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ABSTRACT 
Palm, L. 2019. Platsmarkandsföring och kommuner. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 
universitet.  
 
This study aims to examine three Swedish municipalities place brand. The three municipalities Uppsala, Västerås 
and Enköping have been chosen as case studies based on their size since each of them represents a big, medium 
and a small sized municipality. The place brand of each municipality is examined on what the brand wants to show 
and how it is marketed, which other stakeholders have been involved in the creation of the place brand, if the place 
brand aim to attract specific target audiences and if the brand is based on a service logic or a product logic. The 
research, based on qualitative interviews with municipalities, shows that all of the municipalities have or is in the 
process to create strong brand identities and brand attributes which are marketed mostly through planned messages. 
All of the municipalities have used other stakeholders in the creative process, mostly residents and local businesses. 
Both Västerås and Enköping have clear target groups to attract while Uppsala does not need to market towards 
specific groups. All the place brands showed signs of both the service logic and the product logic, which makes it 
hard to conclude if either of them is more dominant. 
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1. INLEDNING   
 
Marknadsföring är i dag en process som kan appliceras på många olika ting, som produkter, 
människor, idéer, service, upplevelser och platser (Moilanen and Rainisto, 2009, s.12). 
Konceptet med ett varumärke introducerades i marknadsföringslitteraturen under tidigt 1900-
tal.  Den centrala uppfattningen var att ett varumärke var ett sätt för kunder att identifiera och 
känna igen olika produkter samt deras tillverkare (Merz, He och Vargo, 2009, s.330). 

Platser som nationer, städer och kommuner har länge känt av behovet att särskilja sig från 
varandra för att kunna konkurrera om att attrahera olika aktörer som turister, arbetskraft och 
nya invånare för att kunna bygga upp sin ekonomi, politik och socioekonomi. Det är först under 
1990-talet som en mer formell marknadsföring av platser etableras och platser börjat få sina 
egna varumärken (Ashworth and Kavaratzis, 2010; Moilanen and Rainisto, 2009, s.6).  

Idag är denna konkurrens mer global än någonsin. För att kunna tävla med varandra måste 
platser bygga upp starka varumärken som visar på deras attraktivitet och unika personlighet. 
Detta för skapa att en förkärlek och lojalitet till platsen som i slutändan leder till att människor 
vill bo och leva där (Insch, 2010, s.9). Moilanen och Rainisto (2009, s.6) menar att ett bra 
varumärke kan vara en avgörande faktor i konkurrensen med andra platser.  

En plats som kan använda sig av platsvarumärkning är kommuner och under senare år har 
det blivit allt mer vanligt. Under många år har marknadsföringen av kommuner varit baserad 
på en varulogik som fokuserar på kommunen och platserna i kommunen. Platserna har haft ett 
värde som kommunen skapat och marknadsfört för att locka turister, arbetskraft, investerare 
och invånare. Under senare år har en ny sorts marknadsföring uppstått som bygger på en 
tjänstelogik där invånarna i en kommun står i fokus samt spelar en stor roll i att skapa värde på 
platsen (Källström, 2016).  

Kommuner är komplexa enheter som både kan ses som geografiska komponenter, 
organisationer och som en politisk institution. Därför måste en kommun kunna marknadsföra 
kommunen som plats men även kommunen som organisation, två delar som hänger ihop och 
ofta går in i varandra (Källström, 2016, s.77-78). En kommun har också ett flertal målgrupper 
där platsvarumärket måste kunna attrahera alla på en och samma gång (Zenker and Beckmann, 
2013,). Dessa målgrupper behöver inte bara bestå av människor som kommer utifrån utan ett 
platsvarumärke måste även tilltala de aktörer som redan verkar och lever i kommunen, vilket 
kan både bestå av invånare och näringsliv.  

På grund av den komplexitet och alla dessa faktorer är det intressant att studera kommuners 
platsvarumärke, vilka de riktar sig mot och hur det används.  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka tre svenska kommuners platsvarumärke. Det är intressant 
att studera kommuner med olika storlek och bakgrund för att se vilka eventuella likheter eller 
olikheter som finns angående deras platsvarumärke. Studien ämnar undersöka vilka som varit 
delaktiga i framtagandet av platsvarumärket, hur det marknadsförs samt om det finns 
målgrupper som är intressanta att attrahera med hjälp av varumärket. Kommunernas 
platsvarumärke kommer även studeras för att undersöka om de är mer eller mindre baserade på 
en varulogik eller en tjänstelogik.  
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1.2 Frågeställningar  
Syftet mynnar då ut i följande frågeställningar:  
 

Vad är det kommunerna vill förmedla med platsvarumärket och hur marknadsför 
kommunerna det?  
Vilka aktörer har kommunerna samarbetat med för att ta fram platsvarumärket?  
Använder man platsvarumärket för att attrahera vissa specifika målgrupper och i 
så fall vilka?  
Vilken logik eller logiker baseras platsvarumärket på?  

