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I den nya staden är alla ambassadörer! 

I alla fall om kommunen får bestämma.  När kommunen arbetar med sitt 

platsvarumärke så har nämligen medborgaren en tydlig roll; att sprida det 

budskap som från kommunalt håll har snickrats ihop som den officiella bil-

den av staden. Den som skulle vilja påverka platsvarumärket på annat sätt 

har oddsen emot sig.  

Platsmarknadsföring blir allt mer populärt hos Sveriges kommuner. Det in-

nebär att kommunen försöker skapa ett fåtal starka och positiva bilder av platsen. 

Turning Torso och Högskolan ska bli för Malmö vad M:et och Big Mac är för 

McDonalds. En kan tro att det inte är något konstigt eller problematiskt i sig ef-

tersom att varumärkesarbete för produkter verkar så enkelt och självklart, men 

faktum är att platsmarknadsföringen är mycket mer komplex och utmanande. An-

ledningen är att platser har en otrolig mångfald gällande till exempel föreningsliv, 

kulturutbud, näringslivsklimat och framförallt en stor diversitet gällande platsens 

alla olika medborgare. Platsen tillhör alla och ingen, och det här måste kommu-

nens platsvarumärkesanställda manövrera, men det går att ifrågasätta om det i nu-

läget görs utifrån kommunala principer att jobba av och för medborgarna.  

När kommunen jobbar med platsmarknadsföring så liknar arbetssättet mer 

det som finns i företag där fokus ligger på att möta marknaden på ett effektivt sätt. 

Det gör att medborgarna inte får vara med att bestämma vilka bilder som får re-

presentera platsen. Därför kan Turning Torso bli en symbol för Malmö, trots att 

de flesta malmöbor aldrig varit inne i byggnaden. Kommunen anser sig inte be-

höva medborgarna i utformningen av platsvarumärkets bilder, utan behöver dem 

bara när de som goda ambassadörer ska berätta hur fantastisk staden är utifrån det 

ramverk som är uppsatt av kommunen. När kommunen tror sig vara ett företag, så 

glöms också medborgarna och deras bidrag till staden bort.  
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Abstract  

Title: Is there Room for Everyone? A qualitative study of the mu-

nicipal place branding. 

 

This study examines the involvement and visibility of the citizens in municipal 

place branding, a trending phenomenon which has been criticized for not taking 

the diversity of a place, and its citizens, into consideration.  

The aim of this study is to elucidate how this problem is perceived by pro-

fessionals. Therefore interviews with practitioners of place branding have been 

conducted to illuminate their conceptions about the relationship between the citi-

zens and the place brand. The study has through qualitative content analysis 

shown that the citizens are being constructed as insignificant in the municipal 

branding activities and this makes them invisible in the place brand itself.  

This is an effect of the market oriented strategy used by the municipality, 

distancing itself from citizens to meet the market demand. The critique regarding 

market oriented work methods and excluding of the citizens have been confirmed, 

and more effort is needed to increase citizen representation.   
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Sammanfattning 

Titel: Finns det plats för alla? En kvalitativ studie kring kommunal 

platsmarknadsföring.  

 

Denna studie undersöker medborgarnas involvering i kommunala platsvarumär-

ken. Platsvarumärkesarbetet är en stark trend som fått kritik från akademiskt håll 

för att inte ta tillräcklig hänsyn till platsen med dess medborgare.  

Med målet att utreda hur professionellt anställda ser på problematiken har 

intervjuer med disciplinens praktiker genomförts för att komma åt deras föreställ-

ningar och konstruktioner om medborgarens inblandning i platsvarumärket. Stu-

dien har genom kvalitativ innehållsanalys visat att medborgarna konstrueras som 

oviktiga för kommunens varumärkesarbete, vilket gör att de till stor del blir osyn-

liga i platsvarumärkesarbetet. Detta är ett resultat av kommunens marknadsfoku-

serade arbetssätt där platsvarumärket mer sköts som ett produktvarumärke där or-

ganisationen lyckats distansera sig från det offentliga uppdraget att arbeta av och 

för medborgarna, för att istället arbeta utifrån en logik som möter marknadens ef-

terfrågan. Den sedan tidigare framlagda kritiken gällande marknadsfokuserat ar-

betssätt och exkludering av medborgarna i platsvarumärkesprocesserna har kunnat 

bekräftas, och mer ansträngning krävs för att öka medborgarrepresentationen. 

 

 

 

 

Nyckelord: strategisk kommunikation, platsmarknadsföring, kommunala platsva-

rumärke, medborgare 
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1. Inledning 

Det handlar ju om att möjliggöra, eller skapa en kraft och en röst så att vår stad hörs 

tydligare och syns tydligare. Jag brukar jämföra det med en kör, istället för att alla 

står och skriker och gapar och sjunger i olika tonlägen och olika sånger, så gäller det 

att man har en dirigent som lite försöker få ihop det så det blir lite vackert och låter 

bra så att det framträder. Och det är där man kanske kan säga att vi har den dirigent-

rollen då, men sen är det körens olika deltagare som bidrar med kraften. 

     - Informant 5 

 

Metaforen är målad av person som arbetar med platsmarknadsföring i kommunal 

verksamhet som kommenterar på frågan varför kommuner idag arbetar med 

platsmarknadsföring. Dagens moderna städer är en myllrande massa av mångfald 

som bubblar av massa budskap, uttryck och idéer som måste samlas och stämmas 

ihop till en kraftfull och budskapsfylld melodi som ska få Jamala att sätta sin 

dadukflöjt i halsen snabbare än någon hinner säga krimtartariska. Det kan ses som 

en naturlig och sympatisk verksamhet för kommunen att ta sig an stadens röster 

och skapa en fin vinnarsång som skiner starkare än andra medtävlande städers 

osynkade oväsen. Kommuners snabba och bestämda marsch mot platsvarumärke-

nas tonartshöjning har dock gett den några tuppar i halsen som i nuläget varken 

gör den till folkets eller den akademiska juryns favorit.  

 

Platsmarknadsföring är en subdisciplin till strategisk kommunikation och har de 

senaste åren blivit mer och mer betydande (Ashworth et al., 2015). Strategisk 

kommunikation är en sammansmältning av organisationskommunikation, mark-

nadsföring och PR (Falkheimer & Heide, 2014). Det är främst i de två sista gre-

narna där platsmarknadsföringen kan finna sina rötter, då det handlar om att för-

ändra eller bevara de bilder som finns av en organisation eller produkt, eller i det 

här fallet en plats, för att ha en image som ger positiva konnotationer och för vara 

konkurrenskraftig. Platsmarknadsföringen syftar till att påverka de bilder vi har av 

olika platser, städer och kommuner i Sverige, Europa och världen, så att de alla 

får en egen image som gör att de inte blir bortglömda utan snarare attraktiva i den 
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globala konkurrensen där platser slåss om besökare, invånare och företag (Anholt, 

2010).  

Jag vågar påstå att när många tänker på Göteborg byter ens tankar dialekt 

medan de målar upp en inre bild av en solig sommardag med närhet till vatten, bå-

tar och mysiga uteserveringar där den ”goa gubben” Håkan Hellström sitter i en 

hörna och spelar gitarr. Bilden som målas upp av Malmö är däremot full av segre-

gerade förorter, ständiga ihjälskjutningar och avlossade handgranater. Det dyker 

upp omedelbara och oavsiktliga bilder i våra huvuden när vi tänker på olika plat-

ser. Det har på senare tid inom forskningen betonats vikten av att manövrera de 

här bilderna till det bättre för att skapa goda förutsättningar för utveckling på plat-

sen (Anholt, 2007; Falkheimer, 2010). Det som Göteborg i det här fallet har lyck-

ats med är att ta kommandot över sitt varumärke genom att strategiskt och lång-

siktigt ha arbetat fram en tydlig extern bild som för de flesta är väldigt positiv, nå-

got som Malmö än så länge inte riktigt har lyckats åstadkomma. Detta trots att det 

under hela året 2015 anmäldes ca 1000 fler brott per 100 000 invånare i Göteborg 

än motsvarande period i Malmö (Brottsförebyggande rådet, 2016a;  

Brottsförebyggande rådet, 2016b). Göteborg har precis som Malmö segregerade 

områden och illegala vapen, och Malmö har precis som Göteborg både havet och 

Timbuktu nära till hands. Malmö har däremot inte lika starkt lyckas förmedla en 

annan bild av staden än den negativa som satt sig i folks medvetanden. De här ge-

nerella bilderna som finns påverkar hur benägna folk blir att åka till semester till 

eller etablera sitt företag och investera i en stad, och därför bör städer och platser 

ha som mål att arbeta fram och bevara en positiv extern bild (Anholt, 2010;  

Kotler, Haider & Rein, 1993). När de här bilderna skapas så väljs vissa budskap 

ut, till exempel den goe göteborgske gubben, medan andra budskap får stå till-

baka. Det tordes finnas lika många upplevda verkligheter och bilder av en plats 

som det finns medborgare och det är kanske just det som gör en plats till det den 

är, men alla de här bilderna kan inte få plats i platsvarumärket. Det kan dock re-

sultera i att Glenn från Göteborg, som inte känner sig som en go gubbe och som 

inte kan dra originella ordvitsar på beställning, inte känner igen sig i platsvaru-

märket för hans Göteborg går inte att finna där. Platsvarumärket spelar roll för 

medborgarna och medborgarna borde således också spela en roll för platsvaru-

märket, men många kritiker menar att så inte är fallet (Cassinger & Eksell, 2015; 

Falkheimer, 2010, Hospers, 2006; Syssner, 2012; Wæraas, 2008).  
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Platsmarknadsföring är alltså ett ständigt växande fenomen i Sverige och världen 

(Ashworth et al., 2015). Allt fler städer och kommuner sysslar med att skapa en 

attraktiv extern bild av sin plats och arbetet har utvecklats från det mer primitiva 

slogan-stadiet, som snarare lockat till allmänhetens skratt och hån än en förbättrad 

extern bild, till genomtänkta marknadsföringsstrategier vilka har förankring hos 

akademin. Människans mobilitet är en följd av en globaliserad värld där besöks-

destination, bostadsort eller näringslivscentrum i mycket större utsträckning väljs 

efter attraktiva och platsspecifika faktorer. Platser anses därför av många, precis 

som vilken vara eller vilket företag som helst, också vara utsatta en extern konkur-

rens som måste manövreras (Anholt, 2007), men den interna komplexa dimens-

ionen i disciplinen verkar inte uppmärksammas tillräckligt (Campelo, 2015; 

Falkheimer, 2010; Hospers, 2006).  

1.1 Problemformulering  

Platsmarknadsföringen är en komplex form av strategisk kommunikation som 

inom akademin har många förespråkare (se till exempel Anholt, 2007/2010;  

Kotler et al., 1993) men också många kritiker (se till exempel Aronczyk, 2008; 

Campelo, Aitken, Thyne & Gnoth 2014; Campelo, 2015; Syssner, 2012). Den har 

många likheter med marknadsföring av produkter, men det finns essentiella skill-

nader, till exempel att avsändaren oftast inte är ett vinstdrivande företag utan en 

organisation inom offentlig sektor, att det som varumärkes inte är en produkt som 

kan konsumeras utan en stad med medborgare och att komplexiteten därmed 

också är mycket större i platsmarknadsföring än i produktmarknadsföring (Anholt, 

2007). Det är just den här komplexiteten som inte går att finna i produktmarknads-

föring som också i många fall medför problem. Ett tydligt dilemma för kommu-

nerna är deras klara uppdrag från medborgarna för medborgarna, nämligen att se 

till att samhällsfunktioner och civilsamhället fungerar på ett sådant sätt att med-

borgarnas behov tillgodoses. När kommunerna också tar sig an platsvarumärkes-

arbete måste det passa in de redan givna ramarna för kommunal verksamhet.  

Det är ett svårhanterat dilemma den offentliga verksamheten har att förhålla 

sig till gällande platsvarumärkning. Majoriteten av forskarkåren är överens om att 

den moderna samhällsordningen kräver någon form av strategiskt varumärkesar-

bete från länders och platsers sida (Anholt, 2007; Ashworth, Kavaratzis & War-
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naby, (2015); Dahlqvist & Melin, 2010; Dinnie, 2011; Falkheimer, 2010; Govers 

& Go, 2009; Kotler et al., 1993). Det problematiska med den då nästan obligato-

riska platsmarknadsföringen och varumärkesbyggandet i landets kommuner är att 

den också medför en problematik när marknadsekonomiska principer möter en 

organisation med transparent och inkluderande arbetssätt som ska sätta medbor-

garna, och inte ekonomisk vinning, i första rummet. När det för företag handlar 

om att marknadsföra materiella ting eller organisationer äger de ofta både den 

framtagna produkten och varumärket de skapat. För kommuner som arbetar med 

platsvarumärken ser det annorlunda ut. Här handlar det inte enbart om en framta-

gen produkt, utan det handlar om flera redan befintliga komponenter, som till ex-

empel näringslivsförhållanden och kulturutbud bland mycket annat, som ska tas 

upp och bli en del av varumärket. Det medför bland annat en problematik satt i 

förhållande till platsens medborgare som på ett eller annat sätt blir en del av plats-

varumärkesarbetet eftersom att deras avtryck på platsen är odiskutabelt. Problemet 

uppstår då alla medborgare har egna bilder av vad staden är, men alla de här bil-

derna kan inte få plats i varumärkesarbetet, eftersom att marknadsföring, som re-

dan nämnt, fokuserar på att sända ut ett fåtal budskap och ett fåtal bilder för att 

bygga upp en positiv image och ett starkt varumärke. Kritiken som riktas mot 

platsmarknadsföring från akademin grundar sig ofta i just hur medborgarnas situ-

ation förändras av varumärkesarbetet och många forskare menar att platsvarumär-

kesarbete i de flesta fall helt förbiser det faktum att det finns människor som lever 

sina liv på den plats som marknadsförs (Aronczyk, 2008; Cassinger & Eksell, 

2015; Falkheimer, 2010; Syssner, 2012). I linje med detta menar forskare också 

att det är viktigt att medborgarna kan känna igen sig i de budskap och bilder som 

staden använder sig av i sin platsmarknadsföring för att det ska vara trovärdigt 

och passa in i den demokratiska grundstrukturen och det ansvar som kommuner 

har gentemot medborgarna (Cassinger & Eksell, 2015; Falkheimer 2008/2010; 

Insch, 2011; Syssner, 2012).  

Dilemmat med platsmarknadsföring är alltså att den inte äger sin egen pro-

dukt vilket är problematiskt för disciplinen. Warnaby, Ashworth & Kavaratzis 

(2015) har efterlyst en nyansering av platsmarknadsföringens metoder, med mer 

kunskap och forskning om vad den är och bör vara för att bli mer socialt ansvars-

tagande och för att få till stånd ett fungerande ramverk. Samtidigt hävdar Syssner 

(2012) att akademins främsta uppgift inte är att presentera ett schema för platsva-
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rumärkning som leder till obestridd framgång, utan snarare att ifrågasätta och kri-

tiskt reflektera över vad platsmarknadsföring och varumärkesbyggande har för 

implikationer för platsen i sig. Platsvarumärkning är inte något som bara sker i 

kommunerna, utan det är strategiska och överlagda strategier framtagna av an-

ställda som har ett stort inflytande och styr vilken riktning arbetet ska gå. Det är 

de kommunalt anställda som skapar råmaterialet av platsen av vilket det sedan 

skapas ett varumärke. De konstruerar en bild av staden och blir medskapare av de 

budskap som sedan får representera den officiella bilden av platsen som basuneras 

ut till externa parter. De här personerna har inte bara stort inflytande över platsva-

rumärket i deras kommun, utan de är också med och omsätter, förverkligar och 

skapar det material som ligger till grund för forskningen. 

