med 

marknadsföringsarbetet, man kan överhuvudtaget inte ge någon förklaring till 

varför arbetet bedrivs. Citatet belyser också att det ses som problematiskt att det 

inte tycks finnas en tydlig målbild. Denna tanke kan skönjas hos flera av våra 

intervjupersoner. 

    När intervjupersonerna ändå försöker ge förklaringar till 

marknadsföringsarbetet, resonerar man på flera olika sätt. En intervjuperson 

menar att syftet framgår först i efterhand: 

Nä, jag tror inte att vi är så tydliga utan det är mer ad hoc att det råkar bli så. Vi är inte så 

målmedvetna. Marknadsföring är inte någon viktig grej hos oss utan det är någonting 

litegrann som sker vid sidan om. (ET1) 

Detta sätt att resonera ligger nära det nyinstitutionella perspektivets 

förklaringsmodell. Utifrån den är det väntat just att aktörer inte handlar efter en 

tydlig målbild eller formellt uttalad strategi, utan efter vad som antas vara 

lämpligt i stunden (Christensen et al 2005:13).  

En politiker förklarar i sin tur marknadsföringsarbetet på ett annorlunda sätt: 
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Alltså stora delar av arbetet är det väl dessvärre så att man gör detta för att man har gjort 

detta. Man fortsätter på liksom ett invant spår, så tror jag att det är väldigt mycket och det 

ifrågasätts inte i så väldigt hög utsträckning. (LP1) 

Intervjuperson uttrycker det som att marknadsföringsarbete är något kommunen 

ägnar sig åt rutinmässigt; man gör det eftersom man alltid gjort det. Det är alltså 

inte tydliga mål som dirigerar agerandet, utan snarare rutin. Det verkar vara så att 

det tycks ha fungerat bra tidigare, vilket anknyter till det nyinstitutionella 

perspektivet (Christensen et al 2005:13).  

     Några intervjupersoner tycks också uppleva en förvirring kring vem det är som 

styr marknadsföringsarbetet i kommunen och vad man gemensamt vill förmedla. 

Man menar att det ibland är upp till den enskilda individen att agera 

initiativtagare: 

Den frågan vi frågar oss, nu pratar jag utifrån en helt vanlig tjänsteman, är vem äger 

frågan? Är det upp till mig att hitta på budskapet, eller kommer någon med en pekpinne 

sedan? […] Det blir ju lite att hitta på också. Men vi vet ju att det händer saker [på 

området inom organisationen] […], men vi känner en förvirring inom organisationen. 

(LT1) 

Intervjupersonen frågar sig vem som ”äger frågan” och menar att det råder en 

oklarhet kring vem som ska koordinera marknadsföringsarbetet. 

Vad som utkristalliserar sig i intervjuerna, är att många av svarspersonerna 

inte uppfattar att marknadsföringsarbetet präglas av den tydliga målbild som det 

instrumentella perspektivet har att erbjuda (March – Olsen 1989:5) . De tydligt 

formulerade målen uppfattas inte som närvarande och intervjupersonerna tycks 

inte förstå marknadsföringsarbetet som styrt mot ett visst önskvärt tillstånd.  

Vissa intervjupersoner menar att det är svårt att uppfatta och mäta de effekter 

som marknadsföringsarbetet för med sig: 

Det är ingen stor politisk fråga, däremot så hör man ju ibland att vi ska spara pengar och 

då är det populärt att spara på den administrationen […] och då är det ju sådana här 

funktioner som inte är producerande, som man ifrågasätter. Kanske delvis beroende på att 

man inte riktigt vet vad funktionen är. (EP1) 

Man uttrycker det som att många inom den kommunala organisationen kanske 

inte riktigt vet vilken funktion marknadsföringsarbetet har. Också detta citat 

illustrerar ovissheten intervjupersonerna uppfattar kring arbetets effekter: 

Alltså när vi trycker på knappen i någon slags marknadsföringssynpunkt är det väldigt 

svårt att leda i bevis exakt vad händer där ute. Men jag tror att om man ska sälja OLW:s 

Sour Cream and Onion så är det en annan grej. (LP1) 

Det finns alltså tydliga tendenser i vårt material som kan förstås utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. Flera svarspersoner flyttar fokus bort från rationella 

beslutskedjor, mot andra mer socialt betingade. Ibland knyter man kommunens 

marknadsföringsarbete till olika trender inom offentlig verksamhet och en 

intervjuperson berättar mer explicit att man marknadsför sig eftersom andra 
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kommuner gör det. Dessa tendenser kan förstås som att kommunen agerar i 

enighet med vad som förväntas av dem och att det finnas vissa sociala regler eller 

kulturer som påverkar kommuners agerande. 