1.3 Avgränsning  
Denna studie kommer att avgränsas till att gälla de tre kommunerna Uppsala, Västerås och 
Enköping. Dessa tre kommuner valdes ut efter deras storlek gällande invånarantal samt den 
geografiska storleken av kommunen. Uppsala representerar den stora kommunen, Västerås den 
medelstora kommunen och Enköping den lilla kommunen. Detta för att se om storleken kan 
påverka på platsvarumärket och de frågeställningar som ställts ovan. De tre utvalda 
kommunerna befinner sig i olika stadium av processen att ta fram ett platsvarumärke vilket 
även det tillför ett intressant bidrag till studien.  
 

1.4 Tidigare forskning  
Tidigare forskning av platsmarknadsföring i kommuner som utförts är bland annat Lisa 
Källströms studie Rethinking the Branding Context for Municipalities. From Municipal 
Dominance to Resident Dominance (2016). I studien analyserar hon kommuners 
platsvarumärkning, först ifrån ett varuorienterat paradigm och sedan en tjänstebaserad logik. 
Källström menar att den nuvarande forskningen kring platsmarknadsföring koncentrerar sig på 
det varuorienterande paradigmet och därmed fokuserar på producenten av varumärket. I 
kontrast fokuserar den tjänstbaserade logiken på skapandet av värde med hjälp av invånare i 
kommunen vilket skulle bidra till mer kundorienterad riktning av varumärket. Inställningen i 
varumärket skulle skifta fokus från platsens (kommunens) attribut till människorna där. Det 
skulle bland annat medverka till att ett naturligt positivt rykte om kommunen skulle uppstå och 
inte behöva arbetas fram, något som ofta förekommer i skandinaviska kommuner i nuläget. 
Därmed menar Källström att skandinaviska kommuner borde byta fokus i sitt platsvarumärke 
från det varuorienterande paradigmet till en tjänstbaserad logik (2016, s. 77, 91)  

Wæraas, Bjørnå och Moldenæs (2015) har utfört en studie där de utvecklat en typologi för 
att analysera marknadsföringsprocesser i kommuner och tre strategier har tagits fram. Den 
första är en platsmarknadsföringsstrategi, den andra är en strategi för organisationen och en den 
tredje är en demokratisk marknadsföringsstrategi. Syftet med undersökningen var att utveckla 
uppfattning av kommuner som platser och föra diskussionen av marknadsföring av städer, 
regioner och kommuner i en mer nyanserad riktning. Resultat som framkom var att perspektivet 
för platsmarknadsföring är otillräcklig för att förstå kommuners marknadsföring och att den 
organisatoriska marknadsföringen är den mest förekommande strategin. Den demokratiska 
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marknadsföringen är även den starkt representerad. Slutsatsen blir att platsmarknadsförings 
debatten borde nyanseras med hjälp av vad vi vet om kommunens storlek, identitet och 
upplevda mediepåverkan (Wæraas, Bjørnå and Moldenæs, 2015).  

Källströms studie har bidragit med inspiration till denna undersöknings syfte och 
frågeställningar. Hennes studie har bidragit med en intressant syn på kommuners 
platsvarumärke som legat till grund för denna undersökning då det varuorienterade paradigmet 
och den tjänstebaserade logiken används i denna studie för att se om de undersökta 
kommunernas platsvarumärke domineras mer eller mindre av någon av dessa.  

Wæraas, Bjørnå and Moldenæs studie är även den intressant och deras kritik mot 
platsvarumärkning i kommuner finns även den med i denna studie då den tydligt sammanfattar 
vad flera forskare och akademiker anser om problemen med platsmarkandsföring (se avsnitt 
4.8).    

 

1.5 Disposition  
Uppsatsen redovisas i nio kapitel som är uppdelade i avsnitt. Första kapitlet hanterar uppsatsens 
inledning, syfte, frågeställningar och avgränsning. Det andra kapitlet, metod, redovisar vilka 
metoder som använts i studien och varför de valts att tillämpas. I det tredje kapitlet, bakgrund, 
presenteras de tre kommunerna mer ingående då fakta om kommunerna redogörs. Det fjärde 
kapitlet introducerar det teoretiska ramverk som studien bygger på. I det femte kapitlet 
redovisas de empiriska material som insamlats. I det sjätte kapitlet analyseras det empiriska 
materialet med hjälp av det teoretiska ramverket och det sjunde kapitlet sammanfattade det 
huvudteser som framkom i det föregående kapitlet samt visar på framtida forskning. I det 
åttonde kapitlet redovisas de källor som information inhämtats ifrån och det avslutande nionde 
kapitlet redovisar bilagor. 
 