Ett steg i att ytterligare belysa och bearbeta medborgarfrågan i platsvaru-

märket är därför att ta reda på hur yrkesverksamma offentliganställda som daglig-

dags arbetar med kommunala platsvarumärken tänker och agerar kring represen-

tation och involvering av stadens medborgare i kommunens marknadsföringsar-

bete. Den här infallsvinkeln på platsvarumärkesarbete kommer att ge en praktikers 

perspektiv och förhållningssätt till den av akademin uppmålade problematiken 

med representation. En praktiker kommer att kunna ge inte endast normativa svar 

utan kommer också kunna ge en bild av vilka avväganden och diskussioner som 

faktiskt förs gällande medborgarna när ett platsvarumärke arbetas fram och upp-

rätthålls. 

Syftet är således att kritiskt granska hur kommuner och deras platsvarumär-

kesanställda hanterar problematiken med medborgarnas roll i platsvarumärkes-

byggandet. Syftet skall besvaras med följande frågeställningar:  

 Hur involveras medborgarna i kommunens platsvarumärkesarbete? 

 Hur konstrueras medborgarna av de kommunalt anställda i platsvarumärkesar-

betet? 

1.2 Avgränsningar och begreppsförtydligande 

Studien avgränsas till att endast studera hur anställda inom kommunal verksamhet 

hanterar problematiken med medborgarrepresentation i varumärkesbyggandet, där 

fokus ligger på hur den enskilde informanten ser, uppfattar och konstruerar plats-

varumärket, medborgarna och den kommunala organisationen.   
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Studier kring platsmarknadsföring kommer från både internationella och 

svenska forskare (Anholt, 2007/2010; Dahlqvist & Melin, 2010;  

Ek & Hultman, 007; Falkheimer 2010; Govers & Go, 2009; Syssner, 2012; 

 Warnaby et al., 2015). Det råder ingen enhet i terminologen i den svenska littera-

turen (Syssner, 2012) och även om begreppet platsmarknadsföring är mest före-

kommande så kan även det engelska begreppet place branding återfinnas. I den 

här uppsatsen har jag genomgående valt att använda begreppet platsvarumärkning 

av två anledningar; dels för att, som redan nämnts, är det mest förekommande be-

greppet i den svenska litteraturen och dels för att jag upplever att även majoriteten 

av informanterna använder och är bekväma med den här terminologin. 

1.3 Disposition 

Efter det här inledande kapitlet följer ett avsnitt med en omfattande litteraturöver-

sikt, vilken även innefattar tidigare forskning inom ämnet, samt akademiska teo-

rier om kommunalt varumärkesbyggande, platsmarknadsföring och medborgarnas 

roll i dessa discipliner. Nästföljande metodkapitel presenterar uppsatsen ontolo-

giska och epistemologiska, en genomgripande metodgenomgång följt av en dis-

kussion kring metodval, samt en presentation av studiens analytiska tillväga-

gångssätt. I samma kapitel presenteras även planerandet och insamlandet av upp-

satsens empirimaterial, nämligen genomförandet av den kvalitativa forskningsin-

tervjun. Kapitel fyra är ett analyskapitel där materialet från intervjuerna kommer 

att presenteras med en invävd teorianvändning och det sista kapitlet kommer att 

bestå i en avslutande diskussion och sammanfattning av den kunskap som uppsat-

sen genererat som en framåtblick inom ämnet i förslag till vidare forskning.  
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2. Litteraturöversikt 

Forskningen och teorin kring platsmarknadsföring är omfattande. Givet av plats-

marknadsföringsforskningens natur kommer först det teoretiska ramverket att pre-

senteras, indelad i två avsnitt där den ena har fokus på praktiken platsmarknadsfö-

ring och den andra på medborgarnas roll i varumärkesarbetet, för att ge en gene-

rell översikt över forskningsläget. Därefter kommer tidigare forskning att present-

eras som en djupdykning i teorin för just den här studien. Målet är att ge under-

sökningen en lättöverskådlig och adekvat litteraturöversikt att utgå ifrån samt att 

placera studien i den existerande forskningstraditionen.  

2.1 Platsvarumärket 

Fenomenet platsmarknadsföring är väl undersökt och omdiskuterat i forskarkåren 

både i Sverige och internationellt (Anholt, 2007/ 2010; Aronczyk, 2008; 

Ashworth et al., 2015; Falkheimer, 2010; Sassen, 2001; Syssner 2012). Teorier 

om när och hur det vi idag kallar platsvarumärke uppstod är omtvistat, men det de 

flesta forskare är eniga om att globalisering, teknisk utveckling och ökad konkur-

rens har gjort att disciplinen upplevs som allt viktigare och spelar en större roll för 

kommuner och platser (Anholt, 2007; Ek, 2007; Falkheimer 2010; Govers & Go, 

2009; Hospers, 2011; Sassen, 2001; Selby, 2004; Syssner, 2012). Pionjären inom 

platsmarknadsföring är enligt många Simon Anholt, som på 90-talet var den första 

att formulera teorier om hur konkurrens mellan länder och platser måste manövre-

ras med marknadsföringsstrategier (Syssner, 2012). Anholt (2010) menar att i 

globaliseringens fotspår kämpar geografiska platser oundvikligen med varandra 

om produkter, tjänster, evenemang, besökare, talanger, investerare etc. för att ta 

del av världens kommersiella, politiska, sociala och kulturella utveckling. Namnet 

platsvarumärkning är enligt Anholt (2010) en bra metafor för beskriva den utma-

ning som geografiska platser, till exempel, länder, städer, och kommuner, ställs 

inför, men Anholt (2010) säger också att terminologin kan missuppfattas till att 

tro att en plats kan marknadsföras som en produkt, vilket inte är fallet. Författaren 
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menar att platsmarknadsföring, till skillnad från annan marknadsföring av en pro-

dukt eller tjänst, måste ta hänsyn till den stora diversitet som finns på platsen för 

att kunna locka industriell, kulturell och politisk utveckling och deltagande. Detta 

är en faktor som inte, eller endast i begränsad omfattning, finns hos produkter och 

detta är alltså en av de faktorer som skiljer platsmarknadsföringen från annan 

marknadsföring (Anholt, 2010).  

2.1.1 Kommunala platsvarumärken 

Sett ur ett svenskt perspektiv menar Dahlqvist & Melin (2010) att reformarbetet 

av kommunindelningarna, som initierades i början på 1900-talet, gjorde att den 

offentliga sektorn redan då fick börja hantera uppgifter som förr tidigare varit 

starkt förknippade med det privata. Sverige hade på 70- och 80-talen världens 

största offentliga sektor mätt i BNP och var tredje svensk hade en offentlig orga-

nisation som arbetsgivare. Med det följde också att kommunerna var, och fortfa-

rande är, involverade i bolag, föreningar och andra samverkansorganisationer 

(Dahlqvist & Melin, 2010). Enligt författarna är det alltså inget nytt att kommuner 

tar sig an arbetsuppgifter som ligger utanför det kommunala huvuduppdraget med 

skola, vård och omsorg. Falkheimers (2010) förklaring till uppkomsten av plats-

marknadsföring är att det moderna samhället genomgick en förändring i och med 

den teknologiska och ekonomiska utvecklingen som medförde både förbättrad 

kommunikation och större rörlighet. Kommunerna behöver då, utöver sin roll som 

välfärdsdistrubutör, också bygga upp en stark och attraktiv identitet för att behålla 

och locka medborgare och företag, eftersom att med ett svagt varumärke riskerar 

både företag- och invånarantal att svikta och skatteunderlaget blir mindre och 

mindre (Falkheimer, 2008).  

Wæraas, Bjørnå & Moldenæs (2015) problematiserar fenomenet platsmark-

nadsföring genom att säga att en kommun inte bara är en plats, utan en organisat-

ion och en politisk institution och en geografisk plats, vilket ökar komplexiteten i 

marknadsföringsarbetet. I linje med detta gör Dahlqvist & Melin (2010) skillnad 

mellan själva kommunen som politiskt institution med sina medborgarerbjudan-

den och platsen med dess unika erbjudande. Författarna menar att de flesta kom-

muners erbjudande är skola, vård och omsorg, vilket indirekt gör att de faktiskt 

konkurrerar med varandra. Men den faktor som särskiljer dem är den geografiska 
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platsen och de förutsättningarna som den i sin tur kan ge kommunen som organi-

sation. Stockholm Stad erbjuder just skola, vård, omsorg, men platsen Stockholm 

erbjuder närhet till skärgård och vatten, ren luft, en vacker stadskärna etc. Enligt 

författarna finns det således ett varumärke för kommunen som organisation och 

ett för platsen som ett geografiskt område i och runt kommunen, och Dahlqvist & 

Melin (2010) argumenterar för att den geografiska platsen måste vara central i va-

rumärkesbyggandet, men att ett starkt kommunalt varumärke också måste finnas, 

vilket, om det sköts bra, kommer att kunna fungera som draghäst för platsvaru-

märket.  

2.1.2 Kommunala platsvarumärkens problematik och kritiska röster därtill  

Hospers (2006) menar att ett platsvarumärke kan vara viktigt för medborgare, in-

vesterare och turister, men det finns dock en risk att kommunen förbiser invånarna 

och fokus således tappas i marknadsföringsarbetet. Ett idealt platsvarumärke 

minskar diskrepansen mellan vad en stad kan representera, vad utomstående har 

för bild av staden och vad invånarna själva tycker om staden. Genom att hitta de 

gemensamma nämnarna för de tre grupperna minskar diskrepansen och på så vis 

går det att fånga in så många bilder som möjligt för att kunna bygga upp en auten-

tisk bild av stadens identitet. Platsvarumärken får dock ofta kritik från akademin 

då många forskare menar att flertalet städer inte lyckas med detta utan marknads-

för en stad utifrån andra städers framgångsrika platsvarumärkesrecept, vilka ofta 

inte är översättningsbara till andra kontexter och således inte korrelerar med vad 

staden i sin essens ”är” (Falkheimer, 2008/ 2010; Hospers, 2006).  

Syssner (2012) belyser att platsvarumärkningens främsta syfte är att för-

ändra bilden av en plats till det bättre och i denna process är det nödvändigt att 

välja ut värden som är centrala, samt att välja bort värden som inte förändrar bil-

den på det sätt en önskar. Det är på något vis givet av marknadsföringens logik. 

Wæraas (2008) menar att det är mycket problematiskt att använda marknadslogik 

i kommunal verksamhet, eftersom att marknadsföringen av en produkt siktar på 

att om och om igen förmedla ett tydligt och sammanhängande budskap. Detta är 

oförenligt med en kommuns uppdrag och essens då, en kommun inte endast är 

några få tydliga karaktärsdrag och budskap, utan av naturen är full av diversitet 

och mångfald. När kommuner anammar en marknadsföringsmetod som utgår från 
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få smala och starka budskap som fungerar på produkter misstar de sig ordentligt. 

Författaren menar att givet kommunal verksamhets natur borde fokus istället vara 

på att marknadsföra den diversitet som finns på platsen med olika identiteter och 

olika budskap och lyfta detta som en styrka. Detta skulle bli ett nytt kommunfoku-

serat sätt att marknadsföra.  

2.2 Medborgarna 

Campelo (2015) menar att en plats är en social konstruktion och den konstrueras 

av människor och grupper som finns och verkar på platsen. Författaren menar att 

platsen essens, ”the sense of the place”, är ytterst central i ett platsvarumärke och 

för att lyckas bygga varumärket trovärdigt och hållbart måste det vara inklude-

rande och representera alla segment i civilsamhället på platsen. För att lyckas med 

detta måste det finnas en förståelse för vad platsens essens är  

(Campelo et al., 2014). Tanken om att medborgare och näringsliv bör involveras i 

platsvarumärkesarbetet, men tyvärr inte alltid tillåts att delta, är återkommande 

inom litteraturen (Ek & Hultman, 2007; Falkheimer, 2010; van Gelder, 2011) och 

med deras inblandning i marknadsföringsarbetet kan varumärket uppfattas som 

mer legitimerat och trovärdigt (Ek & Hultman, 2007). Litteraturen diskuterar inte 

huruvida det ens är möjligt att rent praktiskt kunna involvera medborgarna till den 

grad som till exempel Campelo (2015) eller Syssner (2012) efterlyser. Det kan an-

tingen bero på att det inte anses vara problematiskt eller motsatt att det är oerhört 

svårt att lyckas med det i praktiken. Forskarna påvisar problematiken men har 

svårt att presentera konkreta lösningar på hur praktiker ska ta sig an uppgifter med 

rätt medborgarfokus.  

2.2.1 Representationen 

Syssner (2012) har utforskat platsvarumärkning ur ett kritiskt perspektiv och me-

nar att platsmarknadsföringen riktas dels utåt mot externa parter som till exempel 

turister och investerare och blir då mer lik en produkt. Platsvarumärket riktas 

också till en intern publik, där budskapen skapar en gemensam identitetsram för 

invånarna. Platsmarknadsföringen blir i den senare versionen ett internt identitets-

skapande element. Problem som kan uppstå här är dock frågan om inkludering 

och representation i identitetsskapandet. Syssner (2012) menar att platsvarumär-
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kesarbetet per definition siktar på att skapa idén om ett kollektiv och en vi-känsla 

på en plats, som sedan förmedlas ut till allmänheten genom marknadsföringen. 

Anledningar till att ha en gemensam platsidentitet som invånarna kan identifiera 

sig med kan vara ekonomisk utveckling och tillväxt, att det har ett egenvärde i sig 

att känna en tillhörighet till en grupp eller ett kollektiv samt att en person med en 

stark koppling till en plats är mindre benägen att lämna den. Författaren finner det 

här problematiskt, och tar avstamp i nationalismforskaren Smiths (citerad i  

Syssner, 2012) idé om att i skapandet av ett kollektiv kräver bland annat en berät-

telse som berättar varför just en grupp skiljer sig från en annan. Han menar att 

ingen grupp kan tas för given utan att den måste ständigt påminna sig själv om 

vad den är och återskapa sig självt, vilket gör den till en social och politisk mobi-

liseringsprocess (Smith i Syssner, 2012). Ett sätt att återskapa ett kollektiv är ge-

nom storytelling och det är här som Syssner (2012) ställer sig kritisk mot platsva-

rumärkning, och ser en problematik i att endast en del av alla platsens berättelser 

kan snappas upp och återberättas i marknadsföringssyfte, vilket snedvrider repre-

sentationen av invånarna i varumärket. När ett starkt vi kommuniceras tas det ej 

hänsyn till två viktiga aspekter, nämligen diversitet inom den (ofta) homogena 

gruppen, samt att när kollektiv skapas dras det gränser för vem och vilka som kan 

inkluderas. Det kan ses som starkt otidsenligt att kommunicera en homogen grupp 

som en stark positiv fördel med en plats enligt Syssner (2012). 

 

Offentligt sanktionerade bilder och berättelser bidrar till att skapa en normerande 

bild av hur den kommunala eller regionala medborgaren förväntas vara. Dessa bilder 

cementerar en bild av ett kommunalt och regionalt kollektiv som består av en viss 

typ av människor med en viss typ av egenskaper. Trots att dessa bilder är tänkta att 

fungera som byggstenar i ett större identitetsbygge är de alltså tydligt selektiva. 