4.2.2 Uttryckta mål med marknadsföringen 

Kommunal marknadsföring må vid en första anblick sakna en tydlig uppsättning 

mål som styr verksamheten, men vårt material innehåller också drag som tyder på 

att intervjupersonerna uppfattar mål och syften med marknadsföringen – något 

som bättre förklaras utifrån ett instrumentellt perspektiv. En första intressant 

iakttagelse vi har kunnat göra är att några ger uttryck för en annan förståelse av 

marknadsföringsarbetet, däribland alla tre svarande på respektive 

näringslivsavdelningar: 

Det är en myt att inte vi vet vad vi håller på med i kommuner. Det är klart att vi har mål 

och vet varför vi gör detta och varför vi måste göra detta. […] Jo, klart att vi vet varför vi 

gör det och vart vi vill. Vi vill ju att människor ska komma till Lomma, vara här, stanna 

kvar och helst komma tillbaka hit när de har varit ute och rest – komma tillbaka när de 

blir vuxna och bosätta sig. (LoT) 

De uppfattar alltså målen som tydliga och ger inte uttryck för den förvirring som 

har präglat flera av våra andra intervjuer. Bilden av att man inte kan mäta 

marknadsföringens effekter ifrågasätts också av flera. Insatser riktade mot turism 

sägs vara enklast att utvärdera. Även andra insatser går, enligt en svarande, att 

mäta effekterna av: 

Det är ju så lätt, egentligen, bara man får chansen att köra de här processerna. När det 

gäller kommunikation och marknadsföring så måste man ju ha marknadsföringsmål och 

kommunikationsmål som är mätbara i olika sammanhang – för att kunna veta vad 

insatserna ger. Och då måste vi börja att veta, var står vi idag […] och vad vill vi att det 

ska vara; vilka värderingar ska de olika målgrupperna ha. […] Först gör vi en 

undersökning och då måste vi ha pengar till en undersökning och den kostar rätt mycket 

och sen så måste vi presentera den för kommunstyrelsen: Så här ser det ut och så här 

skulle vi vilja göra och då kostar det de pengarna. (LT3) 

Ovan citerad menar att det är resurskrävande och kostsamt att jobba efter 

effektmål. Nästa citat återger hur sammantaget fyra svarspersoner resonerar kring 

den oförståelse de tycker finns inom organisationen, för vad marknadsföring 

kräver i insats. 

Det handlar inte bara om pengar, det handlar också om mognadsgrad – hur van är man att 

jobba i de här frågorna? (LT2) 

Detta förklaras med att många är ovana att jobba med dessa frågor och att det är 

något som inte har gjorts tidigare. De menar att potentialen finns att deras 

kommuns marknadsföring ska effektiviseras genom en samordnad styrning och 
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mätbara effektmål. De antyder också att det behövs expertkunskaper, då de sedan 

säger att fler på arbetsplatsen bör utbildas i detta. Dessa tankar går i linje med ett 

instrumentellt förhållningssätt (jfr March – Olsen 1989:5f). 

Ytterligare en iakttagelse är att alla svarspersoner ger uttryck för en 

övergripande målbild vad gäller marknadsföringsarbetet, även de som faktiskt 

säger att det inte är målstyrt. Detta framkommer tydligt när respondenterna 

resonerar kring marknadsföringens syfte, som vi redogjort för i vår tidigare 

analysdel ”Konkurrens eller samarbete”. De framför tanken att arbetet väntas ge 

vissa önskade effekter, såsom en förbättrad bild av kommunen, ökade 

investeringar eller ökad inflyttning. Nästa citat är ett exempel på resonemang där 

svarspersonen tar upp att man vill upprätthålla en jämn tillväxt, vilket av många 

nämns som ett övergripande mål: 

Man försöker arbeta målstyrt i kommuner, men något särkilt marknadsföringsmål det har 

vi väl egentligen inte. Men vi har ju mål som ska uppnås och vi har ju exempelvis 

tillväxtmål och sen är det frågan: Hur når vi det? Och då är väl att synas, är väl en del i. 

(EP1) 

Avslutningsvis säger också flera svarande att de tror att det kommer mer av det 

aktiva, medvetna marknadsföringsarbetet och varumärkesbyggandet i framtiden. 

Det ligger väl lite i tiden. I en värld där man ju konkurrerar mer och mer och det är viktigt 

att man har en klar identitet och en tydlighet – där kommer ju detta. Där kan du inte bara 

sitta. (LP4)  

En utveckling mot en mer uttänkt strategi motiveras av de flesta av våra 

intervjupersoner, i likhet med resonemanget ovan. Man menar att det är allmänt 

känt och att allt fler inom organisationen börjar inse värdet i att kunna forma 

bilden man signalerar utåt och indirekt den image som uppfattas av andra. 