2. METOD 
 
I denna studie utfördes en kvalitativ undersökning i form av kvalitativa intervjuer med 
tjänstemän på de utvalda kommunerna. Fördelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer 
är att rikare och djupare svar kan fås av svarspersonerna vilket ger större möjlighet till djupare 
analyser samt en stor flexibilitet i hur intervjuerna utförs (Bryman, 2012, s.267). Eftersom 
marknadsföring av svenska kommuner är en relativ ny och outforskad del inom ämnet 
platsmarkandsföring är kvalitativa intervjuer den mest fördelaktiga metoden. Det ger rum och 
möjlighet för studien att ta riktningar som kanske inte varit väntade samt genom att intervjua 
ansvariga tjänstemän inom området i respektive kommun, ger det ett djupt och brett fundament 
av information.  
 

2.1 Kommunerna  
Tre kommuner valdes ut som fallstudier för undersökningen. Uppsala kommun, Enköpings 
kommun samt Västerås stad är alla tre kommuner med olika storlek till både invånarantal och 
geografisk yta samt med en egenartad historia. Västerås har valt att ha namnet stad och inte 
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kommun och kommer hädanefter därmed benämnas Västerås stad. Som tidigare nämnt 
representerar Uppsala kommun den stora kommunen då kommunen har störst invånarantal samt 
störst geografisk yta. Västerås representerar den medelstora kommunen då dess storlek ligger 
mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun, som då representerar den lilla kommunen. 
I nästa kapitel redovisas mer information om respektive kommun.  

Detta bidrar till en intressant vinkling på arbetet, då kommunernas särskiljande egenskaper 
ligger som grund för resterande delen av studien. Det är även intressant att använda sig av tre 
kommuner med olika storlekar för att se om detta har påverkan på platsvarumärket och 
marknadsföringen av den.  

Under undersökningens och intervjuernas gång framkom det att två av de tre kommunerna 
är i utvecklingsfasen av att ta fram ett platsvarumärke eller precis avslutat den. I Enköpings 
kommun är man i slutskedet av utvecklingsfasen av att ta fram ett platsvarumärke och 
tillämpningen kommer ske först under år 2019.  Även Västerås Stad är i utvecklingsfasen och 
tanken är även här att implementeringen av platsvarumärket kommer ske under kommande år. 
Enköpings kommun har kommit en bit längre på vägen än Västerås stad och har färdigställt vad 
platsvarumärket är men inte tillämpat det ännu. Västerås stad har inte fastställt exakt vad 
platsvarumärket kommer att innehålla, ännu finns det bara förhoppningar på vad det kan 
utvecklas till. Uppsala kommun var inte i utvecklingsfasen av att ta fram ett varumärke utan 
detta var redan klart och användes av kommunen. Det faktum att kommunerna befinner sig i 
olika stadium av att ta fram ett platsvarumärke anses bidra till studien då det visar områdets 
nymodighet. 

Endast tre kommuner som inte är slumpmässigt utvalda kan inte ge generaliserbara 
slutsatser men de kan ge en liten inblick av hur ett platsvarumärke kan se ut och användas i 
kommuner. Denna studie menar främst att ta reda på hur dessa tre kommuner förhåller sig till 
konceptet med platsvarumärken och inte hur den totala verkligheten ser ut.  
 

2.2 Urval av intervjupersoner  
För att hitta de rätta svarspersonerna för respektive kommun gjordes ett snöbollsurval. Ett 
snöbollsurval är när forskaren samlar en grupp människor som är relevanta för forskningsfrågan 
och dessa föreslår fler eventuella deltagare som har rätt erfarenhet eller kännetecken för 
undersökningen (Bryman, 2012, s.415). Detta utfördes genom att ett mail skickades till 
kommunernas allmänna epost där en kort förklaring kring arbetet angavs samt att en person 
inom kommunen söktes att intervjua. Därefter valde kommunerna själva ut en lämplig 
tjänsteman som sedan tog kontakt. En av intervjupersonerna togs det även direkt kontakt med 
efter tips från en anhörig som jobbar på kommunen. Ett mail skickades då direkt till denna 
utöver mailet till kommunen. Den personen hade även valts ut av kommunen och blev i 
slutändan den utvalda intervjupersonen från kommunen.  Ett snöbollsurval ansågs lämpligt att 
tillämpa då det var komplicerat att själv försöka identifiera de rätta svarspersonerna inom 
kommunerna. Snöbollsurvalet bidrog till att de personerna med störst kompetens och kunskap 
inom området valdes ut av kommunerna för intervju.  

Risken med ett snöbollsurval är att forskaren tar för givet att intervjupersonerna som 
rekommenderas är lämpligast för studien för att sedan upptäcka att det inte stämmer. 
Intervjupersonerna kan sakna kunskap eller vara felinformerade om ämnet vilket i värsta fall 
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kan leda till att undersökningen måste göras om vilket kan vara svårt om det finns begränsat 
med tid och resurser. Därför måste forskaren vara noggrann i att se över de intervjupersoner 
som denne rekommenderas. Efter att intervjupersonerna som valts ut av kommunen kontaktat 
mig, söktes de upp på kommunernas hemsida för att bedömas om de ansågs vara lämpliga för 
studien.  