    - Syssner (2012, s.88) 

 

Syssner (2012) lyckas på ett bra vis förmedla hur problematiskt det blir att jobba 

med alldeles för statiska och entydiga bilder när det ska ta avstamp i hur en stor 

heterogen grupp människor med olika bakgrunder, önskningar och behov ser sig 

själva och sin stad, och detta kommer att kunna påverka platsmarknadsföringsar-

betet negativt om det inte tas hänsyn till representationsfrågorna. Det här går att 

återigen jämföra med Wæraas (2008) som menar att ett fåtal starka budskap inte 

är det mest adekvata sättet att arbeta när platser marknadsförs, utan det borde 



 18 

istället tas hänsyn till diversitet och mångfald för att på ett riktigt vis ge staden el-

ler platsen en extern bild som alla parter kan känna igen sig i.  

2.2.2 Ambassadörsskapet 

Traditionella platsmarknadsföringsteorier betonar det goda ambassadörsskapet 

som presenteras av bland annat Kotler et al. (1993), där det menas att personer 

som redan befinner sig i regionen bör tala väl om den och på så vis sprida positiva 

bilder till andra personer denne träffar. Samma tankegångar finns hos  

Anholt (2007) som presenterar begreppet P2P (people-2-people) som det mest ef-

fektiva sättet att stärka en identitet för en plats, men för att det ska bli ett effektivt 

och framgångsrikt marknadsföringsmedium krävs bakomliggande strategier och 

visioner från varumärkets ansvariga parter.  

Insch (2011) menar att medborgarnas ambassadörsskap inte ensamt kan bi-

dra till den involvering som medborgarna bör ha i platsvarumärket. En av platsva-

rumärkets viktigaste målgrupper är just medborgarna, men dock menar författaren 

att de ofta förbises när för stort fokus ligger på att bygga ett platsvarumärke som 

ska nå externa grupper. Medborgarna är precis lika viktiga i marknadsföringsar-

betet och när de inte får synas i varumärket kan det underminera hela marknadsfö-

ringsstrategin. Ett led i att nå medborgarna är att se till att platsen har välfunge-

rande samhällsfunktioner, så som kollektivtrafik, vård, sopsortering och andra 

faktorer som påverkar invånarna i dess vardag. Dessa samhällsfunktioner är en 

stor indirekt faktor som påverkar ett platsvarumärke, eftersom att medborgarna 

inte kan bli bra ambassadörer för sin stad om de inte tycker om den och lever ett 

bra liv där. Ett missnöje kommer att märkas av besökare och potentiella investe-

rare vilket kommer att underminera varumärkesarbetet menar Insch (2011). Kotler 

et al. (1993) menar också att grundläggande samhällsfunktioner måste fungera. Är 

det inte möjligt att finna bra skolor till sina barn och går det inte att enkelt pendla 

till jobbet har den platsen en sämre konkurrensutgångspunkt när det gäller att 

locka nya medborgare och investerare.  

2.3 Tidigare forskning 

Ett samtida exempel på hur varumärkesbyggande kan mottagas och kritiseras pre-

senteras av Cassinger & Eksell i debattartikeln ”Varumärke för alla”  
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(HD 2015-01-29) som hävdade att Helsingborg Stads nya varumärkeskommuni-

kation är misslyckad, då det inte tagits hänsyn till invånarna i utvecklandet av va-

rumärkesstrategin. Cassinger & Eksell (2015) menade att invånarna måste invol-

veras i kommunikationen för att göra det till en demokratisk plattform snarare än 

låta det handla om enbart Helsingborgs Stads image som styrs av kommunens 

kommunikatörer.  

Ek (2007) har genomfört en studie vilken skulle kunna påvisa vilka följder-

na av det ovan beskrivna arbetssättet med dålig demokratiförankring kan bli. Ek 

(2007) har studerat Americas Cup-tävlingen som anordnades i Malmö 2003 av 

bland annat de offentliga organisationerna Malmö Stad och Region Skåne som 

medarrangörer och medfinansiärer. Ek (2007) kunde i sin forskning konstatera att 

staden inte längre är till för medborgarna utan har blivit en kommersialiserad vara 

som måste marknadsföras för att skapa en positiv image. Följderna av detta blir att 

kommunen inte ser sig behöva svara inför medborgarna, utan de ser sig som ent-

reprenörer som till varje pris måste möta marknaden. De offentliga organisation-

erna har lyckats konstruera sina arbetsuppgifter som icke-politiska och har på så 

vis distanserat sig från sitt demokratiska uppdrag. Ek (2007) skriver: ”När staden 

är produktgjord finns det inte längre någon anledning för dess politiska och eko-

nomiska etablissemang att förankra sin ’opolitiska politik’ hos stadens medbor-

gare” (Ek, 2007, s. 108). De här teorierna och antagandena ligger i linje med teo-

rin om New Public Management inom kommunal verksamhet där omorganisering 

av kommunernas arbete har lånat inspiration från privat sektor med följden att or-

ganisationens arbete mer styrs efter den privata sektorn och marknaden som ett 

ideal (Sundin, 2006). 

2.4 Sammanfattning och reflexion  

Det finns två tydliga sidor i forskningen kring platsmarknadsföring där jag anser 

att de båda står för var sin logik och argumentation, vilka båda brottas med stora 

problem. Den ena positiva sidan står för generellt oproblematisk syn på platsva-

rumärke där det argumenteras för ett marknadsliberalt förfaringssätt där det mesta 

handlar om att översätta produktmarknadsföringens principer med små ändringar 

till en geografisk och kommunal kontext. Medborgarna ses från denna sida som 

en homogen grupp som kan bidra till varumärket genom att vara ambassadörer. 
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De här tankarna är delvis naiva och ogenomtänkta, eftersom att den kommunala 

kontexten är en helt annan än den privata. Det är naivt att tro att medborgarna 

automatiskt tar på sig ett ambassadörsskap bara för att bussen går i tid, och det är 

oklokt att inte reflektera mer över hur kommunen som den offentliga organisat-

ionen den är kommer att manövrera balansgången att vara en demokratisk och 

transparent organisation som samtidigt måste arbeta med varumärkesarbete, som 

enligt den här sidan synen, kommer att ha stort marknadsfokus. Det finns hos den 

positiva sidan generellt stor operativ kunskap och o-problematiserade tillväga-

gångsätt för att arbeta med platsvarumärke.  

Den andra kritiska sidan är mycket brydsamt inställd till hela disciplinen 

och ser att det inte går att ta marknadsprinciper in i kommunal verksamhet då det 

stöter på en rad problem satt främst i förhållande till medborgarnas roll som ofta 

förbises. Den här sidan efterlyser mer nyanserade bilder i varumärkena där alla 

medborgare ska komma till tals och platsvarumärket ska fungera som en demo-

kratisk plattform. De här ställningstagandena står i bjärt kontrast till den positiva 

sidans syn på platsvarumärket, men inte heller dessa kritiska åsikter är helt god-

tagliga. De har omfattande problematisering av platsvarumärkets följder för med-

borgarna och kommunen som demokratisk organisation, men inte har några ope-

rativa förslag på hur det skulle gå att arbeta med platsvarumärket och ta hänsyn 

till de demokratiska variabler som presenteras i forskningen. Medborgarna bör 

synas och få en större roll i platsvarumärkena, men att visa upp den fulla diversitet 

som finns på en plats genom sitt varumärke är en fin men svårmanövrerad tanke 

givet av varumärkesarbetets grundlogik eftersom att det går ut på att strategiskt 

och kontinuerligt sända ut ett antal budskap. Risken med att vara så inkluderande 

som den kritiska sidan önskar är att det sänds ut bilder som är så diversifierade att 

de inte kan associeras tillbaka till platsen i slutändan och då blir platsmarknadsfö-

ringen misslyckad.   

Båda sidorna står för var sin utopisk tolkning av vad platsvarumärken ska 

vara och hur de ska upprätthållas och ingen av sidorna lyckas i nuläget presentera 

fullgoda teorier för hur det fortsatta praktiska arbetet ska fortskrida. 
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3. Metod 

Inledningsvis i det här kapitlet diskuteras studiens ontologiska och epistemolo-

giska förhållningssätt, följt av en redogörelse av det kvalitativa metodvalet i form 

av semistrukturerade intervjuer med resonemang kring intervjuernas urval och 

genomförande, ett resonemang kring uppsatsens analytiska tillvägagångssätt samt 

ett avslutande avsnitt gällande reflektioner över studiens metodik.  

3.1 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt 

Samhällsvetenskapen har länge brottats med en legitimering av en annan veten-

skaplig metod än den som går att återfinna i till exempel naturvetenskapen med 

dess positivistiska antaganden om en värld där verkligheten existerar oberoende 

av våra sinneserfarenheter (Rosenberg, 2012; Prasad, 2005). Många samhällsve-

tenskapliga forskare ställer sig kritiska till den traditionella positivistiska forsk-

ningen och menar istället att alla forskare har med sig ett bagage in i en forsk-

ningsprocess (Alvesson & Sköldberg, 2008). Därtill menar forskare att det finns 

en socialt konstruerad verklighet som bygger på människors subjektiva erfaren-

heter (Berger & Luckmann, 1966).  De resultat som kommer fram av vetenskap-

liga studier måste vara en produkt av forskarens tolkning, då det inte går att sepa-

rera kunskapen som genererats från forskaren som tagit fram den  

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är en syn jag delar, varför studiens utgångs-

punkt är att det inte är möjligt att hävda att ens forskning leder fram till en absolut 

och ensamrådande sanning eftersom verkligheten är för komplex och alla har sin 

version av vad som är sant och riktigt i världen. Det som samhällsvetenskapliga 

studier kan bidra med är att undersöka världen genom olika glasögon och på så vis 

se verkligheten genom olika sociala konstruktioner och perspektiv  

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Jag menar således inte att verkligheten är ett ob-

jektivt ting med faktiska sanningar där empiri kan ge oss ett absolut och all-

mängiltigt rätt svar, utan snarare att världen är konstruerad av människor och 

grupper som ser världen utifrån sina egna perspektiv.  
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För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor antas en kvalitativ utgångs-

punkt, då kvalitativa studier används när en vill skapa en noggrann och grundlig 

förståelse av det som studeras (Creswell, 2013). Studien kommer att låta empirin 

illustrera och exemplifiera fenomenet genom att komma åt de kommunalt anställ-

das tankar om samspelet mellan platsmarknadsföring och medborgare i just deras 

kommun. 

3.1.1 Socialkonstruktionistisk, hermeneutisk och kvalitativ ansats 

Studien tillämpar alltså ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, som hävdar 

att verkligheten är ett resultat av mänsklig interaktion och socialt samspel, och 

därför kommer verkligheten att kunna se olika ut för olika individer och olika 

grupper i en viss tid på en viss plats (Alvesson & Sköldberg, 2008), vilket resulte-

rar i att sociala verkligheter kan uppfattas och formas på olika sätt  

(Berger & Luckmann, 1966).  

Hermeneutiken utgår ifrån att det ej går att finna kunskap bortom en indi-

vids upplevelser av verkligheten. Den hermeneutiska cirkeln består i att delarna av 

texten (fenomenet) endast kan förstås i förhållande till helheten, samtidigt som 

helheten bara kan förstås i förhållande till dess delar. För att nå den bästa möjliga 

förståelsen måste alltså forskaren se på en del, sätta den i förhållande till helheten 

och sedan återvända till delen och så vidare, tills dess att tillfredsställande förstå-

else är uppnådd (Alvesson & Sköldberg, 2008; Schwandt, 2000) alltså; vad säger 

texten i förhållande till frågan som ställdes (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Hermeneutiken passar väl ihop med ett abduktiv analysmetod 

(Bertilsson, 2014), något som behandlas senare i det här kapitlet.  

Studien kommer att vara av kvalitativ natur. Alvesson & Sköldberg (2008) 

menar att medan den kvantitativa metoden utgår ifrån forskarens idé om kategori-

seringar och centrala begrepp, så har den kvalitativa metoden studieobjektens 

verklighet och utgångspunkt som centralt perspektiv. Idén om att världen är soci-

alt konstruerad av människor utifrån hur de upplever den är centralt för den kvali-

tativa forskningen (Alvehus, 2013). Tolkningen i den kvalitativa forskningen skall 

inte vara till för forskaren utan för själva forskningen och vetenskapen i stort, och 

tolkningen som äger rum är en tolkning av fenomenet som studeras  

(Alvehus, 2013).  
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3.2 Fallstudie 

Fallstudien som metod som passar väl ihop med forskningsämnet strategisk kom-

munikation, då ämnet i sig syftar till att studera just organisationer och deras över-

lagda kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014), och komplexa fenomen, likt 

platsvarumärkesarbetet, kan på ett bra vis studeras i den här formen (Heide & Si-

monsson, 2014). Platsvarumärkesarbetet är en kommunikationsform vilken är 

överlagd och genomtänkt från kommunernas sida, samtidigt som att disciplinen 

under lång tid utsatts för mycket kritik från akademins håll för att inte vara demo-

kratisk och verklighetstrogen (Aronczyk, 2008; Syssner, 2012). Fallstudien ger 

tillgång till praktikernas egna tankar om fenomenet och problematiken på ett sätt 

som målsättningar och strategidokument inte gör. Flyvbjerg (2006) hävdar genom 

att begränsa undersökningen till att studera extremfall där fenomenet förekommer 

i en hög utsträckning är lämpligt för att få fram ett rikt material. De utvalda kom-

munerna kan anses vara fall av speciell art då de arbetar strategiskt och intensivt 

med de här frågorna och har välutvecklade platsvarumärken.  

3.3 Intervjuer 

Valet av kvalitativa intervjuer som empiriinsamlingsmetod stod efter en tids över-

läggande som ganska given satt i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

Studien fokuserar främst på hur den kommunalt anställda ser på samspelet mellan 

medborgarna och platsvarumärkesarbetet i deras kommun. Den främsta metoden 

för att förstå en persons egen upplevelse av sakernas tillstånd är att i en samtals-

form låta dennes tankar och funderingar få ta den främsta platsen  

(von Platen & Young, 2014), oavhängigt arbetsbeskrivningar och strategidoku-

ment. Jag anser alltså att den kvalitativa intervjun är den bäst lämpade metoden 

för att nå studiens syfte. 

3.3.1 Urval av intervjupersoner 

Inför empiriinsamlingen har ett målinriktat urval applicerats (Thomson, 2010). 

Det här urvalet ses som strategiskt då det ska stå i direkt kontakt med studiens 

forskningsfrågor och således kunna belysa det dilemma som undersöks  

(Bryman, 2011). Målet och önskan var att intervjua personer inom offentlig sektor 



 24 

som på olika sätt arbetar med kommunens eller stadens platsvarumärkning både 

strategiskt och operativt. För att få tillgång till en så dynamisk och diversifierad 

grupp som möjligt kontaktades chefer och arbetsledare för de olika organisation-

ernas avdelningar, vilka sedan själva ställde upp på intervju eller rekommende-

rade andra intervjupersoner inom organisationen. Jag tog sedan själv ansvaret att 

ta kontakt med informanterna för att förhöra mig om huruvida personen i fråga 

ville ställa upp som informant, bokade därefter i samtliga fall in en intervjutid och 

informerade då också i stora drag om studiens syfte.  