4.2.3 Sammanfattning 

Den övergripande bilden våra respondenter ger är att kommunernas 

marknadsföringsarbete inte präglas av den målstyrda rationalism som vi hittar i 

det instrumentella perspektivet. Istället präglas arbetet av rutin, 

efterrationalisering och en slags socialisering, då man upplever att alla andra gör 

det. Denna iakttagelse förklaras bäst utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, där 

aktörer antas handla utifrån bland annat övertygelser och allmänna kunskaper, 

snarare än efter kalkylerade beslutsunderlag (March – Olsen 1989:22). Flera citat 

tyder också på att våra svarspersoner uppfattar sociala regler och förväntningar 

spela en avgörande roll för hur man väljer att arbeta med detta – också det i 

enlighet med den nyinstitutionella idétraditionen. 

De flesta av respondenterna ger dock uttryck för mer generella mål med 

arbetet, när vi talade övergripande om dess syfte. I en kommun ger respondenter 

dessutom intrycket av att arbetet med tydlig målstyrning är på god väg. Dessa 

tendenser förklaras bättre utifrån ett instrumentellt perspektiv (Christensen et al 
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2005:34). Vi uppfattar det som att de allra flesta vi har talat med, är bekanta med 

platsmarknadsföringsteorier och att de upplever dem ha potential. Några 

efterfrågar dessutom en tydligare styrning uppifrån.  

Avslutningsvis visar således vårt material på tendensen att intervjupersonerna 

i ett första skede uppfattar att marknadsföringsarbetet saknar tydliga mål, när vi 

pratade allmänt om styrningen. Om vi däremot frågade vad syftet med 

marknadsföringsarbetet var, tycks det som att de uppfattar klara mål och mening 

med verksamheten. 

4.3 Normer och värderingar 

Under denna rubrik redogör vi för vår analys med den andra 

underfrågeställningen som utgångspunkt. Analysverktyget utgörs här av de två 

idealtyperna medborgardemokrati och ekonomism, med fokus först på vad de 

svarande uttrycker för medborgarideal och sedan på hur de uppfattar 

verksamhetens karaktär. 

4.3.1 Medborgaren utifrån ett medborgardemokratiskt perspektiv 

I sina berättelser kring det kommunala marknadsföringsarbetet, tycker vi oss 

kunna se att många intervjupersoner ger uttryck för en förståelse av 

samhällsinvånarna, som bär drag av det medborgardemokratiska idealet. Den bild 

som tecknas präglas av tankar där verksamheten förankras i 

samhällsmedlemmarna (jfr Lundquist 2001:157ff): 

Man får inte glömma att marknadsföringen är också riktad till den egna befolkningen. Vi 

vill gärna visa vad man får för skattepengarna. Det är nästan viktigare det, att tala om att 

vi är bra. […] Men framför allt så är det då att vi kan visa för vår egen befolkning vad vi 

har gjort, det är ju ett ansvar för oss som förtroendevalda också ju. (LP3) 

Det kommunala marknadsföringsarbetet fyller en viktig funktion i 

kommunikationen med kommuninvånarna för att skapa förtroende hos dessa, den 

citerade intervjupersonen tycks till och med uppfatta att detta är 

marknadsföringens huvuduppgift. Flera intervjupersoner ger uttryck för liknande 

resonemang, där man knyter an marknadsföringsarbetet till medborgarna och ser 

det som ett verktyg riktat mot dessa. Dessa förställningar ryms inom och knyter an 

till det medborgardemokratiska perspektivet (Lundquist 2001:157ff). Man sätter 

kommuninvånaren i centrum och pratar om ansvaret man har inför dessa, man 

tycks alltså uppfatta en demokratidimension i det kommunala 

marknadsföringsarbetet. 

En intervjuperson talar explicit om marknadsföringens demokratiska aspekter: 
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 […] vi vill, mot våra egna medborgare, ge en bild av någonting som vi står för. Att skapa 

en relation med våra kunder så att säga, våra medborgare […] Så det är ju en demokratisk 

aspekt i detta: Har våra medborgare förtroende för oss, så kan de bättre engagera sig, de 

kan bättre påverka, då blir det en bättre verksamhet. (LoT) 

Jag var ju med när Malmö stad startade upp sitt varumärkesarbete […] och då, minns jag, 

att den här diskussionen kom ur en demokratiaspekt. […] Man ville skapa en tydlig bild 

av vad gör en kommun och vad kan vi erbjuda? (LoT) 

Tanken om att arbetet är nära kopplat till medborgarna framkommer tydligt i 

dessa citat.  