Från Uppsala kommun intervjuades Staffan Ceder som är varumärkesansvarig för Uppsala 
kommun och har arbetat med det i tre år. Detta var den första intervjun som utfördes. Därefter 
intervjuades Christin Tjärnheden som är utvecklingschef på Enköpings kommun och har arbetat 
med det i tre år. Sist utfördes intervjun med Västerås Stad där Maria Maandi Wallin 
intervjuades, som är kommunikationsstrateg på kommunen och har arbetat inom kommunen i 
sju år. Alla intervjupersoner har arbetat i flera år med olika former av kommunens 
marknadsföring vilket bidrog till en betydande och djup kunskap för studien. De har alla varit 
eller är iblandade i framtagningen av platsvarumärket för respektive kommun vilket gjorde att 
de hade en fullkomlig inblick i varumärket.  

Undersökningen är i grunden en informantundersökning där svarspersonerna betraktas som 
vittnen eller sanningssägare för att berätta om hur verkligheten ser ut. Svarspersonerna anses 
vidare vara källor och ska därefter också prövas och granskas utifrån källkritiska principer. 
Denna form av undersökning görs för att forskaren ska kunna få tydlig bild av verkligen att 
arbeta med (Esaiasson et al., 2012, s.227-228). De tjänstemän som intervjuades anses vara 
representanter för sin respektive kommun och deras svar bedöms därmed kunna appliceras på 
hela kommunen. Det är viktigt att ha i åtanke att även om dessa intervjupersoner representerar 
kommunen är de fortfarande individer med egna tankar och åsikter. Ingen människa är objektiv 
utan påverkas utan världen runt omkring dem.  
 

2.3 Intervjuerna  
Intervjuerna utfördes i form av samtalsintervjuer eller semi-strukturerade intervjuer som det 
även kallas, där intervjun tar form av en dialog mellan intervjuaren och svarspersonen. Ofta 
finns det frågor eller teman förberedda för svarspersonen att svara på men beroende av hur 
dialogen utvecklar sig kan ordningsföljden, innehållet och formuleringen av frågorna skifta 
mellan olika intervjuer. Denna intervjuform fungerar bra när forskaren vill gå på djupet med 
frågorna då följdfrågor kan ställas för att få större förståelse för intervjupersonens svar. Detta 
bidrar till flexibilitet där svarspersonen kan vara med och styra intervjun samtidigt som 
intervjuaren har en viss kontroll att styra samtalet (Esaiasson et al., 2012, s.128-129; Bryman, 
2012, s.468). I denna studie framställdes en intervjuguide med tre huvudsakliga teman som 
sedan innehöll minst fyra till fem frågor vardera (se bilaga). Intervjuguiden var densamma för 
alla tre deltagande kommuner men ordningsföljden av frågorna och följdfrågor som ställdes 
skiljde sig åt mellan de olika intervjuerna då de anpassades efter intervjupersonens svar.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats vilket gav dem 
säkerheten av att vara i deras egna utrymme. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
mobiltelefon, med godkännande från intervjupersonerna, för att sedan transkriberas. Under 
intervjuerna fördes endast ett fåtal anteckningar på grund av att jag som intervjuare ville ha 
koncentrationen på personen som intervjuades.  
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Fördelen med att spela in en intervju är kunna gå tillbaka och lyssna exakt på vad 
intervjupersonen sagt. Det kan emellertid vara nervöst för intervjupersonen att veta att ens ord 
spelas in och en av intervjupersonerna i denna undersökning uttryckte denna nervositet. Det 
kan bidra till att personen är spänd och lägger ner mer tid på att tänka på inspelningen än vad 
intervjun handlar om.  
 

2.4 Källkritik  
Källorna som använts till bakgrundsdelen består till stor del av kommunernas egna hemsidor. 
Dessa har använts för att kommunerna anses ha den främsta och mest tillförlitliga informationen 
om sig själva. Eftersom kommuner är offentliga organisationer med ett tvång på att vara 
sanningsenliga bedöms deras information vara tillförlitlig. Kommunernas hemsidor har använts 
för att finna information om dess historia och näringsliv i första hand och all statistisk 
information som invånarantal med mera har inhämtats ifrån andra sidor.  

Främst har Statiska Centralbyrån (SCB) använts för sådan information. SCBs syfte är att 
förse kunder och användare med statistik för forskning, beslutsfattande och debatt (Statistiska 
centralbyrån, 2019). Detta sker på uppdrag ifrån olika myndigheter och regeringen. Därmed 
anses denna källa vara trovärdig för den information som förskaffats från den.  
 