Totalt bokades 10 intervjuer á 60 minuter in, då det uppskattades att den ti-

den skulle vara tillräcklig för att få tillgång till ett rikt kvalitativt material med 

goda tolkningsmöjligheter. Dock fann jag vid intervjuernas bokande, att en del 

personer för det första var väldigt svåra att få tag på och för det andra hade ett 

pressat tidsschema och hade därav inte mycket tid att avvara för en intervju, även 

om de gärna ställde upp. Således bokades en del intervjuer in på endast 30 minu-

ter. Tiden som var avsatt för intervjuer var i de flesta fall tillräcklig och jag kunde 

få ut ett rikligt kvalitativt material från varje informant vid en intervju på runt 45 

minuter. De allra flesta intervjuer är alltså mellan 40-60 minuter långa, med un-

dantag för två kortare intervjuer då informanterna i fråga tyvärr inte hade mer tid 

att avvara för intervjun. Jag nöjde mig med 10 intervjuer då jag upplevde att jag 

efter den sista intervjun hade ett rikt empiriskt material med vilket jag kunde be-

svara frågeställningarna och belysa problematiken med medborgarrepresentation-

en i platsvarumärket i praktiken. 

Följande urval uppnåddes bland yrkestitlarna, där samtliga är heltidssyssel-

satta med mångårig erfarenhet av kommunikations- och platsvarumärkningsar-

bete:  

 1 kommunikationschef  

 2 kommunikatörer med varumärkesansvar  

 1 projektledare för destinationsvarumärke 

 2 turistchefer 

 1 omvärldsanalytiker 

 3 destinationsutvecklare  

 

Intervjupersonerna och kommunerna kommer att vara anonyma av flertalet anled-

ningar. Med hänsyn taget till intervjupersonernas situation har alla intervjuer ano-

nymiserats, för att minska oron för att svar ska kunna ledas tillbaka till den en-

skilde individen, samt för att informanten förhoppningsvis ska våga ge så ärliga 
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och uppriktiga svar som möjligt, även om de kan anses vara känsliga eller kontro-

versiella. Det kan vara känsligt att tala om sin egen syn och sitt eget förhållnings-

sätt till vad för budskap arbetsgivare står bakom, vilket kan upplevas som än mer 

oroande om intervjun inte är anonymiserad. I led med detta blir anonymiteten 

ännu säkrare om kommun ej heller anges så att den enskilde anonyme informan-

ten inte heller kan kopplas till en viss organisation. Dessutom finns ett värde i att 

anonymisera informanterna och organisationerna då läsaren inte fokuserar på just 

person och organisation utan på fenomenen som kommer fram i ljuset. För att ga-

rantera denna konfidentialitet har alla informanter fått ett nummer (1, 2, 3, 4, etc.) 

vilket används i analysen och redovisningen av materialet. Jag har vid analysen 

inte funnit det nödvändigt att redovisa organisationstillhörighet på någon av in-

formanterna ens i anonymiserad form.  

3.3.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna hölls i semistrukturerad form (se bilaga 1) med ett antal huvudteman 

där alla teman har en huvudfrågeställning samt bifrågeställningar. Den här formen 

av intervju ger möjlighet att fånga upp intressanta svar och tankegångar som kan 

vara viktiga för studien, samtidigt som intervjun kommer att följa en viss struktur 

(Bryman, 2011). De teman som berördes var intervjupersonens personliga syn på 

varumärkesarbetet, den personliga synen på medborgarnas roll i varumärket samt 

platsvarumärkets problematik. För att minimera mitt eget inflytande över infor-

mantens svar användes genomgående öppna frågeställningar likt ”Kan du berätta 

hur…” eller ”Hur ser du på…” etc. Forskningen visar att öppna frågeställningar 

likt dessa inte bara kan ge ett rikare empiriskt material utan också inbjuder till för-

troende och vilja av delge sina upplevelser och tankar (Bryman, 2011;  

Merriam, 1994). 

Innan intervjun påbörjades presenterades återigen studiens syfte och det 

gavs möjlighet för informanten att ställa frågor eller ta upp oklarheter, detta också 

i ett led att minska oro och jämna ut maktbalansen för att intervjun skulle kunna 

ske under så avslappande former som möjligt (von Platen & Young, 2014). Därtill 

informerades om den tidigare presenterade anonymiteten informanten har i stu-

dien. Innan intervjun startade tillfrågades också informanten om denne tillät att in-

tervjun spelades in med hjälp av ljudupptagare på en mobiltelefon och detta god-
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kändes av alla informanter. Inspelning av intervjuerna kan ses som ett nödvändigt 

ont i kvalitativ forskning, då till exempel Thomsson (2010) menar att många upp-

lever det som obekvämt att bli inspelade och därför väger sina ord noggrannare än 

vad hen skulle gjort i en situation där inspelning inte äger rum. Det här kan natur-

ligtvis påverka resultatet i studien, men samtidigt är också inspelningen avgörande 

för att kunna genomföra en studie i sann kvalitativ forskningsmetodik. Det gör att 

jag som intervjuande person kan vara mer lyhörd för svaren som ges och ställa 

följdfrågor med vetskapen att materialet spelas in och senare kan transkriberas 

(Bryman, 2011). Det förklarades för informanterna att en inspelning är nödvändig 

för att säkerhetsställa att materialet i undersökningen är trovärdigt och att det i ef-

terhand kan kontrolleras att informanten till exempel inte är felciterad etc. Allt 

detta har gjorts i förhoppning om att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan mig 

och informanterna för att hoppas på så stor öppenhet och ärlighet i intervjusvaren 

som möjligt (von Platen & Young, 2014).  

I mötet med engagerande och kunniga informanter upplevde jag att intervju-

situationen i några fall gick från att vara semistrukturerad till ostrukturerad och 

snarare började likna ett samtal eller dialog där jag ibland ställde tolkande frågor. 

Det är här en problematik som finns i intervjusituationer (Bryman, 2011;  

Hermans 2004). När jag uppmärksammade att jag lämnade min intervjuroll fick 

jag tänka på att visa intresse och förståelse för intervjupersonernas berättelser, 

men samtidigt låta det vara en intervju utan att påverka och styra informanterna 

att ge svar som de kan ha uppfattat att jag sökte.  

3.4 Analytiskt tillvägagångssätt 

Jag har valt att följa arbetssättet för innehållsanalys, en metod vilken ger möjlig-

het att undersöka och problematisera meningen i det som informanterna sagt och 

därmed finna och analysera intressanta teman som kommit upp  

(Brinkmann & Kvale, 2015). Jag har arbetat utefter en modell som Nylén (2005) 

kallar den sammanhållna fallbeskrivningen. Denna modell utgår ifrån att empirin 

speglar en fristående social veklighet och att jag som författare redovisar empirin i 

komprimerad form på ett sådant vis att en helhetsbild kan träda fram. Genom att 

visa empirin är det också möjligt att se hur tolkningar växt fram i analysarbetet 

(Nylén, 2005). Med hjälp av ett sådant upplägg är min förhoppning att tydligt sär-
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skilja vad som är text och vad som är min tolkade sociala verklighet. Därtill har 

den analytiska abstraktionsstegen använts, där det arbetas med analysmaterialet 

systematiskt i tre steg (Carney i Miles & Huberman, 1994). I det först steget 

summeras och förpackas empirin, i vilket jag har använt Brinkmanns & Kvales 

(2015) meningskoncentrering, där skriftliga sammanfattningar med citat gjorts för 

att få en överskådlig bild av materialet, då jag fann det lättare att arbeta med 

materialet i textform snarare än i intervjuform. I det andra steget återförpackas 

och aggregeras empirin genom abduktiv kodning, vilket beskrivs som en bland-

ning mellan ett induktivt och deduktivt arbetssätt. Jag har haft med mig en viss 

förförståelse för dilemmat som undersöks, men har sedan genom ett abduktivt ar-

betssätt låtit teori och empiri möta varandra och samspela med tolkning och om-

tolkning för en fördjupad förståelse för fenomenet (Eksell & Thelander, 2014). 

Jag hade alltså från början tagit fram ett antal förutbestämda teman, som jag sedan 

lät komplettera med andra teman under tiden som bearbetningen av empirin fort-

skridit. I detta steg har jag även hittat teman och tendenser som spände över alla 

informanters svar. Kvale (1997) menar att genom att läsa texter horisontellt, och 

inte endast vertikalt, finner en nya vägar in i analysprocessen. I det sista och tredje 

steget har ett förklarande ramverk tagits fram för att på djupet kunna avslöja vad 

materialet har att visa för att kunna jämföra resultatet av denna studie med tidigare 

studier inom ämnet. 

Brinkmann & Kvale (2015) lyfter risken med att forskaren tolkar materialet på ett 

sådant vis att det stämmer överens med dennes tidigare bild av fenomenet. Ten-

dentiös subjektivitet är något som jag har tagit i beaktning under analysprocessen 

gång, men det är fortfarande viktigt att påpeka att teorier och fenomen som kom-

mit upp och används i studien oundvikligen är ett resultat av min egen tolkning 

(Eksell & Thelander, 2014). Brinkmann & Kvale (2015) menar att det såklart kan 

finnas skillnad i tolkandet av vissa utsagor beroende på vilken person som analy-

serar, men hävdar samtidigt att detta inte är lika vanligt förekommande som det 

kan verka, då det empiriska materialet ofta talar sitt eget tydliga språk.  
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3.5 Metodreflektioner 

Metodval är centralt för utformandet av en studie och dess resultat. Gällande den 

här studien finns det ett antal tillvägagångssätt att reflektera över, främst gällande 

antalet fallorganisationer och antalet informanter.  

I den här studien har intervjuer genomförts på tre olika kommuner i Skåne. Det är 

ett resultat av tillgänglighetsproblematiken som kan uppstå vid intervjustudier 

(von Platen & Young, 2014), då många organisationer var villiga att ställa upp i 

undersökningen, men inte hade möjlighet att bidra med tillräckligt många infor-

manter. Detta dels på grund av att organisationerna inte ansåg att det fanns till-

räckligt många personer med tillräcklig kunskap om platsvarumärkesprocessen 

som hade kunnat delge intressanta svar, samt att det rent praktiskt inte ansågs fin-

nas tillräcklig tid att från organisationens sida medverka i ett större antal inter-

vjuer. Således valdes till slut tre organisationer ut som tillsammans kunde ställa 

upp med en godtagbar mängd informanter med rätt kunskap inom området som 

undersöktes. Det går att spekulera i huruvida resultatet hade varit annorlunda om 

fler eller färre organisationer hade varit med i undersökningen, men givet studiens 

omfattning och de praktiska förutsättningar som uppdagades under arbetes gång, 

anser jag att det här tillvägagångssättet var det mest passande.  

I studien har tio personer som jobbar med platsmarknadsföring ur olika per-

spektiv intervjuats och dessa har varit högst relevanta informanter för studien. 

Som redan nämnts har tillgängligheten varit en faktor att förhålla sig till i studien 

och i de utvalda organisationerna fanns således inte fler relevanta personer till-

gängliga för intervju under studiens genomförande. När de tio intervjuerna var 

genomförda och jag såg över det empiriska material som samlats in ansåg jag mig 

ha tillräckligt med material för att kunna presentera ett resultat av studien. Därför 

valde jag att inte vänta in de personer som var otillgängliga under våren eller 

vända mig till ytterligare en organisation för informanter, då jag inte anser att fler 

informanter hade ändrat studiens resultat nämnvärt.  
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4. Analys 

Det empiriska materialet har visat sig innehålla intressanta aspekter och tendenser, 

vilka kommer att presenteras och analyseras i detta kapitel. De hermeneutiska och 

abduktiva metoderna är som bekant det ramverk i vilket analysen har tagit form 

och de resultat som återfunnits redovisas i olika avsnitt i kapitlet för att ge en 

överskådlig blick av vad materialet har att visa. Platsvarumärket och medborgarna 

är de två huvudteman som presenteras vilka sen kommer att brytas ner och analy-

seras i mindre beståndsdelar.  

4.1 Platsvarumärket 

Det första stora temat som kommer att analyseras är hur platsvarumärket och 

platsvarumärkesarbetet i sig ter sig i kommunen. Först kommer legitimeringen av 

marknadsprinciper i kommunal verksamhet att behandlas, vilken enligt alla in-

formanter är nödvändig och ofrånkomlig för att upprätthålla en välfungerande 

kommun i dagens globaliserade värld. Därefter behandlas informanternas tankar 

om platsvarumärkes problematik med hänsyn taget till demokratifrågor.  

4.1.1 Kommunala platsvarumärken och deras problematik 

Marknadsföringsarbete förknippas traditionellt med privat sektor och försäljning 

av produkter snarare än kommunal verksamhet. Globalisering och teknisk ut-

veckling har ändrat spelreglerna för vilka uppgifter kommuner har på sitt bord och 

idag antar offentlig verksamhet på kommunal nivå en bredare och något förändrad 

form än för bara några decennier sedan, där en ny disciplin är platsvarumärkesar-

bete (Dahlqvist & Melin, 2010; Falkheimer, 2010). Informanterna anser att det 

inte finns någon motsättning i att offentlig verksamhet sysslar med varumärke och 

marknadsföring, utan de ser det som en ny naturlig del av vad som ligger inom 

kommunens verksamhetsområde även om kärnverksamheten i skola, vård och 

omsorg adresseras som huvuduppdraget för kommunens organisation. Platsvaru-
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märkesarbetet ses som en del av kommunens stora helhet och informanterna ser 

själva ett stort värde och en meningsfullhet i att utveckla sin stad som en plats för 

externa parter att besöka och investera i. Vikten av att ha ett varumärke för att inte 

bli irrelevant har också uppmärksammats i litteraturen (Anholt, 2007/ 2010; 

Dahlqvist & Melin, 2010; Falkheimer, 2008/ 2010; Hospers 2006;  

Kotler et al., 1993). Platsmarknadsföringsarbetet ses alltså som direkt nödvändigt 

för kommunens bästa, då det behöver finnas positiva konnotationer kopplade till 

staden och eller kommunen. Varumärkesbyggandet och marknadsföringen anses 

av informanterna vara viktigt i ledet att locka besökare, medborgare och investe-

rare, vilket sedan ökar attraktionskraften och skatteunderlaget i kommunen. In-

formant 4 uttrycker det så här: 

 

Är staden attraktiv så får vi ju fler besökare och det gör ju att det blir mer folk i stan, 

och då blir stan mer attraktiv vilket förhoppningsvis också gör att vi får nya butiker 

och nya restauranger och det gör ju också att vi får fler invånare och fler som vill 

flytta hit sina företag för att det är ett bra näringslivsklimat. Det bli en hel cirkel så 

det gynnar egentligen inte bara besökarna utan hela staden. 

     - Informant 4 

 

Det är ett marknadsekonomiskt argument informanten presenterar, där ett gott 

marknadsföringsarbete kommer att ge ekonomiska vinningar. Informanten menar 

att ett framgångsrikt platsvarumärke gynnar staden, men av citatet ovan går att ut-

läsa att det för informanten främst är likställt med näringslivet med dess företag 

och det är dem som kommer att gynnas genom ekonomiska vinster. Informanten 

talar inte om stadens medborgare i legitimeringen av platsvarumärkesarbetet, utan 

nämner endast potentiella nya medborgare. Etableringen av fler företag som växer 

och inflyttningen av nya medborgare blir den vinst som kommunen kan generera 

från ett väl skött platsvarumärke. Ökat medborgarantal och fler framgångsrika fö-

retag gör att de kommunanställda i siffror kan visa att deras arbete ger resultat och 

att det tjänar kommunen med bra image och mer skatteintäkter. Platsvarumärkes-

arbetet legitimeras alltså genom att det tjänar kommunen själv som kan utvecklas 

och förstärka sin egen position. Kommunen konstrueras som ett företag som ömt 

vårdar sitt varumärke och sin image, för att få ekonomiska vinster och positiv sta-

tistik, medan medborgarna står osynliga i resonemangen kring platsmarknadsfö-
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ringens nödvändighet. Det här står i linje med Eks (2007) teorier om det mark-

nadsorienterade platsvarumärket där medborgarna inte är centrala.  