Ett annat återkommande drag i intervjuerna är tanken att 

marknadsföringsarbetet ska stärka självkänslan hos kommuninvånarna: 

Och det är väl också förväntningar, vi vill ju att de som bor i Lund ska tycka att vi är dem 

bästa, bästa staden naturligtvis. (LP4) 

Medborgarna ska vara stolta över att bo i sin kommun och man ska tycka att den 

är bra. Dessa tankar förkommer ofta i vårt intervjumaterial. Även här kan 

marknadsföringen förstås utifrån en tanke om att medborgarna är en viktig del av 

kommunen som organisation, vilket knyter an till det medborgardemokratiska 

idealet (Lundquist 2001:157ff). 

Detta medborgarförankrade förhållningssätt som vi har redogjort för, går att 

hitta när intervjupersonerna resonerar kring marknadsföringens kommunikativa 

aspekter. Men det finns också närvarande när man pratar om marknadsföringens 

förankring hos dem som faktiskt bor i kommunen. Tydligast kan man dock se 

denna tanke i de resonemang där man lyfter fram marknadsföringens 

demokratiska aspekter; här finns det en tydlig förståelse av medborgarna som den 

centrala drivkraften i politiska processer. Dessa sätt att förstå medborgaren är 

centralt för den medborgardemokratiska skolan (Lundquist 2001:157ff), och 

förekommer i en majoritet av intervjuerna.  

Samtidigt är viktiga aspekter av det medborgardemokratiska förhållningsätt 

frånvarande i den bild som utmålas. Bara en svarsperson (LoT) resonerar kring 

medborgarnas möjligheter att själva ha inflytande och vara delaktiga i 

marknadsföringsarbetet. Idéer kring medborgarnas delaktighet i politiska 

processer förstår vi som centrala för det medborgardemokratiska perspektivet. En 

viktig dimension inom perspektivet är alltså nästan helt frånvarande i 

intervjupersonernas berättelser (jfr Lundquist 2001:154ff).  

4.3.2 Medborgaren utifrån ett ekonomistiskt perspektiv 

Våra intervjuer visar emellertid också att samhällsmedlemmen betraktas utifrån 

andra medborgarskapsnormer. Det växer även fram en bild av kommuninvånarna 

som ligger nära den förståelse av medborgarna som finns inom den ekonomistiska 

idétraditionen. Svarspersonerna ger här uttryck för tankar kring 
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samhällsmedlemmarna som kunder (Lundquist 1998:138) vilka väljer kommun 

efter smak och behag: 

Så tror jag att det är [att kommuner konkurrerar], absolut… För att en kommun ska gå 

runt och fungera så krävs det att man är en tillvald kommun. Vi kan inte sitta och vila, 

naturligtvis, för då hamnar man i de här lägena [som man har i norrlands glesbyggd]. Jag 

tror […] absolut att vi ska ägna oss åt att visa upp våra fördelar – visa upp oss, vad vi är 

bra på – då flyttar människor hit, om man har råd. (LoP) 

Resonemanget intervjupersonen ger uttryck för, bygger på en förståelse kring 

medborgarna som individer vilka kommunerna konkurrerar om; 

samhällsmedlemmarna förstås alltså att välja på en marknad bestående av 

kommuner. Detta synsätt förekommer i många av våra intervjuer: 

Det finns ju en konkurrens mellan kommunerna, när det gäller dels att få hit företag, att 

det ska vara bra för företag att etablera sig här så att vi får arbetstillfällen. […] Sen så vill 

man ju ha invånare också och skattebetalare. […] Alltså det har ju att göra med hela 

inställningen idag, det är ju nästan syns man inte så finns man inte. (LP2) 

Den konkurrens om invånare som citatet ger uttryck för berörde vi redan under 

Inledande iakttagelser, analyskapitlets första del. Det framkommer även här att 

medborgarna uppfattas välja på en marknad, där kommunerna utgör olika 

valalternativ, vilket kan knytas till den ekonomistiska medborgarnormen där 

medborgaren förstås som kunder (Røvik 2007:136).  