2. 5 Teorikonsumerande studie  
I analysen utförs en teorikonsumerande studie där redan existerande teorier används för att 
kunna besvara frågeställningarna. Detta skiljer sig från teoriprövande studier där teorin/ 
teorierna stärks eller försvagas utifrån användbarheten i ett enskilt fall samt ifrån 
teoriutvecklande studier där den empiriska analysen bidrar med att förklara teorin ytterligare 
(Esaiasson et al., 2012, s.40-42). Här används teorierna endast till att förklara kommunernas 
marknadsföring och ingen analys av eller bidrag till teorierna tillförs.  
 

2.8 Reflexivitet 
Reflexivet är ett begrepp som syftar på den påverkan forskaren har på sin studie utifrån dennes 
sociala, kulturella och politiska kontext (Bryman, 2012, s.388). Jag har starka kopplingar till 
alla tre kommuner som undersöktes. Jag är uppvuxen i Västerås stad och bor numera i Uppsala 
kommun. Jag har även kopplingar till Enköpings kommun då nära anhöriga arbetar inom 
kommunens verksamhet. Detta kan ha påverkat vilken empiri som valts ut, hur intervjuerna 
utförts samt den slutgiltiga analysen då min förkunskap om de olika kommunerna kan ha 
påverkat mina tankegångar och inställning till kommunerna. Det kan innebära att jag både kan 
ha positiva och negativa föreställningar som påverkar hur informationen uppfattas.  

Även forskarens kön och sexuella läggning kan ha en påverkan på studien och vid metoder 
som intervjuer kan det ha betydande effekt på genomförandet av intervjun.  

Tillexempel kan könet på intervjupersonen och intervjuaren ha en stor påverkan på 
forskningsprocessen och könsspecifika antagen kan påverka både modellen för intervjun men 
även informationen som samlas in. Även ojämnt fördelad institutionell makt mellan män och 
kvinnor påverkar hur intervjun går samt informationen som intervjun producerar. Jag som 
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kvinna påverkar studien i hög grad samt hur intervjuerna genomfördes. I detta fall intervjuades 
två kvinnor och en man och även om jag inte upplevde någon ojämn maktfördelning gällande 
kön, kan någon av mina intervjupersoner gjort det (Mullings, 1999, s.339). 
 

3. BAKGRUND 
 
I följande avsnitt kommer bakgrund om de tre utvalda kommunerna, Uppsala, Enköping och 
Västerås att redovisas. Detta för att ge en överblick över kommunerna vilket bidrar till en 
djupare förståelse för kommande kapitel som resultat och analys.  

3.1 Uppsala kommun 
Uppsala kommun ligger i Upplands län och har ett invånarantal på 219 914 personer (Statistiska 
centralbyrån, 2017b). Centralort är Uppsala som är en av Sveriges äldsta städer och är idag 
Sveriges fjärde största stad (Destination Uppsala, 2018;Uppsala kommun, 2018b).  

År 2016 bodde och jobbade cirka 82 000 personer i Uppsala kommun, cirka 23 000 
personer pendlade in till kommunen och cirka 25 000 personer pendlade ut från kommunen 
(Statistiska centralbyrån, 2017b).  

Näringslivets fem största branscher i kommunen var enligt mätningar 2013 verksamheter 
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, handel, jordbruk, storbruk och fiske, 
byggverksamhet samt informations- och kommunikationsverksamhet (Uppsala kommun, 
2015). Näringslivet i kommunen stärks från de två universiteten som finns här, nämligen 
Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Uppsala kommun, 2015). 
Uppsala universitet var Sveriges och Nordens första universitet och grundades år 1477. 
Universitetet har över 40 000 studenter och rankas som en av världens 100 främsta (Uppsala 
universitet, 2017). Näringslivet stärks även av universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset.  

Av befolkningen i kommunen är det 28,99% som har eftergymnasial utbildning (3 år) 
vilket också är den största gruppen i mätningarna av utbildningsnivå. Arbetslösheten i 
kommunen ligger på 5,1% (Statistiska centralbyrån, 2017b).  
 

3.2 Västerås stad  
Västerås stad ligger i Västmanlands län och år 2017 mättes invånarantalet till 150 134 personer 
(Statistiska centralbyrån, 2017c). Centralort är Västerås som är Sveriges sjätte största stad och 
har funnits sedan 990-talet vilket ger den en andraplats över Sveriges äldsta städer. Under 1890-
talet blev Västerås en industristad då Asea (nuvarande ABB) och Svenska Metallverkstaden 
grundades här (Västerås stad, 2010). Andra stora företag som bildats i staden är Ica som 
grundades år 1938 och H&M som öppnades för första gången år 1947. I Västerås bildades 
Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, år 1623 av biskop Johannes Rudbeckius 
(Rudbeckianska gymnasiet, 2016).  