De flesta informanterna adresserar det värde som finns i att det just är den kom-

munala verksamheten som tagit sig an platsvarumärkesarbetet. Det ses som en 

trovärdighetsstämpel att det är en objektiv, och i förlängningen, demokratisk part 

som samordnar och driver arbetet istället för en enskild aktör från näringslivet på 

platsen. Detta dels för att ingen kommer att bli positivt särbehandlad när det inte 

finns ekonomisk vinning som ett incitament för den drivande parten, men också 

för att det verkar anses att de som representerar näringslivet har tillräckligt med 

arbete att se över sin egen verksamhet och inte har tid eller ekonomiska förutsätt-

ningar för att också driva fram ett bra platsvarumärke, därför faller ansvaret natur-

ligt på kommunen.   

 

Det är ändå mer en offentlig stämpel på det, att det är staden som skickat ut den här 

informationen liksom. Jag tror att det kan uppfattas som mer trovärdigt på något sätt. 

      - Informant 3 

 

Det kräver att det är någon som tar ansvar för att lite sy ihop de här verktygen som 

möjliggör att man har mer av en enhetlig röst när man talar. Och det är ganska natur-

ligt i de sammanhangen för en plats att det är det offentliga som tar den rollen för det 

kan de privata inte riktigt göra. De tar ju ansvar för sina egna varumärken som ryms 

in under det här paraplyet. Men jag tycker absolut att det är det offentligas roll och 

ansvar.  

     - Informant 5 

 

Tanken om att det kommunalt drivna platsvarumärket ger en unik dignitet till i ar-

betet, som en privat aktör hade haft svårt att leva upp till, är alltså centralt för in-

formanterna. När informanterna legitimerar kommunen som en trovärdig aktör är 

det alltså inte lika centralt hur de arbetar med själva marknadsföringen, utan det är 

den kommunala organisationens struktur som är avgörande för tilliten till platsva-

rumärket. Den offentliga stämpeln på arbetet som särskiljer kommunen från andra 

privata aktörer och det är just det som ger kommunen en större legitimitet i plats-

varumärkesarbetet. Det definierande för kommunala organisationer är den demo-

kratiska grundstruktur som styr arbetet. Det här går i förlängningen tillbaka till 

medborgarna i staden som har makten att påverka vem som styr, så att den kom-
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munala organisationen agerar på uppdrag av, och för, medborgarna. Ur informan-

ternas svar går det alltså att utläsa att det är det demokratiska ramverket, folkstyret 

och medborgarrösten, som genomsyrar kommunen och det är det som gör att den 

har en unik ställning och speciell dignitet i marknadsföringsarbetet. Det handlar 

alltså om en legitimering av det arbete som görs genom att använda demokratia-

spekten som en auktoritetsfaktor i argumentationen. Det här resonemanget gör 

också att en privat aktör aldrig kan konkurrera på samma villkor som en offentlig 

aktör, oavsett hur arbetet utförs. Med hjälp av medborgarna sätter informanterna 

kommunens platsvarumärken i en annan division och därmed så ogiltigförklaras 

också en privat aktör som en icke tillförlitlig upprätthållare av platsvarumärkesar-

betet. Essensen av argumentationen är att kommunen per definition är mer rättvis 

och tar mer tillvara på medborgarnas intressen. Detta ligger i led med det som 

konstaterats tidigare i det här kapitlet, nämligen att kommunen ser ett värde för 

den kommunala organisationen som sådan, och inte för medborgarna, att utveckla 

varumärket. Medborgarna tas endast in i ekvationen när informanterna behöver 

legitimera arbetet som görs av kommunen, men inte när de talar om målet och 

nyttan med arbetet, utan där används främst marknadslogiken som rättesnöre. Le-

gitimeringen kan ses som en linje i New Public Management-teorier (Sundin, 

2006) och kritiska teorier gällande kommuners agerande i platsvarumärkesarbetet 

(Ek, 2007). 

 

Något av det mest grundläggande med traditionellt varumärkesarbete för företag 

eller produkter är att ha ett trovärdigt och stabilt varumärke (Kotler, 1999). Det är 

något som informant 10 väver in i sina tankar om att kommunal verksamhet arbe-

tar med marknadsföring och varumärke. 

 

Vi är inget produktvarumärke, men vi är faktiskt ett förtroendevarumärke. En kom-

munal verksamhet, vi ska ju ändå leverera trygghet och förhoppningsvis ha högt för-

troende hos våra målgrupper. Jag tänker att man kan räkna valutor på lite olika sätt, 

och förtroende det är ju en valuta. Att ha högt förtroende. 

     - Informant 10 

 

Förtroende är alltså den valutan som informanten ser att kommunen behöver in-

förskaffa sig och som är en bidragande faktor till att platsen som sådan kan vara 
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lockande för externa parter. Informant 9 ställer sig dock väldigt frågande till den 

starkt växande trenden med platsvarumärkesarbete och hur de flesta kommuner 

idag hanterar sitt platsvarumärke och hur det påverkar förtroendet både för själva 

varumärket, men också för kommunen som aktör. Informanten menar att kommu-

ner idag inte har det ekonomiska kapital som krävs för att bygga ett starkt och 

hållbart varumärke. Därtill har många kommuner mål för sitt marknadsföringsar-

bete som siktar på att bygga upp ett varumärke av internationell klass, snarare än 

att bygga ett varumärke som är hållbart utifrån de förutsättningar som finns i 

kommunen och på platsen. De högt uppsatta målen krockar med de låga eller inte 

alls existerande budgetarna och har låg prioritet i jämförelse med kommunens 

kärnverksamheter, vilket gör att de kommunala aktörerna i platsvarumärkesbyg-

gande, och i förlängningen även själva varumärket, helt enkelt saknar förtroende 

enligt informanten.  

 

Så att det här är någon form av fantasifoster där man inte löper hela linan ut. Du slu-

ter liksom inte cirkeln i det resonemanget för att det är orealistiskt från början till 

slut i kommunen när det gäller platsvarumärken eftersom att man inte satsar de 

pengar som behövs för att åstadkomma ett resultat. Och det kan man se redan från 

början, det är helt orealiskt redan från början, i alla kommuner jag känner till. 

   - Informant 9 

 

Som ett resultat av detta menar informanten att kommunen endast borde syssla 

med den samordnande funktionen av platsvarumärket och låta de stora aktörerna 

på platsen driva arbetet, eftersom att de, i och med det kapital de besitter och den 

vinning de kan göra på ett effektivt platsvarumärke, har större förtroende än 

kommunen. Informantens resonemang utgår ifrån att ekonomisk styrka är den 

enda faktorn som kan generera förtroende i platsvarumärkesprocessen. Kommu-

nerna har inte ekonomisk styrka i just det här avseendet men är trots allt på de 

flesta platser en stor dominerande organisation med många anställda som obe-

stridligen spelar en stor roll för hur kommunen eller staden uppfattas, men det 

räcker enligt informanten inte till för att kunna vinna förtroende. De som har den 

ekonomiska styrkan att lägga in pengar i ett dyrt platsvarumärke är de som kan 

driva det och sedan också göra ekonomiska vinningar på arbetet som har gjorts. 

Informanten talar inte heller om medborgarnas förtroende för kommunen som ak-

tör, utan om andra aktörers förtroende för kommunen. Eftersom att kommunen 
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inte har tillräckliga ekonomiska tillgångar finns inte förtroendet för andra aktörer 

att lita på att kommunen kan sköta platsvarumärket på ett rätt sätt.  Resonemanget 

kring platsvarumärket är alltså även här starkt konstruerat utifrån marknadseko-

nomiska principer där ekonomi och image är huvudfokus för informanten. Med-

borgarna förblir i det här marknadsekonomiska resonemanget osynliga. 

 

Slutsatsen är således att informanterna verkar se marknadsföringsarbetet som görs 

genom marknadsekonomiska glasögon där fokus ligger på ekonomisk vinning 

snarare än att göra medborgarna synliga, och kommunen som organisation som 

kan dra nytta av det goda rykte som ett bra platsvarumärke kan skapa. Medbor-

garna tas bara in i ekvationen när informanterna försöker att legitimera kommu-

nerna som skapare och upprätthållare av ett platsvarumärke framför en privat ak-

tör. Informanternas syn på det arbete de gör är snarare att det är ett företag med 

fokus på ekonomiska argument och ekonomisk vinning konstruerande av det ar-

bete som görs. Medborgarna förblir osynliga.  

4.1.2 Demokratiaspekter på platsvarumärkesbyggande 

Varumärken i den offentliga sektorn är komplext och samma organisation kan ha 

mer än ett varumärke. De flesta kommuner har sedan en tid till exempel utvecklat 

ett organisationsvarumärke och många börjar också ta sig an att arbeta med plats-

varumärket. I många kommunala organisationer finns det alltså ofta två varumär-

ken att förhålla sig till (Dahlqvist & Melin, 2010). Informanterna resonerar i ter-

mer av att platsvarumärket når utanför det kommunala organisationsvarumärket, i 

likhet med de teorier som Dahlqvist & Melin (2010) presenterar. Det författarna 

talar om är att kommunens erbjudande med skola, vård och omsorg finns som en 

kärna i mitten. De här uppgifterna kan kommunerna utföra med olika kvalitet och 

slutresultat beroende på ekonomiska och praktiska förutsättningar, men utbudet är 

väldigt lika oberoende av vilken kommun som levererar servicen. Det som kan ge 

kommunen en särprägel från andra kommuner är just vad erbjudandet utanför 

kärnuppgifterna är och det är här som platsen spelar roll. Informanterna menar att 

de båda varumärkena delvis överlappar varandra men att det kommunala organi-

sationsvarumärket är ett varumärke som representerar något annat än vad platsen 

gör. Kommunen ”är vad den är” i det att den representerar det offentligas verk-
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samhet på platsen, mer än vad den kanske representerar ett företagscentrum eller 

ett evenemang. Informant 7 hävdar att de är fundamentalt olika, då själva platsen 

funnits i tusen år, medan kommunen som organisationen endast är några hundra år 

gammal. Organisationen i sig bär inte på ett historiskt och kulturellt arv, utan det 

är det platsen som gör och det här sätter ramarna för vad de olika varumärkena 

kan vara. Informanterna menar ändå att de kommunala kärnuppgifterna måste 

fungera för att platsen som staden eller kommunen tillhör ska upplevas positivt av 

externa personer. Det servicearbete som kommunen som organisation gör gente-

mot medborgarna kommer att skina igenom och påverka platsvarumärket, samt de 

externa besökarnas och intressenternas bilder av platsen.  

 

Man åker inte till en plats för att de är bra på att sopsortera. Det är inte så sexigt. 

Skulle man däremot misslyckas med sin sopsortering eller sin sopinhämtning och 

det bara låg sopor på gatorna och det bara var smog överallt och så, då hade det ju 

påverkat, men negativt. 

- Informant 7  

 

Kommunen fungerar som en serviceorganisation vilken måste se till att allt det 

praktiska på platsen fungerar för att platsen i sig ska bli tillgänglig och attraktiv. 

Korrelationen mellan organisationsvarumärke och platsvarumärket är således tyd-

lig både sett från litteraturens håll (Dahlqvist & Melin, 2010; Insch, 2011;  

Kotler et al., 1993) och från studiens informanter. Informant 10 säger att ”vi har 

ju valt att hålla det ihop det, för att vi tycker att det här med varumärken är som 

en tårta men att man har olika delar i det”. Organisationsvarumärket och platsva-

rumärket är alltså inte samma sak, men de har en stark sammankoppling som inte 

kan förbises då organisationens varumärke kan ses som grunden på vilken plat-

sens varumärke sedan byggs på.  

 Informanterna är eniga om att det finns ett kommunalt varumärke som ofta 

representeras av stadsvapnet och det är organisationsvarumärket för kommunen 

som en politisk serviceorganisation. Informanterna anser att medborgarna får och 

bör vara involverade i värden, budskap och arbete som görs utifrån organisations-

varumärket, genom till exempel medborgarkontor, informationsträffar, detalj-

plansvisningar etc. Medborgarna är med att skapa de värden som fyller organisat-

ionsvarumärket. En av de mest centrala rollerna medborgarna spelar här är i 
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mångt och mycket deltagandet i de allmänna och demokratiska valen till organi-

sationen som faktiskt över tid kan påverka varumärket. Informant 7 menar att det 

är viktigt för kommunen som organisation att ha ett varumärke för att det just i 

grund och botten handlar om demokratifrågor. Organisationsvarumärket har en 

demokratifunktion då stadsvapnet och dess varumärke blir en förlängning av det 

politiska styret i kommunen. Där den kommunala logotypen finns måste också bra 

service finnas för att förtroendet för politikerna ska finnas och misslyckas den po-

litiska organisationen med sitt uppdrag kan det i förlängningen påverka resultaten 

i de demokratiska valen enligt informanten. Även informant 10 talar i termer av 

att det kommunala varumärket hänger samman med den demokratiska natur som 

kommunen har och att det är ett sätt för kommunen att synas för medborgarna. I 

organisationsvarumärket ser alla informanterna medborgarnas makt, önskningar 

och inblandning som en självklar del given av verksamhetsramarna för den kom-

munala organisationen. Gällande organisationsvarumärket konstrueras alltså med-

borgarna som en aktiv part som bjuds in till att, och förväntas, vara en del av det 

arbete som görs i kommunen. Medborgarnas röst, den kommunala transparensen 

och kommunikationen däremellan målas här upp som viktiga. Det är genom orga-

nisationsvarumärket som den demokratiska grundstrukturen och medborgardialo-

gen ska manifesteras. 

Dock resoneras det inte på samma sätt gällande platsvarumärket och med-

borgarnas inblandning i de värden och budskap som bör finnas där. Platsvarumär-

kesarbetet ses som en mer renodlad extern kommunikationsform där medborgar-

nas inblandning inte är av högsta prioritet, utan de flesta informanter anser att de-

ras inspel det hör till det kommunala organisationsvarumärket till. Den generella 

åsikten hos den flesta informanter verkar dock vara att medborgarna är viktig i 

platsvarumärket, men att några åsikter eller inspel från medborgarna inte är nöd-

vändigt för att de som anställda på ett adekvat sätt ska kunna vidareutveckla ett 

hållbart varumärke. ”Vi finns ju inte här för den vanlige invånaren” säger infor-

mant 1 som arbetar med platsvarumärket. Det är en anmärkningsvärd utsaga från 

en kommunalt anställd, eftersom att kommunen ska finnas till just för den ”van-

liga invånaren”. Informanten har lyckats konstruera en verklighet där ansvaret in-

för medborgarna och kommunens demokratikrav inte längre är högsta prioritet, 

utan det är platsvarumärket självt som kommer först och är i fokus. Det här ligger 

i linje med Eks (2007) teorier om att de kommunalt anställda ser staden och dess 
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platsvarumärke som ett företag snarare än en demokratisk organisation och kan på 

så vis legitimera en distansering från medborgarna och dess roll, eftersom att sta-

den måste göra sitt yttersta för att möta marknaden och nå framgång där.  