En tendens som går att skönja i intervjumaterialet är att man vill locka 

invånare med god ekonomi. Denna tanke ger flera av våra intervjupersoner 

uttryck för. Det tycks alltså finnas tendenser som tyder på att man, i första hand, 

vill locka en viss typ av människor till kommunerna: 

Ja, du får ju då en inflyttning och förhoppningsvis människor som har goda inkomster och 

genererar skatteintäkter, det är ju en. Och där är vi ju mer än lyckligt lottade. (LP4) 

Ytterst har ju en kommun ett behov av att ha invånare. Så många som möjligt, framför allt 

med bra ekonomi som kan betala mycket skatt, för det skapar ju underlag – nu finns det ju 

ett skatteutjämningssystem så det är inte absolut viktigt – men antalet medborgare 

påverkar ju storleken på organisationen. (ET1)  

Marknadsföringen tycks inte vara riktad till alla, utan man vill ha medborgare som 

kan generera skatt och tillväxt till kommunen. Medborgaren verkar i första hand 

vara intressant på grund av sina ekonomiska tillgångar, vilket också stärker bilden 

av att kundorienterade tendenser går att utläsa ur materialet. Denna typ av 

resonemang går att skönja och det medborgarideal som man ger uttryck för går att 

knyta till den ekonomistiska skolan, där begrepp likt ekonomisk tillväxt och 

kunder är centrala (Røvik 2007:136).  

 Medborgaren tycks här inta en passiv roll i det politiska kollektivet; man får 

förhålla sig till vad marknaden har att erbjuda och om man inte är nöjd med 

kommunen man bor i så finns det möjligheter att välja en annan. Det blir alltså de 
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ekonomiska förutsättningarna som är kärnan, inte att invånarna faktiskt är 

invånare. 

4.3.3 Två förhållningssätt till offentlig verksamhet 

Vi har sett att det i vårt intervjumaterial, utmålas två olika bilder av vilka normer 

man ger uttryck för kring medborgaren. Men det tycks även vara så att man 

förstår den offentliga verksamhetens karaktär utifrån olika perspektiv. Dels ger 

man uttryck för offentlig verksamhet som unik:  

[…] alltså den tandkrämen som ingen köper den tandkrämen kommer försvinna från 

hyllorna. En kommun är ju ingen produkt man väljer på det sättet. Det kommer 

fortfarande, oavsett om Lund marknadsför sig eller inte så kommer det att finnas ett 

behov av att ge service till dem som bor i Lunds kommun. (LP1) 

Citatet ovan visar på ett resonemang flera svarande tenderar att återkomma till. De 

menar att en kommun inte är en produkt eller vara som försvinner om den inte 

säljer – utan fortfarande finns kvar samt att behoven hos kommuninvånarna 

kvarstår (jfr Christensen et al. 2005:13f). 

Många menar också att man inte har samma villkor som privata aktörer. Flera 

menar att den offentliga organisationen är mycket mer komplex än en vara: 

Den kommunala marknadsföringen är ju mycket mer komplex, det är inte enkelt att säga. 

jag menar om du är ett företag som ska sälja skor […] det är på något sätt enklare och då 

kan man också, som du säger, mäta framgången. […] Grundsyftet med en kommun är ju 

egentligen att de kommunala invånarna ska få service egentligen, så den kommunala 

marknadsföringen är svårare att utvärdera. (LP2) 

Vissa lyfter också fram att det är mer generella förutsättningarna som gör att 

kommunala och offentliga verksamheter skiljer sig åt: 

Det går inte att leka affär, för då säger kommunallagen, förvaltningslagen, riksdagen och 

alla andra möjliga andra instanser […] vi kan inte, genom lagen om offentlig upphandling 

till exempel, konkurrera på samma sätt som den privata marknaden kan. (LoP) 

Det finns lagar och regler som offentlig verksamhet måste förhålla sig till, som 

inte finns för privata aktörer. 

 Följande citat belyser ett annat resonemang som dyker upp i intervjuerna:  

Nej, det tycker jag inte det är [målstyrt]. Och jag är inte säker på att det är önskvärt för 

[…] vi är ju inget företag, vi har inte en produkt vi ska sälja. […] Det vi tillhandahåller är 

kommunal service och jag vägrar betrakta mina kommuninvånare som kunder. (EP2) 

Det understryks att det inte nödvändigtvis är önskvärt att offentliga och privata 

organisationer ska fungera på samma sätt. 
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Samtidigt framträder resonemang kring som bygger på att skillnaderna inte 

alls är betydande mellan offentlig och privat verksamhet. De ger uttryck för att det 

är en ny tid vi lever i, där ett marknadstänk präglar samhället i stort: 

Jag tror att det är en oundviklighet att man [det privata och offentliga] börjar närma sig 

varandra för att om vi tänker oss hur världen såg ut på 70-talet och 80-talet så var det så 

att man förväntade sig mycket […] Sen kom 90-talskrisen som jag tror har varit någon 

slags vattendelare, där man plötsligt börjar prata om att man har krav på sig. Man har ett 

ansvar för sig själv. […] Och det här är ju en jätteomställning – ett paradigmskifte i vår 

mentala bild av vår roll som invånare i Sverige. […] om jag tar ansvar för mitt boende, då 

väljer jag vart jag vill bo – inte bara att jag står ut med den service som jag får där jag 

råkar vara född. (LoT) 

Citatet belyser vad flera respondenter menar – att man måste vara lyhörd för de 

krav som medborgarna ställer, på samma sätt som företag styrs av sina kunders 

preferenser. Ett synsätt de delar med den ekonomistiska skolan (Røvik 2007:135). 