Näringslivets bas i Västerås är den högteknologiska exportindustrin med företag som ABB, 
Westinghouse Electrics och Bombardier Transportation. ICA har sitt centrallager här med både 
färsk- och sällanköpsvaror samt köttförpackningsanläggningen HFG Sverige finns här. 
Sällanköps- och dagligvaruhandeln är en stor bransch som gör staden till en stark 
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regionhandelsstad (Västerås stad, 2018). Antalet personer som bor och arbetar i kommunen är 
58 480 personer. 14 582 personer pendlar in till kommunen och 13 065 pendlar ut från 
kommunen. Arbetslösheten i kommunen mellan åldrarna 15–74 ligger på 7,2% (Statistiska 
centralbyrån, 2017c).  

Här finns också Mälardalens högskola med 15 000 studenter som studerar kurser och 
program inom teknik, utbildning, hälsa och ekonomi (Mälardalens högskola, 2018). Gällande 
Utbildningsnivån i kommunen har den största procentuella andelen gymnasial utbildning (3 år) 
med 22,45%. Därefter kommer eftergymnasial utbildning (mer än 3 år) med 20,69% och sedan 
gymnasial utbildning (högst två år) på 19,81% (Statistiska Centralbyrån, 2017c).  

Västerås kommun benämns som Västerås Stad efter att man valde att byta namn efter 
kommunreformen år 1985. Västerås stad är lagligen en kommun men har valt att kalla sig för 
stad.  

 

3.3 Enköpings kommun  
Enköping kommun ligger i Upplands län med ett invånarantal på 43 797 personer. Centralort 
är Enköping som är en gammal stad som går tillbaka till vikingatiden (Enköpings kommun, 
2018).  

Enköping är en profilerad militärstad sedan andra världskrigets slut då Pansarregementet 
P1 kom till kommunen och vilket sedan under 1980 talet ersattes med signalregementet S1. 
Idag har det övergått till det nuvarande Ledningsregementet (Enköpings kommun, 2019).  

Näringslivet består till stor del av företagstjänster, bygg samt parti- och detaljhandel som 
har de flesta enskilda företag och anställda.  De största arbetsgivarna är Enköpings kommun, 
ledningsregementet, lasarettet i Enköping och Martin och Servera (Enköpings kommun, 2018). 
De som bor och arbetar i kommunen är 13 434, de som pendlar in till kommunen är 4 823 och 
de som pendlar ut är 8 517. Arbetslösheten mellan åldrarna 15–74 ligger på 5,9%.  

Utbildningsnivån i kommunen är till störst del fördelad enligt följande; gymnasieutbildning 
(3 år) 24,66%, gymnasieutbildning (högst 2 år) 24,60% och eftergymnasialutbildning 14,98% 
(Statistiska centralbyrån, 2017a).  
 

4. TEORETISKT RAMVERK 
 
I detta kapitel redovisas de teoretiska ramverk som ligger till grund för den kommande analysen 
(se kapitel 6). Delar av ramverket är insamlat från olika teorier och källor. Detta för att få en 
bred och djup förståelse för de ämnen som uppsatsen har till syfte att undersöka.  

4.1 Vad är ett varumärke?  
Ett varumärke kan beskrivas som en identifierbar produkt, service, person eller plats 
argumenterad på sådant sätt att konsumenten uppfattar relevanta, unika, hållbara mervärden 
som motsvarar på deras behov på bästa sätt (Demirbag Kaplan et al., 2010, s.1288). Det går 
även att se varumärken som en personlighet som en konsument eller kund relaterar till gällande 
en produkt eller en tjänst. Personligheten är en summa av de intryck som kunden fått av 
produkten eller tjänsten. Intrycken är baserade på de egenskaper som kunden uppfattat av varan 
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och dessa kan vara både synliga och osynliga. Ett varumärke skapas och formas av kunden och 
inte av en specifik designer och ett varumärke existerar först när det finns en grupp av 
människor ser varumärket på samma sätt (Moilanen and Rainisto, 2009, s.6-7).  

Man kan dela upp begreppet varumärke i tre delar och dessa är identitet, bild och 
kommunikation. Identiteten av ett varumärke skapas av producenten för en produkt eller tjänst 
och är den önskade bild som producenten vill förmedla till konsumenterna. Detta sker genom 
kommunikation där de egenskaper som anses vara mest attraktiva i identiteten väljs ut och 
förmedlas till en målgrupp.  Sedan är det målgruppens konsumenter och deras upplevelse som 
skapar bilden av produkten eller tjänsten vilket slutligen skapar det faktiska varumärket 
(Moilanen and Rainisto, 2009, s.6-7).  