Informant 5 säger dock att arbetet som görs i dennes organisation bygger väldigt 

mycket på hur invånarna känner inför sin stad, men ger inga konkreta exempel på 

hur kommunen fått tillgång till de här bilderna som medborgarna har. Informant 7 

berättar också om ett initiativ hen tagit i sin organisation för att försöka involvera 

medborgarna i platsvarumärkesarbetet genom fokusgrupper.  

 

Det vi gjorde allra först var att bjuda in till workshops, folk som vi visste pratade, 

tyckte och tänkte en massa från olika håll. Men det var ju ändå våra nätverk, så det 

var begränsat. Och där fick vi jättebra diskussioner och så. Vi har också bjudit in 

ungdomar, och då hittar man nästan bara tyvärr de mest engagerade ungdomarna 

som man ändå hör, så det är ju också svårt. Men till slut har vi fått en ganska ensidig 

bild av staden, att den är de här sakerna. Sen märker man att folk säger samma sak. 

     - Informant 7 

 

Informanten är alltså den enda som kan ge ett praktiskt exempel på hur det går att 

arbeta med medborgarnas representation i varumärket. I just det fallet som infor-

manten nämner kan en återigen se en representationsbrist då det var av kommunen 

redan kända fokusgrupper som fick vara delaktiga i workshopen, men själva ini-

tiativet kan ses som ett litet steg till att faktiskt ge sig utanför kommunhuset och 

näringslivet för att se vad medborgarna har för bilder och värdeord som de vill 

fylla platsvarumärket med. Informant 7s försök att involvera medborgarna är dock 

ett undantag från den generella bilden som finns av medborgarna som distanserad 

från ett plastvarumärke som drivs efter marknadsekonomiska principer där med-

borgarnas röst eller synlighet inte är avgörande för att lyckas enligt informanterna. 

Platsvarumärket är inget demokratiskt forum där stadens röster kommer fram utan 

ett resultat av de kommunalt anställdas egna bilder och konstruktioner, i enighet 

med Cassingers & Eksells (2015) kritik mot disciplinen.  

 

Sammanfattningsvis förskjuter informanterna problematiken med medborgarre-

presentationen i de kommunala varumärkena till organisationsvarumärket. Precis 

likt som att informant 10 verkar se kommunernas varumärken som en tårta med 

olika delar, verkar informanterna anse att om medborgarrepresentationen är upp-
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fylld i organisationsvarumärket så behövs den inte vara närvarande i platsvaru-

märket, eftersom att det redan finns i tårtan och platsvarumärket blir således un-

dantagen kravet på medborgarrepresentation. Platsvarumärket manövreras som 

imagen hos ett företag där de kommunanställda har distanserat sig från medbor-

garna och istället endast ser till hur varumärket bäst kan nå framgång på mark-

naden.   

4.2 Medborgarna 

Det andra övergripande temat som kommer att behandlas är medborgarna och hur 

informanterna ser på deras roll i platsvarumärkesbyggandet. Först kommer den 

representationsproblematik som det empiriska materialet kunnat visa att analyse-

ras och diskuteras, sedan kommer informanternas krav och önskningar gällande 

medborgarna i form av ambassadörsskapet och kunskapskravet att presenteras och 

problematiseras.  

4.2.1 Representationen 

Platsmarknadsföringens principer vilar bland annat på att skapa en tydlig och klar 

bild av en plats (Kotler et al., 1993). Det innefattar bland annat att skapa en vi-

känsla och ett kollektiv på platsen som medborgarna blir en del av. Det finns ett 

antal fördelar med en stark platsidentitet, bland annat att det gör medborgarna 

mindre benägna att lämna platsen för en annan (Syssner, 2012). Det finns dock 

också en baksida av en stark platsidentitet och ett starkt kollektiv, och det är att 

diversiteten bland medborgarna ej adresseras. Grupper med en stark och tydlig 

identitet drar gränser för vem som passar in och inte. När kommuner försöker att 

ringa in hur medborgarna ”är” för att kunna sända ur ett starkt budskap skapas per 

automatik också exkludering (Syssner, 2012). Wæraas (2008) menar att det är just 

den här koherenta budskapstaktiken som inte alls passar med den kommunala 

verksamhetens natur, utan istället borde mångfald bland medborgarna kommuni-

ceras ut i platsmarknadsföringen för att kunna bygga ett fungerande och trovärdigt 

platsvarumärke som också tjänar ett internt syfte. Campelo (2015) hävdar också 

att platser är sociala konstruktioner gjorda av människor och att det i de här kon-

struktionerna måste finnas med ett stort antal bilder som fångar platsen som den 

är, istället för att konstruera för snäva och orättvisa bilder.   
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Informanternas svar visar snarare på att en enda stark identitet används för att tala 

om medborgarna på platsen. Informanter från alla tre kommuner berättar om kol-

lektivets särdrag i just deras kommun och ser det i många fall som en positiv fak-

tor som gärna används i platsmarknadsföringen. En förlitar sig också mycket på 

den här vi-känslan när det gäller ambassadörsskapet, som kommer att behandlas 

senare, och ser den som en stabil faktor att luta sig mot i marknadsföringsarbetet. 

En informant beskriver medborgarna i dennes kommun på följande vis:  

 

 Jag kan uppleva våra invånare som lite tillbakalutade ibland. Vi har det ganska bra 

och det är en härlig livsstil egentligen, vi är ju livsnjutare och mår bra och tycker om 

att njuta och kan ha helg hela veckan ibland, får jag upplevelsen av att invånarna är 

lite så till mans. Man njuter av livet och det kanske har något att göra med att vi är 

skåningar också, lite så långsamma och dryga [skratt]. 

     - Informant 8 

 

Informant 8 talar i statiska termer om medborgarnas varande. Det finns speciella 

karaktärsdrag för medborgarna som informanten anser är kopplat till själva staden 

men också regionen Skåne. Medborgarna tillhör staden och regionen genom sina 

karaktärsdrag som i det här fallet kan anses skapa ramar för hur kollektivet ”är”. 

Här konstruerar informanten en tydlig bild av medborgarna i sin kommun som är 

kärleksfull men också bakomliggande negativ genom att en passivitet och distans 

uppmålas som centrala karaktärsdrag. Det skapas, i all välmening, ett kollektiv av 

informanten, men det skapar också en exkludering, likt den som Syssner (2012) 

påvisat, av de medborgare som snarare är aktiva än distanserade. De som vill på-

verka sin stad och det samhälle denne lever i har kommit till fel kommun om in-

formantens konstruktion av medborgarens kollektiva karaktärsdrag bli den rå-

dande bilden i platsmarknadsföringen.  

Informant 5 har en annan ingång på hur medborgarna och kollektivet i dennes 

kommun i stora drag kan uppfattas vara.  

 

Det som har slagit mig när jag kommer utifrån och jobbar med varumärket är att in-

vånare, det är vare sig om man är inflyttad eller född och liksom uppvuxen här, så 

finns det en otrolig passion för staden. 

     - Informant 5 
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Informant 5 berättar om den här passionen medborgarna känner inför staden de 

bor i och att den inte är beroende av härkomst, utan bor du i staden så tycker du 

om den. Det är en form av kvaliteter som du kan anamma när du flyttar in till sta-

den oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Informant 8 ger en bild av ett mer 

statiskt kollektiv där vissa platsberoende egenskaper går igenom, medan infor-

mant 5 snarare vittnar om att det är staden som definierar kollektivet som går att 

få tillträde till. Det blir två olika sorters kollektiv där den ena går att bli en del av 

ganska enkelt medan den andra är mer otillgänglig och utomstående. Informanter-

na konstruerar likväl sina medborgare i generella och onyanserade bilder. Anting-

en är de passiva och distanserade eller passionerade och engagerade. Konstrukt-

ionerna får stå som en generell representation av den kommunala bilden av med-

borgarna och det här kommer med största sannolikhet även att påverka det arbete 

som görs med platsvarumärket. De medborgarna som konstrueras som passiva 

och distanserade kommer troligen inte förväntas delge sig av sin röst i arbetet ef-

tersom att de ”har helg hela veckan”. Medborgarna här blir inte en naturlig del i 

marknadsföringsarbetet utan informantens utsaga målar ganska tydligt upp en bild 

av en medborgare som lever ett förnöjt liv avskilt från andra grupper och andra 

händelser. Informanten legitimerar på så vis en exkludering av medborgarna för 

att de helt enkelt inte antas vara tillräckligt intresserad av någon annan än sig 

själv. Informant 8 säger dessutom i samma resonemang om ett medborgarburet 

platsvarumärke att det inte skulle fungera i just den kommunen där informanten är 

verksam just på grund av de passiva och distanserande egenskaperna som redan 

beskrivs. Medborgarna ses som odugliga för att vara en stor och aktiv del av 

platsvarumärket, vilket gör att en exkludering legitimeras och att frigör sig från 

kravet att involvera medborgarna i arbetet platsvarumärket. Det behövs inte talas 

om medborgarrepresentation, eftersom medborgarna inte kommer att vilja och 

kunna vara delaktig i platsvarumärket.  

De medborgare som å andra sidan snarare beskrivs som positiva och engagerande 

borde ha ett annat utgångsläge i platsvarumärkesarbetet. Det säger även informant 

5 som menar att platsvarumärket på den platsen är byggt mycket på hur invånarna 

känner inför sin stad. Här ser situationen annorlunda ut och istället för att ses som 

distanserad och per automatik oviktig för arbetet, blir medborgarna här en nyckel 

till framgång för kommunen eftersom att den här passionen är central för att visa 

för externa personer att staden faktiskt har lockande element. Genom att se med-
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borgarna som aktiva, och i det här fallet passionerade, så knyts medborgarna 

också närmare platsvarumärket och involveringen blir naturligare. Det blir dessu-

tom svårare för kommunen att legitimera en eventuell exkludering av medborgar-

na. En positiv eller aktiv konstruktion av medborgarna från de kommunalt anställ-

das sida kommer alltså att kunna påverka hur utslaget blir för medborgarnas bety-

delse och relevans för platsvarumärket. Konstruktionerna definierar hur medbor-

garnas framtida inblandning i platsvarumärket kommer att se ut och av den anled-

ningen kan det konstateras att konstruktioner är avgörande för det fortsatta mark-

nadsföringsarbetet och det är således viktigt att de kommunalt anställda är upp-

märksamma på sina egna bilder och vad det kan ge för implikationer för det arbete 

som de gör. De konstrueras också som en homogen grupp, medan en stads med-

borgare är en heterogen smältdeg. En positiv konstruktion med många diversifie-

rade bilder av vad stadens medborgare är och kan åstadkomma tordes vara det 

mest framgångsrika sättet att involvera sina medborgare i platsvarumärkesarbetet, 

precis som litteraturen (Campelo et al., 2014; Campelo, 2015; Syssner, 2012; 

Wæraas, 2008) påtalat och efterlyst.  

 

Det är en genomgående tanke i litteraturen att ett platsvarumärke inte kan byggas 

upp likt ett luftslott utan måste ta hänsyn förutsättningarna och medborgarna på 

platsen (Campelo, 2015; Cassinger & Eksell, 2015; Falkheimer, 2010;  

Insch, 2011). En majoritet av informanterna säger dock att de inte anser att med-

borgarna har en aktiv del i platsmarknadsföringsarbetet, alternativt att de anser att 

de borde ha det men att det är svårt att få till i praktiken. Det landar ofta i ren ope-

rativ representation genom ambassadörsskapet eller en ”greeterfunktion”, men 

ingen större strategisk inblandning i platsvarumärkesarbetet. Campelo (2015) po-

ängterar att det snarare är just det som borde finnas med i ett platsvarumärket, 

nämligen platsens essens som till stor del skapas av just medborgarna och deras 

förhållande och känsla inför platsen. Informant 8 säger att det hade varit intressant 

att försöka utveckla ett varumärke som medborgarna själva bygger upp från start, 

men vet inte hur det skulle gå till att utföra det i praktiken.  

 

Man måste nog jobba så med just den här stoltheten, att visa upp den för andra. Man 

jag vet inte hur man skulle kunna i praktiken få invånarna att bära ett platsvaru-
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märke. Jag tycker det hade varit häftigt. Och inte bara några enstaka utan på riktigt 

liksom. 

     - Informant 8 

 

Informanten menar att det inte finns någon bra lösning på hur en låter ett platsva-

rumärke bäras fullständigt av medborgarna. För att lyckas med något sådan behö-

ver nog kollektivet stå inför en kris eller extremsituation som måste hanteras me-

nar informanten. Även om informantens utsaga är hoppfull i den mening att med-

borgarna skulle kunna vara en enormt stor del av platsvarumärket, men samtidigt 

blir slutsatsen att informanten inte riktigt ser hur det ska kunna genomföras i prak-

tiken och ser endast en lösning genom att en mindre kris skulle drabba samhället. 

Det blir i slutändan en kapitulation till omöjligheten att involvera medborgarna 

och återigen legitimeras en distans mellan medborgarna och platsvarumärket. In-

formanten hade gärna velat se att relationen såg annorlunda ut men konstaterar att 

det är svårt, vilket betyder att det i nuläget inte finns något val än att fortsätta som 

vanligt. Resonemanget visar återigen på en distans och exkludering av medbor-

garna.  

Det finns dock informanter som inte ens drömmer om ett medborgardrivet 

platsvarumärke. Informant 1 tycker att det är problematiskt med medborgarrepre-

sentation i platsvarumärket och att den kommunala verksamheten tar marknadsfö-

ringen till nivåer som en medborgare inte kan göra. Informanten anser att med-

borgarna nästan kan förstöra det arbete som kommunen gör.  

 

Men just i marknadsföringen så är det kanske lite svårt, för jag kan också känna att 

när man marknadsför så vill man kunna stå bakom det riktigt så. Att vi kan kvalitets-

säkra det på något sätt och det är svårare när det inte är en organisation som arrange-

rar något utan en privatperson, för de har ju sitt liv och de ser ju inte detta som sin 

huvuduppgift. Så därför kan det bli svårt att marknadsföra det känner jag för att man 

… kvaliteten kan gå och ner så otroligt mycket och då kanske man också gör lite skit 

för sig själv. 

     - Informant 1 

 

Det informanten säger är att det inte går att lita på medborgarna och låta dem ta en 

för stor roll i marknadsföringen för att det inte går att garantera leveransen och att 

medborgarna inte är lika konsistenta och beräkneliga som en kommunal organisat-

ion kan vara. För att kunna hålla en jämn nivå i kvalitet och budskap kan inte 
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medborgarna ha en för stor del, eller någon del alls, i platsvarumärkesarbetet. Det 

är en anmärkningsvärd tanke som informanten presenterar, där total exkludering 

är att föredra för att kommunen ska kunna arbeta ostört och utan överraskningar 

från medborgarna. En inkludering av medborgarna kan orsaka oväntade inspel och 

utfall som informanten inte räknat med och som kommer att förstöra arbetet som 

kommunen gör med platsvarumärket. Medborgarna konstrueras som besvärliga, 

okunniga och problematiska för kommunen. Här tas exkluderingen till en ny nivå 

där informanten verkar tycka att arbetet med platsvarumärket är enklare utan 

medborgerlig förankring.  