Vissa uttrycker att verksamhetstyperna inte skiljer sig åt och att man kan följa 

samma mall:  

Alltså det finns så många myter och åsikter om skillnader mellan kommunala och privata 

organisationer. Jag skulle vilja säga att likheterna mellan privata och offentliga 

organisationer är många, många fler än skillnaderna. Vi lever i en konkurrensutsatt värld 

vi också. (LoT) 

Intervjupersonen tycks förstå organisationerna som jämförbara och att samma 

tekniker kan användas av båda typerna, idéer som också förknippas med NPM 

(Christensen et al. 2004:14). 

4.3.4 Sammanfattning 

I stor utsträckning ger våra svarspersoner uttryck för olika föreställningar kring 

den kommunala organisationens karaktär och medborgarnas roll. De ger uttryck 

för idéer som både kan knytas till det medborgardemokratiska och ekonomistiska 

perspektivet. Dessa två ideal förhåller sig till medborgaren på olika sätt och man 

erbjuder olika ståndpunkter utifrån vilka man kan förstå dessa. Det tycks alltså 

vara två olika bilder av kommuninvånarna som målas upp i intervjumaterialet. 

Dessa två bilder är dock inte helt oproblematiska att kombinera med varandra. Det 

ekonomistiska kundorienterade perspektivet erbjuder en otillräcklig bild av 

medborgaren, utifrån det medborgardemokratiska perspektivet. Man menar att 

förhållningssättet bortser från flera viktiga aspekter av att medborgarskapsidealet; 

medborgaren blir här en kund som förhåller sig till den offentliga verksamheten i 

termer av marknader. En viktig aspekt i det medborgardemokratiska perspektivet 

saknas dock i våra svarandes berättelser, nämligen idén om att medborgaren ska 

ha inflytande över politiken som förs. 

Det handlar inte alltid om att olika personer ger uttryck för olika ideal. Hos 

flera intervjupersoner finns båda dessa sätt att resonera kring medborgaren 
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närvarande, man tycks alltså förstå medborgaren utifrån helt olika idéskolor. Det 

tycks också vara så att dessa två olika sätt att förhålla sig till medborgaren 

framträder vid olika tillfällen. När vi diskuterar om marknadsföringen utifrån den 

egna kommunens kontext, förankras arbetet ofta i de egna kommuninvånarna: 

[…] vi vill, mot våra egna medborgare, ge en bild av någonting som vi står för. Att skapa 

en relation med våra kunder så att säga, våra medborgare […] Så det är ju en demokratisk 

aspekt i detta: Har våra medborgare förtroende för oss, så kan de bättre engagera sig, de 

kan bättre påverka, då blir det en bättre verksamhet. (LoT) 

De egna medborgarna framställs ovan som kommunens huvudsakliga målgrupp 

och den demokratiska aspekten lyfts fram. Det verkar alltså finnas en syn på 

medborgaren som bygger på medborgardemokratiska idéer, där man sätter 

kommuninvånarna i centrum. När man däremot diskuterar kommuner i allmänhet, 

tenderar man oftare att tala om medborgarna utifrån kundrelaterade ideal. Samma 

svarsperson utrycker sig då på följande sätt: 

Vi lever i en konkurrensutsatt värld vi också. De flesta kommuner vill ju ha tillväxt, 

tillexempel. […] Vi behöver de bästa nyutexade och så, för att klara våra uppdrag. Så vi 

lever i en konkurrensutsatt situation precis som privata företag gör, vi slåss om 

arbetskraft, vi slåss om medborgare och så vidare. (LoT) 

I detta citat förstås istället medborgaren som kunder de olika kommunerna ”slåss” 

om. Medborgarna förhåller sig alltså till kommunerna efter marknadsprinciper. 

Kommuninvånarna har en mer passiv roll i detta citat och tycks förstås utifrån 

ekonomistiska idéer. 

Även när intervjupersonerna diskuterar den offentliga organisationen i stort 

och kommunens karaktär, framkommer två olika sätt att förhålla sig till dessa. 

Dels förstår man den offentliga verksamheten som unik och väsenskild från den 

privata, vilket ligger nära det medborgardemokratiska synsättet på offentlig 

verksamhet. Dels menar man på att skillnaderna mellan privata och offentliga 

organisationer är små, dessa tankar går i sin tur att finna i den ekonomistiska 

idétraditionen. Dessa två förhållningssätt står i motsats till varandra, trots detta 

kan vi se att båda förekommer och ges uttryck för i våra intervjuer. Det framträder 

alltså en övergripande bild, som bygger på att man förstår den kommunala 

verksamheten utifrån två motsägelsefulla ideal kring offentliga organisationer. 
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5 Avslutande diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att ge en bild av hur det kommunala 

marknadsföringsarbetet uppfattas inom den kommunala organisationen. 