 

4.2 Varumärkeskontakter 
Kommunikationen skapar sedan så kallade varumärkeskontakter. Dessa kontakter skapar en 
relation mellan kunden och produkten eller tjänsten som ger mening för kunden varför man ska 
använda denna produkt eller tjänst. Kontakterna bildas genom människors observationer av 
världen runt omkring dem från en rad olika källor. Man kan dela upp dessa olika källor i fyra 
kategorier; planerade meddelanden, produktmeddelanden, servicemeddelanden och 
oplanerade meddelanden. Planerade meddelanden är direkt riktad reklam och den kontakt som 
producenten använder för att sprida den skapta identiteten till målgrupperna. 
Produktmeddelanden är fysiska attribut och kännetecken av en produkt eller tjänst. 
Servicemeddelanden är när kontakt uppstår i en serviceprocess, till exempel när en 
kommunanställd hjälper en invånare genom att svara på frågor. Den sista källan är oplanerade 
meddelanden som kan vara muntlig kommunaktion mellan vänner eller nyhetsartiklar om 
produkten eller tjänsten. Det är enkelt sagt kommunikation som sker utan tanken att 
marknadsföra en produkt eller tjänst. Den största delen av kontakterna skapas inte genom de 
planerade meddelandena utan genom de oplanerade som även kan anses vara den viktigaste 
formen av kontakt då det visar den faktiska bilden av varumärket och inte den önskade 
identiteten som producenten skapat (Moilanen and Rainisto, 2009, s.14-15).  

Ett varumärke skapas i en konsuments sinne på samma sätt oavsett om det är en fysisk 
produkt eller en plats. Men metoderna för att skapa, upprätthålla och utnyttja ett varumärke 
skiljer sig signifikant åt mellan förtag och platser (Moilanen and Rainisto, 2009, s.7).  
 

4.3 Varumärkesegenskaper  
För att kunna skapa ett starkt varumärke som är effektivt måste man identifiera en klar 
uppsättning av egenskaper som platsen besitter och som kan ackompanjera den framställda 
identiteten. Egenskaperna tillsammans med identiteten formar en bas som ska framställa 
positiva uppfattningar för flera målgrupper.  Dessa egenskaper är vad en plats önskar se väckt 
när relevanta målgrupper tillfrågas; Vad kommer du att tänka på när du tänker på denna plats? 
Processen att identifiera och enas om dessa egenskaper kräver engagemang av både invånare 
och andra lokala aktörer. Det krävs även fantasi samt ett öppet sinne för att hitta och välja ut de 
egenskaper som ska uttrycka den unika karaktär som platsen besitter. Inspiration att finna dessa 
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egenskaper kan komma från exempelvis en plats matkultur eller dess engagemang att hantera 
miljöansvar (Dinnie, 2010, s.4-5).  
 

4.4 Aktörer  
För hitta dessa egenskaper för platsvarumärket krävs det stöd och engagemang av både invånare 
och det lokala näringslivet. Invånarna förkroppsligar en plats lokala kultur, dess näringsliv och 
personlighet. Antalet enskilda, men ändå överlappande, grupper med intresse eller aktörer i 
platsen kan vara obegränsade i antal. Bland de mest synbara och framträdande är företagare, 
investerare, allmännyttiga organisationer och invånare. De som marknadsför platsen, ofta 
stadsmyndigheter, turistbyråer och handelskammare måste engagera dessa aktörer i 
utvecklingen. Genomförandet av varumärket måste ske i en medskapande process där alla 
aktörer deltar i skapandet av varumärket. Att ge uttryck för en delad vision om platsens framtid 
är början för att skapa ett starkt varumärke. Många stadsmyndigheter blir dock ofta fixerade vid 
de visuella aspekterna av varumärket, som logotyper och slogans, eftersom de uppfattas vara 
enkla att skapa och styra. Detta kan leda till att platsen lägger ner mycket tid och pengar på att 
förmedla en fras eller en logotyp som inte uppfattas vara trovärdig, minnesvärd eller hållbar, 
varken av invånare eller utomstående. Genom att engagera invånare och andra lokala aktörer, 
har en plats större möjlighet att fånga platsens identitet och ta fram essensen i varumärket. Det 
bidrar även till att skapa ett varumärke som är långvarigt. Genom att engagera och tillsammans 
skapa en bild av platsen kan man även öka invånarnas tillgivenhet och tillfredsställelse (Insch, 
2010, s.8-14).   
 

4.5 Målgrupper  
Målgrupper för ett platsvarumärke kan delas i tre generella grupper; besökare, invånare och 
arbetare samt företag och industrier. Dessa grupper kan sedan delas upp ytterligare i mer 
specifika målgrupper. Exempel på det är besökare som kan delas upp i arbets- och 
fritidsbesökare samt yrkesbesökare som till exempel arkitekter och arkeologer.  Invånare kan 
delas upp efter interna invånare med hänvisning till de som redan bor på platsen och externa 
invånare som är potentiella invånare (Zenker och Beckman, 2013, s.6–8).   