 

Short, Benton, Luce & Walton (1993) menar att i globaliseringens fotspår kämpar 

platser för att utge sig för att ge en representativ bild av platsen i sitt marknadsfö-

ringsarbete, medan det i själva verket ofta snarare är så att ekonomiskt och poli-

tiskt starka aktörer som får tolkningsföreträde framför medborgarna i slutändan. I 

led med detta antagande talar informanter från alla tre kommuner om att närings-

livet bjuds in till möten för att diskutera näringsverksamheten i kommunen och 

förutsättningar för företagande, samt att tala om hur resurserna ska samordnas till 

en gemensam extern röst som är varumärket vilket kan gynna alla, där en utifrån 

informanternas svar kan tolka ”alla” som stora aktörer och näringslivet på platsen. 

Här ses näringslivet som en naturlig part att bjuda in till mer eller mindre regel-

bundna möten för att få deras iblandning i utvecklandet av platsvarumärket. In-

formant 6 säger att ”Vi vill ju väldig gärna att vi gör saker och ting med närings-

livet, för näringslivet”. Det motiveras med att det är de som står för innehållet i 

varumärket och de som sedan ”levererar upplevelsen” när besökaren kommer till 

platsen för en semester eller för att etablera sig själv eller ett företag. Företagen på 

platsen måste enligt informanterna vara delaktiga i arbetet för att det är de som 

möter de externa när de kommer på besök, något som kommunen inte gör. För in-

formanterna är det alltså en självklarhet att näringslivet ska vara med att utveckla 

platsvarumärket. Litteraturen (van Gelder, 2011; Short et al., 1993) påpekar att det 

här kan tolkas som att de ekonomiskt starka aktörerna på platsen har mer att säga 

till om än vad medborgarna har. Näringslivet har alltså en klar och tydlig roll att 

spela enligt informanterna som bärare av platsvarumärket, leverantör av kommu-

nens image och en central del av stadsbilden. Det är naturligt för informanterna att 

näringslivet, med dess företag och entreprenörer, får vara delaktiga och påverka 
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hur platsmarknadsföringsarbetet ska skötas, eftersom att de är ekonomiskt starka 

aktörer som är viktiga för platsen och en fjäder i hatten för kommunens image. 

Det går inte från kommunernas sida riskera att förlora en tongivande och stark ak-

tör, och därför låts de bli en del av arbetet i den utsträckning de kan och vill. Re-

sultatet blir att representationskvoten i platsvarumärket tillfaller näringslivet och 

inte medborgarna. Informanterna påminner ideligen om att de inte kan styra ett 

platsvarumärke själva och att det verkligen för en dialog med kommunen för att få 

en bred uppslutning bakom budskapen. Det är dock så att det blir just näringslivet, 

som starka ekonomiska aktörer, är de som fyller representationen i varumärket 

och medborgarna ses som mindre viktig och förskjuts till osynlighet.  

En av de negativa konsekvenserna av de här konstruktionerna och exkluderingen 

av medborgarna är att ett positivt identitetsskapande bland medborgarna på plat-

sen uteblir. Litteraturen påvisar att platsvarumärkesarbetet också har en intern di-

mension att fylla genom att ha en diversifierad och inkluderande strategi för att 

tala till medborgarna (Syssner, 2012; Insch, 2011; Wæraas, 2008). Det skulle 

kunna bidra till en ökad stolthet för sin egen identitet och egen stad bland de be-

fintliga medborgarna, något som kan lyfta hela varumärket platsens attraktivitet. 

När medborgarna inte tilltalas på rätt vis, alternativt inte tilltalas alls, i platsvaru-

märket förvinner också en starkt bidragande faktor till platsvarumärkets framgång. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att informanterna har tydliga konstruerade bil-

der av medborgarna och detta kan påverka hur medborgarna syns i platsvarumär-

ket. Medborgare som konstrueras som distanserade och passiva kommer inte att få 

en lika naturlig del i informanternas syn på representation i varumärket, som de 

medborgarna som konstrueras som aktiva och passionerade. Den mest naturliga 

representationen för informanterna är dock den med näringslivet, där företag och 

andra ekonomiskt starka aktörer är viktiga i utformandet av platsvarumärket, ef-

tersom att kommunen inte har råd att förlora varken kapitalet eller statusen som 

dessa ger kommunen och platsen. I det här avseendet blir medborgarna osynliga. 

Medborgarnas exkludering faller sig mer naturligt för informanterna än medbor-

garnas inkludering i platsvarumärkesarbetet. Följderna blir av det här också att 

den platsgemenskap som ett välfungerande platsvarumärke kan skapa på en plats 

bland dess medborgare uteblir.  
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4.2.2 Ambassadörsskapet och kunskapskravet 

Ur det empiriska materialet går det att utläsa en mycket tydlig tendens som hand-

lar om medborgarna och deras roll som ambassadörer för platsen. När det gäller 

medborgarnas inblandning i platsvarumärket lyfter i princip alla informanter vik-

ten av att ha medborgarna med sig som goda ambassadörer för platsen, i likhet 

med de tankar som kan återfinnas hos Kotler et al. (1993) och Anholt (2007). Det 

informanterna menar är att invånarna ska tala gott om sin plats, visa upp den från 

sin bästa sida och vara trevliga ambassadörer eller representanter för sin plats så 

att den externe individen känner sig välkommen och väl omhändertagen när de är 

på besök. Medborgarna blir då som en förlängning eller realisering av varumär-

kesarbetet som sedan tidigare är gjort. De individer som en utomstående möter när 

de kommer till en stad är medborgarna och därför kan de i ett tidigt stadium ge in-

dikation på om budskapen som platsvarumärket står för kommer att infrias eller 

inte. Informant 2 säger att: ”Vi vill gärna göra medborgare till goda ambassadö-

rer för staden”. Informanten vittnar om att involveringen av medborgarna i varu-

märkesarbetet genom ambassadörsskapet är önskvärt och viktigt för det arbete 

som de anställda på kommunen gör. En del i att arbeta med platsvarumärke är att 

göra medborgarna till ambassadörer, och om ett pålitligt ambassadörsskap uppstår 

på platsen är det en fördelaktig och avgörande faktor för kommunens platsvaru-

märkes framgång. Ambassadörsskapet blir en bricka i kommunens varumärkes-

spel. Även informant 3 fortsätter på samma spår: ”Invånaren är viktig om man ser 

till, alltså som ambassadör för staden. Så på ett sätt så är de ju en viktig bud-

skapsspridare. Men vi jobbar ju inte aktivt med tillsammans med invånarna.” 

Medborgarna är viktiga som ambassadörer och budskapsspridare för att befästa 

den bild som kommunen hoppas att externa parter har av staden, men att involvera 

medborgarna på en mer strategisk nivå anses inte vara lika attraktivt. Ambassa-

dörsskapet, att representera volontärt och av egen fri vilja för stadens bästa, ses 

som en självklarhet. Ingen talar om hur de arbetar för att få medborgarna till att 

bli ambassadörer, bara att det är viktigt att de är det. Det tas för givet att medbor-

garna blir och vill vara ambassadörer för platsen och kommunen ska inte behöva 

lägga kraft på att få det att hända. Det kan uppfattas som ett o-igenomtänkt argu-

ment att medborgaren kan vara en god ambassadör om denne inte vet vad besöka-

ren har fått för bild av staden och därmed har för förväntningar när de är på plats. 

Det är intressant att många informanter inte ser medborgarnas inblandning i just 
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varumärkesarbetet som speciellt viktigt, men samtidigt vill och önskar att de ska 

vara goda ambassadörer och tala väl om sin plats. Det förutsätts att genom att vara 

medborgare så är en nöjd med sin tillvaro och vill sprida den till externa grupper 

för sakens skull.  

Det kan finnas ett antal anledningar till att just ambassadörsskapet är en av 

de mest återkommande tendenserna i informanternas resonerande kring platsva-

rumärket och medborgarna. Det kommunala uppdraget har alltid innefattat arbete 

för och med medborgarna som både varit uppdragsgivare och servicetagare i den 

kommunala verksamheten. Genom att konsekvent betona ambassadörsskapets vikt 

i platsvarumärketsarbetet får också medborgarna en central roll i det här kommu-

nala arbetet. När ambassadörsskapet är avgörande för marknadsföringsarbetets 

framgång, då blir också medborgarna per automatik ovärderlig för platsvarumär-

ket och för kommunens arbete. Den av forskarkåren efterlysta medborgarinbland-

ningen i platsvarumärkesarbetet (Campelo et al, 2014; Cassinger & Eksell, 2015;  

Falkheimer, 2010; Wæraas, 2008) kan här anses vara uppfyllt och därmed är 

också legitimitetsproblematiken som kommunerna brottas med gällande represen-

tationen eliminerad. Problemet är att tanken om ambassadörsskapet enligt mig 

inte är tillräcklig för att hävda att medborgarna syns i varumärket. Detta dels för 

att det är en rent operativ inblandning där medborgarna, enligt informanterna, ska 

återberätta och upprätthålla det som kommunen bestämt är de rätta budskapen, 

och dels för att medborgarna ska agera efter redan utlagda mönster utan att såle-

des bli varken hörda eller sedda. Då blir de endast en bricka i spelet platsmark-

nadsföring som måste fungera för att varumärket ska lyckas, precis likt som att 

näringsliv och kollektivtrafik också måste frodas och fungera på ett adekvat vis 

för att bidra till ett framgångsrikt varumärke. Medborgarna är inte i det här am-

bassadörsresonemanget hos informanterna en heterogen grupp människor med 

olika röster och föreställningar om staden, utan en homogen entitet vars potential 

måste maximeras av kommunen för att platsvarumärket ska bli trovärdigt och 

framgångsrikt. När medborgarna konstrueras så här med ett förväntat och för givet 

taget agerande för kommunens bästa finns inte en legitim medborgarrepresentat-

ion i varumärket.  

 

Insch (2011) menar att en plats måste ha välfungerande kärnverksamheter innan 

det går att bygga upp ett platsvarumärke som medborgarna kan ta till sig, eftersom 
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att de funktionerna ändå ligger dem närmast. Det måste finnas en fungerande 

skola och god vård för att det ska kunna finnas en stolthet och en vilja att lyfta 

platsen i positiva termer. Det kan ses som en grund på vilken platsvarumärket och 

ambassadörsskapet vilar, men jag ställer mig frågande till att endast det räcker för 

att göra medborgarna till en fullgod ambassadör för sin plats. De här tankarna kan 

ses som logiska i den meningen att en missnöjd medborgare inte heller kommer 

att tala väl om sin plats. Men att fungerande samhällsfunktioner allena kommer att 

lyfta ett platsvarumärke, och skapa ambassadörer bland invånarna, är en blåögd 

analys av tingens samband. Medborgarna ska kunna förvänta sig och kanske till 

och med kräva att grundläggande samhällsfunktioner och samhällsservice som 

kollektivtrafik och skola ska fungera. Kommunerna kan inte förvänta sig att per 

automatik belönas genom ambassadörsskap för att de har lyckats få tillstånd ett 

fungerande samhälle med goda samhällsfunktioner, utan detta är snarare ett mi-

nimikrav och en kärnuppgift i det kommunala uppdraget.  

Det finns några bakomliggande teorier till de uttalanden som informanterna 

gör om den gode ambassadören. Anholt (2007) lyfter medborgarnas roll genom  

P-2-P där han argumenterar för att det mest effektiva sättet att bygga ett trovärdigt 

varumärke är genom att människor som talar väl om platsen. Kotlers et al. (1993), 

argumentation utgår ifrån att alla platser har problem och står inför enorma utma-

ningar vilka måste lösas med marknadsprinciper för att locka investerare och tu-

rister, annars kommer platsen att få betala och brottas med svikande skatteun-

derlag och en nedåtgående utvecklingsspiral. Kotler et al. (1993) menar också att 

kommunerna bör uppmuntra sina medborgare att vara trevligare mot turister och 

nyinflyttade för att ge en positiv bild av platsen, och att medborgarna behöver ut-

bildas i vad staden är och står för. Denna teori skulle jag vilja påstå är oerhört naiv 

och världsfrånvänd. Det målas upp en alltför enkel bild av en ensidig och platt 

medborgare vars största fokus är att tjäna sin plats för att öka dess attraktivitet. 

Det förutsätts att medborgarna blint köper det marknadsföringsarbetet som görs 

från kommunalt håll och är beredd att anamma och sprida dessa budskap till ex-

terna parter utan individuell reflexion. Det förutsätter att medborgarna är okritiska 

och hundraprocentigt dedikerade till kollektivets bästa, nämligen att skapa en at-

traktiv plats. Jag ställer mig kritisk till att det här resonemanget är vanligt före-

kommande hos informanterna. Jag skulle vilja hävda att medborgarna först och 

främst är egna individer med en egen vardag och verklighet som ligger dem när-
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mare än den faktiskt staden de bor i. Med det sagt tror jag inte att en form av am-

bassadörsskap där medborgarna känner stolthet över sin plats och gärna berättar 

om den är ouppnåeligt eller sällsynt, men enligt mig har teorin om ambassadörs-

skapet ett alldeles för starkt fäste bland kommunernas anställda och är alldeles för 

ensidig och o-problematiserad.  Det antas att det är en stor bidragande faktor till 

ett platsvarumärkes framgång, utan att resonera om hur den blivit det.  

 

En del av informanterna återger också bilden av att medborgarna behöver utbildas 

i platsens varumärke om de ska kunna vara goda ambassadörer, precis som  

Kotler et al. (1993) menar. Informant 3 säger att ”det kan ju vara en utmaning att 

på något vis utbilda invånarna i vad som finns” och även informant 8 är inne på 

samma spår och säger att medborgarna kan behöva utbildas genom att ”man får 

vara med och uppleva sin egen stad och sin egen plats för att kunna bli en bättre 

ambassadör”. I kritiska öron låter den här teorin prekär, då det ju är just medbor-

garna och deras vardag som gör staden. Medborgarna konstrueras istället här som 

okunniga, outbildade och som underlägsna de kommunalt anställda. De måste ut-

bildas av kommunen och här uppstår en maktobalans där de kommunalt anställda 

ser sig själva och sin organisation som lärare vilka sitter på facit och för medbor-

garnas eget bästa ska lära ut vad staden de bor i är och står för. Här antas det 

också att medborgarna blint och okritiskt kommer att ta på sig ambassadörsskapet, 

som Kotler et al. (1993) presenterar, och för att kunna bli de bästa tänkbara am-

bassadörerna måste de alltså vara utbildade och uppdaterade på stadens varande. 

Problemen här är för det första att det antas att alla medborgare per automatik blir 

ambassadörer, något som jag redan avhandlat som naivt, och för det andra att det 

inte är för medborgarnas eget bästa som de ska utbildas, utan för kommunens 

bästa, eftersom att ambassadörsskapet är en viktig ingrediens för i platsvarumär-

kesarbetet och i förlängningen kommunens image och anseende. 

Medborgarna är ju i mångt och mycket de som gör staden till vad den är. De 

driver företagen, de är anställda i företagen, de spenderar sin fritid i stadens före-

ningsliv och tar del av den nya utställningen på konsthallen. Det är det här som 

kommunens anställda snappar upp och använder i sin marknadsföring. Kommu-

nen kan sedan kommunicera ut att det i just deras kommun finns ett innovativt fö-

retagsklimat med låg arbetslöshet, det finns ett myllrande föreningsliv och ett brett 

kulturutbud.  Det är de här budskapen som blir en del av platsvarumärket, som det 
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från kommunalt hålls sedan försöker lära ut till medborgarna igen, fastän bud-

skapen från början är baserade på just medborgarna och deras stad. Det blir ett 

cirkelresonemang där kommunen tar sig rätten att marknadsföra och bestämma 

och styra över något som organisationen faktiskt inte ensamt äger.  