Uppsatsen speglar tretton skånska politikers och tjänstemäns tankar kring 

marknadsföringsarbetet. Den bild som har vuxit fram är divergent och ibland även 

motsägelsefull. Trots detta, eller kanske just därför, tycker vi att arbetsprocessen 

och dess resultat har varit spännande.  

5.1 Slutsatser utifrån frågeställningarna 

Vår första underfrågeställning handlar om hur våra intervjupersoner resonerar 

kring målsättningar med kommunalt marknadsföringsarbete. Vårt empiriska 

material visar att våra intervjupersoner i stor utsträckning inte uppfattar 

marknadsföringsarbetet som grundat i tydligt formulerade politiska mål eller idéer 

kring vad arbetet ska leda till. Samtidigt ger ändå många intervjupersoner uttryck 

för både mål med marknadsföringen och tankar kring dess effekter, när vi 

diskuterar arbetet på ett generellt plan. Det framkommer alltså två motstridiga 

bilder av hur våra intervjupersoner förstår marknadsföringsarbetets mål och 

styrning. 

På motsvarande sätt ger intervjupersonerna även uttryck för olika värderingar 

kring medborgarnas roll och kommunens karaktär. Detta knyter an till vår andra 

underfrågeställning. Medborgarna förstås utifrån vissa dimensioner av det 

medborgardemokratiska idealet, nämligen de aspekter som fokuserar på att sätta 

medborgarna i centrum för den politiska aktiviteten.  Samtidigt målas också upp 

en bild av medborgaren som går att knyta till den ekonomistiska idétraditionen 

och ett kundperspektiv. Hos vissa intervjupersoner framkommer båda dessa tankar 

i intervjuerna. När intervjupersonerna diskuterar kommunens karaktär, målas även 

här två olika bilder upp. Man förstår dels kommunen som unik och säregen till sin 

karaktär, vilket kan knytas till det medborgardemokratiska perspektivet. Det ges 

också en bild där offentliga och privata organisationer inte anses vara särskilt 

olika, i enlighet med den ekonomistiska skolan. 

Det är svårt att ge ett entydigt svar på hur våra intervjupersoner resonerar 

kring kommunal marknadsföring som fenomen, det finns nämligen inget entydigt 

svar att ge. Den övergripande slutsatsen i vår uppsats är istället att fler, ibland 

oförenliga, bilder tecknas. En gemensam nämnare för våra respondenter är att 

man inbegriper en mängd olika aktiviteter i marknadsföringsbegreppet. Ett 

grundläggande syfte som flera respondenter resonerar kring är att 

marknadsföringen i förlängningen ska generera ekonomisk tillväxt och det för 



 

 29 

med sig att vissa intervjupersoner inte lyfter fram alla delar av den kommunala 

verksamheten – de som innebär ökade utgifter. Det mellankommunala samarbetet 

lägger de flesta intervjupersoner stor vikt vid i sina berättelser. Det här samarbetet 

tycks även prägla ett marknadsföringsarbete för hela regionen. Men 

intervjupersonerna uttrycker också tankar kring konkurrens gentemot andra 

kommuner, framförallt i att locka till sig invånare.  

Sammantaget framträder en komplex bild av hur politiker och tjänstemän i 

kommunal verksamhet, resonerar kring den kommunala marknadsföringen.    

5.2 Avslutande reflektioner 

De dubbla bilder som framkommer i vår analys stimulerar till eftertanke kring 

kommuners marknadsföringsarbete. Vår undersökning visar att man i regel inte 

uppfattar marknadsföringsarbetet som målstyrt när vi diskuterar den konkreta 

styrningen. De resonemang som emellertid tyder på att det faktiskt finns en 

målbild, framkommer istället mer indirekt i våra intervjuer. En fundering som 

dyker upp är om avsaknaden av tydliga mål kan vara anledningen till att våra 

intervjupersoner definierar marknadsföringsbegreppet så brett och i avsaknad av 

tydliga mål formulerar sina egna? 

Detta knyter an till Brorströms forskning (2010), vilken tyder på att 

marknadsföringsarbetet inte styrs utifrån en tydlig målbild. Samtidigt öppnar våra 

slutsatser för diskussioner kring den politiska legitimiteten bakom 

marknadsföringsarbetet. Är det skäligt att lägga offentliga medel på 

marknadsföring, när det verkar som att många inom organisationen faktiskt inte 

ser några tydlig mål? Är de övergripande mål som vi ändå ser, tillräckliga för att 

ge kommunal marknadsföring legitimitet? Detta är frågor vi tycker man bör gå 

vidare och diskutera utifrån normativa utgångspunkter. 

Ett annat område som vi tycker är viktigt att reflektera kring handlar om hur 

politiker och tjänstemän uppfattar sina uppdrag. Det synsätt som beslutsfattare har 

på relationen mellan kommuner och medborgare, kommer sannolikt att påverka 

hur man fattar politiska beslut; de ekonomistiska och medborgardemokratiska 

perspektiven spelar roll. Därför är dessa perspektiv också närvarande i den reella 

politik som faktiskt når medborgarna. Vi har ännu inte stött på speciellt mycket 

forskning kring det kommunala marknadsföringsarbetet som undersöker detta (för 

ett undantag se Dahlqvist – Melin 2010).  

Vi har lyft fram en bild som belyser en komplexitet i hur man resonerar kring 

samma fenomen hos centrala aktörer inom kommuner. Det ryms alltså 

inkonsekventa och oförenliga förhållningssätt till verksamheten. Detta resultat kan 

vara intressant att sätta i ett större perspektiv; kanske belyser vi i vår uppsats 

konflikter i aktörernas sätt att resonera, som går att hitta på andra ställen inom den 

offentliga verksamheten? 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Inledning 

- Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

- På vilket sätt kommer du i kontakt med varumärkesbyggande och 

marknadsföring? 

- Hur ser marknadsföringen ut i er kommun?  

- Vad har man gjort och när? 

- Vad är det ni marknadsför? 

- Vilka är det som sköter marknadsföringen?  

- Vilken enhet? 

- Samarbetar ni med några privata aktörer? 

2. Hur resoneras det kring syftet och effekterna? 

- Varför har ni valt/inte valt att marknadsföra er?  

- Vad är det ni vill uppnå? 

- Är ”kedjan” mellan problem och åtgärd tydlig?  

- Var ni tydliga med vilka effekter ni ville uppnå när ni började 

marknadsföra er?   

- Tror du att marknadsföringen ger tydliga effekter? 

- Hur viktigt tror ni att marknadsföringen är för kommunens utveckling?  

- Vad kan marknadsföringen erbjuda för något? 

- Finns det någon tanke om förändring i marknadsföringen? 

- Fungerar det identitetsbytande eller identitetsförstärkande? 

- Är marknadsföring ett ämne som leder till många diskussioner, eller är man 

överens om tillväggångssätt och vilka mål man vill uppnå? 

- Vilka riktar ni er till? 

- Utomstående/ kommuninvånare? 

- Specifik(a) samhällsklass(er)? 
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3. Hur resoneras det kring kommunens roll och vilken 
situationsförståelse ges uttryck för? 

- Är marknadsföring ett nödvändigt verktyg för kommuner?  

- Hur ser förhållandena ut inom vilka kommuner agerar?  

- Är det förknippat med konkurrens? 

- Hur resonerar man kring konkurrens/samarbete? 

- Hur ser er relation ut till andra kommuner?  

- Har det eventuella konkurrenstänkandet förstärkts sedan kommuner 

börjat marknadsföra sig? 

- Stämmer de värderingar som redan finns i organisationen, överrens med de 

värderingar som varumärkesbyggandet ger uttryck för? 

- Är du bekväm med att tänka i termer av ”varumärken” när det gäller 

kommuner i allmänhet och din kommun i synnerhet? 

- Hur tror du att relationen ser ut mellan varumärkesskapandet och er kommuns 

status och identitet? 
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7.2 Bilaga 2: Förteckning över intervjupersoner 

Eslöv 

Politiker 

EP1: Kommunalråd  2011-04-29 

EP2: Kommunalråd  2011-05-05 

Tjänsteman 

ET: Kommunledningskontoret 2011-05-03 

Kävlinge 

Tjänsteman 

KT: Näringslivsavdelningen 2011-05-04 

Lomma 

Politiker 

LoP: Kommunalråd  2011-05-05 

Tjänsteman 

LoT: Kommunledningskontoret 2011-05-06 

Lund 

Politiker 

LP1: Kommunalråd  2011-04-28 

LP2: Kommunalråd   2011-05-02 

LP3: Ledamot i kommunstyrelsen 2011-05-03 

LP4: Kommunalråd  2011-05-13 

Tjänstemän 

LT1: Utvecklingsavdelningen 2011-04-28 

LT2: Näringslivsavdelningen 2011-05-11 

LT3: Näringslivsavdelningen 2011-05-11 

 