De flesta av informanterna talar om ägandeskapet gällande platsvarumärket, 

och problematiserar konceptet och menar att platsvarumärket inte ägs av någon 

och av alla samtidigt. ”Det är ju så att ett platsvarumärke, det ägs ju inte av nå-

gon. Alla har en del i det, men det är ingen som kan så att säga claima det och 

säga att man äger det” menar informant 5 och informant 8 resonerar kring sina 

tidiga yrkesverksamma år och säger att ”vi trodde att vi ägde ett varumärke där vi 

hade kontroll över varumärket, vilket nu när jag är lite äldre inser att klart vi inte 

hade det, men vi trodde det”. Informanterna poängterar alltså att varumärket inte 

ägs av någon, fastän det är en utvald grupp människor som jobbar med just mark-

nadsföringsarbetet för platsen. De här utsagorna betyder också i förlängningen att 

staden själv målas upp som en jämställd och lättillgänglig plats där alla är väl-

komna och per automatik är inkluderade att bidra till vad platsens varumärke över 

tid blir fylld med. Alla kommer att bli en del av stadens varande och budskap som 

sedan kommer att ligga till grund för ett platsvarumärkesarbete. Parallellt med det 

här påståendet finns alltså även tanken om utbildning av medborgarna i vad staden 

är. När de här två utsagorna möts blir det tydligt att kommunen visst tar på sig ett 

ägandeskap över platsen i och med att det skapas en lärare och elev-situation när 

utbildningsresonemanget tas in i ekvationen. Det ger en tydlig bild av att det från 

kommunalt håll målas en bild av medborgarna som okunniga och därmed också är 

underlägsna de kommunalt anställda. Kommunen är den institution som äger plat-

sen och har mandat att avgöra vad som är rätt och fel gällande den externa bilden 

av platsen och sedan måste medborgarna lära sig och skolas i vad dessa bilder in-

nefattar. Det ogiltigförklarar medborgarnas egna upplevelser av sin vardag och sin 

stad, då dessa bilder inte anses som giltiga av de kommunalt anställda. Medbor-

garna måste ha den rätta, den kommunala, bilden av staden för att kunna bli de 

formliga och beräkneliga ambassadörer som kommunen så brutalt behöver ha i 

sitt marknadsföringsarbete för att ekvationen ska gå ihop.   

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att ambassadörsskapet används för att 

hävda medborgarnas inblandning i plastvarumärke, men det är inte en tillräcklig 
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involvering för att det ska kunna påstås att medborgarna som en heterogen grupp 

får synas på sina villkor, utan synligheten är förutbestämd av kommunen. Därtill 

konstrueras medborgarna som okunniga, då informanterna målar upp en lärare och 

elev-situation där medborgarna måste lära sig platsens erbjudande för att kunna bli 

goda ambassadörer. Det finns ingen tillit till att medborgarna ska kunna bli am-

bassadörer på egna villkor med sina egna kunskaper. Detta får som följd att kom-

munen tar sig ägandeskap över platsen och varumärkets innehåll, trots att det häv-

das att platsen tillhör alla.  
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5. Slutsatser  

Studiens syfte var att kritiskt granska hur kommunalt anställda som dagligdags 

arbetar med kommunens plastvarumärke hanterar problametiken med medborgar-

nas roll i platsvarumärkesbyggandet. Detta gjordes genom att undersöka hur in-

formanterna involverar medborgarna i sitt arbete och hur de konstruerar medbor-

garna i förhållandet till det här platsvarumärket. Analysen av det empiriska 

materialet har visat ett antal intressanta tendenser som handlar om den marknads-

fokuserade kommunen där medborgare och demokratisk grundstruktur ofta glöms 

eller rationaliseras bort, samt de i platsmarknadsföringsarbetet osynliga och kom-

mersialiserade medborgarna vars enda uppgift är att fungera som marionett-

ambassadörer för platsen. När kommunen rör sig bort från det demokratiska ram-

verk med medborgarfokus som bör styra deras verksamhet, tenderar också med-

borgarna att glömmas bort och de blir endast en bricka i spelet eller en faktor som 

klokt måste manövreras för att kommunen ska nå sitt eget mål uppsatt för sig själv 

som organisation.  

Nedan följer en summering av analysen med de slutsatser som kan dras, 

samt en avslutande diskussion kring resultatet. Därefter följer reflektioner över 

vilken kunskap studien har bidragit med till den befintliga forskningen och av-

slutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

5.1 Den marknadsfokuserade kommunen 

I det kommunala platsvarumärket tillåts marknadslogiken ta stor plats vilket resul-

terar i att kommunen behandlar och ser medborgarna som en statisk beståndsdel 

som ska kunna påverkas och styras för att varumärket ska uppnå det mål som 

kommunen själv satt. Kommunen har kastat sig in i ett nyliberalt arbetssätt som 

legitimeras av marknadsprincipernas logik att mycket säljer mer. Det resulterar i 

att kommunen i platsvarumärkesarbetet har lyckats distansera sig från medborgar-

na och det demokratiska uppdrag som finns, och arbetar istället efter hur mark-

naden på bästa sätt bemöts för att maximera platsvarumärkets vinster. Den här 
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sortens arbetssätt verkar dock inte vara kompatibelt med det kommunala uppdra-

get, vilket resulterar i att det är svårt att nå ut till medborgarna och sätta upp stra-

tegier för hur dessa ska bli en del av varumärket. Istället famlar kommunen efter 

svaga rättfärdigande över den egna rollen som offentlig organisation och dess hu-

vudmål att styra sin verksamhet med syfte att tjäna medborgarna, när fokus ofta 

istället ligger på näringslivet, marknaden och kommunens egen image. Kommu-

nen bör, med hänsyn taget till platsvarumärkesarbetet, lyfta blicken från det 

marknadsfokus som finns och istället se hur marknadsföringsarbetet som görs kan 

bli mer sammankopplad med både den kommunala verksamhetens ramverk och 

medborgarna och deras inblandning i varumärket.  

5.2 De osynliga och kommersialiserade medborgarna 

Medborgarna blir som en följd av det stora marknadsfokus som finns hos kom-

munen i dess arbete med platsvarumärket till stora delar osynliga och kommersia-

liserade i marknadsföringsarbetet. Medborgarna behövs inte i det dagliga platsva-

rumärkesarbetet där budskap och värden utformas, men de är centrala när med-

borgarna används som en legitimering av kommunen som aktör eller som en till-

gång som ska kunna lyfta platsvarumärket i marknadsekonomiska termer.  

Amabssadörsskapet är den mest tydliga tendensen som materialet påvisar, 

där medborgarna konstrueras som viktiga ambassadörer för platsen och den här 

rollen blir medborgarnas mest självklara, och till synes enda, roll i stadens plats-

varumärke. Med hjälp av ambassadörsskapet argumenteras det för att medborgar-

representationen i platsvarumärket är tillräcklig, trots att det inte låter visa på 

gruppens diversitet, utan utgår ifrån att medborgarna är en homogen massa som 

kommer agera och representera utifrån kommunens redan bestämda mönster.  

Med ambassadörsskapet följer nämligen ett kunskapskrav om platsen vilket defi-

nieras av kommunen. Medborgarna konstrueras här som okunniga gällande deras 

egen plasts erbjudande vilket leder till att en lärare och elev-situation uppstår mel-

lan kommunen och medborgarna. Följderna av de här resonemangen blir att 

kommunen tar sig ägandeskap över platsen och kan på så vis motivera att platsva-

rumärket styrs från kommunalt håll utan någon inblandning från medborgarna 

som förblir osynliga.  
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5.3 Slutdiskussion 

Den moderna kommunen har avseende extern kommunikation genom platsvaru-

märkning kastat sig ut i marknadsorienterad målstyrning och använder marknads-

logik för att varumärka sin plats. Medborgarna blir en bricka i det marknadslibe-

rala spelet där de blir en produkt eller en faktor som måste uppfylla vissa funkt-

ioner för att vara av användning för kommunens platsvarumärkesstrateger. Ett re-

sultat av detta är att medborgaren glöms bort och kommersialiseras i arbetet.  

Litteraturen ger inga handfasta tips hur medborgarna enkelt involveras i 

platsvarumärket, utan bara att det är nödvändigt för att bygga ett trovärdigt varu-

märke. Det vittnar om att det är en komplicerad fråga och att det kommer att krä-

vas mycket tid och stort fokus på frågan för att kunna komma vidare på ett ade-

kvat vis med ökat medborgarfokus i platsvarumärkesarbetet, då frågan inte kom-

mer att lösa sig själv per automatik. 

Problemet är att platsvarumärket verkar skötas mer som ett produktvaru-

märke än ett varumärke som är ständigt föränderligt och som ägs av en stor 

massa. Om platsvarumärket hade skötts mer efter kommunala principer och 

mindre efter marknadsprinciper hade kanske en större trovärdighet och större de-

mokratisk dimension kunnat uppnås. Det verkar onekligen som att platsvarumär-

kesarbetet är här för att stanna och där tordes ändå kommunerna vara de mest legi-

tima aktörerna att driva det här arbetet då de är medborgarstyrda, även om de i nu-

läget saknar medborgarfokus.  

5.4 Kunskapsbidrag och reflexion 

Denna studie har kunnat visa att kommunerna sköter sina platsvarumärken utefter 

en marknadslogik där arbetet konstrueras som i mångt och mycket avskilt från det 

demokratiska uppdrag som kommunen i grunden har, vilket får följderna att 

kommunen kan agera mer som ett företag och ett resultat blir då att medborgarna 

till stor del blir osynliga, okunnigförklarade och fråntagna rätten till sin egen plats. 

Detta resultat ligger i led med tidigare forskning på området (Aronczyk, 2008; 

Campelo et al., 2014; Campelo 2015; Cassinger & Eksell, 2015; Ek, 2007;  

Ek & Hultman, 2007; Falkheimer, 2010; Syssner, 2012; Wæraas, 2008) där det 

också har riktats kritik mot disciplinen för att bygga varumärken utan reflektioner 

kring demokrati och medborgarnas roll. Studien bekräftar alltså att detta är legitim 
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kritik och att dagens och framtidens platsmarknadsförare har en uppgift i att re-

flektera över sin egen roll som kommunalt anställd med det demokratiska krav det 

medför, samt att begrunda hur medborgarna konstrueras och involveras i det ar-

bete som görs med kommunens platsvarumärke. Resultaten visar att när kommu-

nen blir marknadsorienterad och använder ekonomiska spelregler för sitt arbete 

tenderar medborgarna att få betala priset genom osynlighet och bortglömdhet.  

Vidare indikerar studien en diskrepans mellan akademin och praktiken som 

är vanlig förekommande inom strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 

2003), då akademin efterlyser och betonar vikten av medborgarnas inblandning i 

platsvarumärkesarbetet, medan summan av informanternas svar visar att medbor-

garna är i princip osynliga i varumärket. Akademins normativa krav möter här 

praktikernas faktiska lösningar. Detta kan påvisa att samarbete de båda emellan 

kan förbättras och att starka band mellan forskning och praktik kan leda till ut-

veckling på området på sikt.  

Studien visar också på ämnets aktualitet då platsmarknadsföring är en stän-

digt växande verksamhet hos kommunerna och den här problematiken med med-

borgarnas roll i platsvarumärket kommer troligen att växa i takt med disciplinen. 

Därför är det viktigt att påvisa och lyfta de utmaningar som finns för platsvaru-

märkesbyggandet med hänsyn taget till den demokratiska grundstruktur som rå-

den för kommunen. Återigen kan både akademi och praktik utveckla den här di-

sciplinen tillsammans för att på sikt bli bättre på att bygga trovärdiga och demo-

kratiska platsvarumärken i offentlig sektor som både kommun och medborgare 

kan gynnas av. 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har främst fokuserat på medborgarproblematiken i platsvarumärkes-

byggandet från ett praktikerperspektiv. Ett naturligt alternativ hade varit att stu-

dera andra sidan av myntet och vända sig till medborgarna för att komma åt deras 

bild av hur deras kommun arbetar med platsmarknadsföring och vilka konsekven-

ser det får för dem. Vidare hade undersökningar av en mer praktiskt natur gäl-

lande hur olika strategier inkluderar och påverkar medborgarna på olika sätt varit 

nyttiga för disciplinens praktiker, men även för akademin, vilken hade kunnat 

bygga vidare på representationsforskningen inom platsrelaterad marknadsföring.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema  Huvudfråga  Bifrågor 

Inledning   Berätta lite om din egen 

bakgrund. 

 

 Vill du sammanfatta dina 

arbetsuppgifter i korthet? 

 

Personlig syn 

på varumär-

kesarbete 

 Varför anser du 

att varumärke 

inom offentlig 

sektor är viktigt?  

 Vad är det viktigaste för 

dig i ditt yrkesutövande? 

 

 Vad innebär det för dig att 

arbeta med varumärke i 

offentlig verksamhet?  

 

 Har dina arbetsuppgifter 

med varumärkesarbete 

förändrats över tid? 

 

 Har din syn på ditt arbete 

förändrat under den tid du 

arbetat med platsmark-

nadsföring? 

 

Varumärkesarbete  Varför är det vär-

defullt för en 

kommun att ak-

tivt arbeta fram 

och underhålla ett 

varumärke? 

 Vem ser du som den 

främsta mottagaren av det 

kommunala varumärket? 

 

 Hur upplever du att marknads-

föringsarbetet mottags?  

 

 Vad anser du är den interna sy-

nen på kommunens varumär-

kesarbete? 

 

 Diskuterar du och dina 

kollegor vad varumärket 

innebär? 
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 Vilken är den största ut-

maningen i varumärkes-

byggandet? 

 

 I utvecklandet av det offentliga 

varumärket, är det kommunen 

eller platsen som marknads-

förs? 

 

 Vilka konsekvenser får det att 

välja det ena eller det andra? 

 

 Hur hänger samspelar kommu-

nens olika varumärken? 

 

Varumärkets  

problematik 

 Hur resonerar en 

kring ett varu-

märkes innehåll 

där en del bud-

skap får vara med 

medan andra 

inte? 

 Hur ser du på att offentlig 

verksamhet sysslar med 

varumärkning? Finns det 

en motsägelse? Är det 

nödvändigt? 

 

 Hur byggs ett trovärdigt 

platsvarumärke? 

 

 Hur tänker du kring representat-

ion av alla stadens medborgare i 

ditt arbete? 

 

 Tror du att platsen olika grupper 

känner igen sig i varumärket? 

Bör de göra det? 

 

 Hur förhåller sig ett platsvaru-

märke till problematiska faktorer 

t.ex. utanförskap, kriminalitet 

och arbetslöshet? 

 

 Hur måste arbetet fortskrida för 

att göra medborgarna delaktiga? 

Bör de vara delaktiga? 

 

 Vilka konsekvenser får det om 

medborgarna inte involveras? 

 

 Vilka avväganden görs i 

utvecklandet är varumär-

kesstrategier? 
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 Kan en förskönad bild av 

en plats ta bort trovärdig-

heten från varumärket?  

 

 Kan du ge exempel på 

budskap och företeelser 

som inte tagits med i va-

rumärket av en specifik an-

ledning? 

 

Avslutning   Har du något du vill till-

lägga?  