I platsmarknadsföringen finns det ofta en förmodan att ett platsvarumärke är ett 
kontrollerbart och hanterbart kommunikationsverktyg som passar alla olika målgrupper. Som 
tidigare nämnt är ett varumärke en summa av de egenskaper en konsument uppfattar gällande 
en vara eller en tjänst samt att ett varumärke existerar först när en målgrupp har samma 
uppfattning om varumärkets personlighet. Hur olika målgrupper uppfattar ett och samma 
varumärke kan skilja sig tämligen mycket, vilket skapar en utmaning för platsvarumärket då 
det måste kunna kommunicera med flera olika målgrupper samtidigt. Exempel på detta är 
skillnaderna mellan hur interna och externa målgrupper bör uppfatta platsvarumärket. Eftersom 
dessa känner till platsen på olika sätt behövs olika kärnvärden i varumärket lyftas fram för att 
attrahera de olika grupperna. Den interna gruppen av invånare borde få en mer mångfaldig och 
heterogen uppfattning av platsvarumärket medan den externa gruppen av invånare ska uppfatta 
mer allmänna och stereotypa associationer. Platsmarknadsföringen måste både kunna tillgodose 



 14 

och kunna attrahera alla separata målgrupper samtidigt som det måste vara sammanhängande 
för att en ge tydlig bild av platsen (Zenker and Beckmann, 2013, s.6-8).   

En av de svåraste aspekterna med platsmarknadsföring är att kommunicera med flera olika 
aktörer på ett sätt som är relevant, sammanhängde och konsekvent. För att nå detta mål, riskerar 
varumärket att bli allt eller inget, vagt och ibland meningslöst. Många platser har försökt att 
fånga sin komplexitet i ett enda varumärke, ofta med hjälp av en slogan som nämnts tidigare. 
Om detta då riktar sig till största del mot en målgrupp som turister kan varumärket förolämpa 
invånarna och till och med främmandegöra platsen för dem om det inte stämmer överens med 
deras egna bild av platsen (Insch, 2010, s.8–14).  

Zenker och Beckman (2013, s.9) samt Källström (2016, s. 91) menar att den aktuella 
akademiska diskussionen visar brister i detta avseende eftersom den fokuserar på att beskriva 
den utforskande karakteriseringen av ett visst varumärke utan att skilja ordentligt på de olika 
behoven mellan målgrupper. Författarnas uppfattning är att forskning för platsvarumärken 
borde fokusera mer på de olika målgruppernas uppfattningar och skapa strategier för hur olika 
platser kan hantera detta.  
 

4.6 Varulogik  
Enligt varulogiken skapas ett värde i produktionen av en vara eller tjänst av en organisation 
som bäddar in värdet under produktionsprocessen. När varan/ tjänsten är färdig har det nått sitt 
fulla värde och säljs då för pengar till en kund. Värdet på varan eller tjänsten bestäms av en 
marknad och det slutgiltiga priset är även det slutgiltiga värdet. När kunden sedan använder 
varan eller tjänsten förlorar den sitt värde allteftersom att den slits ut. Denna logik utgår från 
att det är möjligt att styra människor i produktsprocessen och att kunden inte skapar värden utan 
snarare förstör värden (Skålén, 2016, s.10-11).  

Själva produkten har en stödjande roll för varumärkets utveckling. Den borde inkludera 
funktioner och fördelar som kunden är intresserad av. Fysiska produkter har alltid samma 
funktioner och om marknadsundersökningen har gjorts ordentligt, borde kunder gilla dessa 
funktioner eller åtminstone acceptera dem. Produktplanering är en del av ett varumärkets 
utvecklingsprocess men generellt tas det för givet att produkten har utvecklats för att stödja den 
tänkta identiteten av varumärket (Moilanen and Rainisto, 2009, s.15).  

Varken kunders bidrag i produktionen, som förslag på förbättringar, eller den gratis reklam 
som en kund kan göra genom oplanerade meddelanden anses tillföra något i processen av att 
skapa värde (Skålén, 2016, s.10-11).  I utvecklingen av ett varumärke för en fysisk produkt är 
den viktigaste faktorn den planerade kommunikationen som genomförs av marknadsföraren 
genom att överföra det till olika medier och kanaler. Varulogiken bygger på en isolerad aktör 
som producerar värde utan någon förbindelse till omvärlden (Moilanen and Rainisto, 2009, 
s.15).  
 

4.7 Tjänstelogik  
Tjänstelogiken är ett alternativ till den traditionella varulogiken. Precis som den föregående 
logiken fokuserar denna logik på värdeskapandet men har en annan inriktning. Tjänstelogiken 
anser att värde skapas när en tjänst eller vara används av kunder eller andra aktörer. Det är 
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effekterna av varans eller tjänstens användande som är det viktiga och inte hur dessa 
producerats. Företaget eller organisationen som erbjuder varan eller tjänsten kan aldrig leverera 
ett förutbestämt värdepaket till kunden eller aktören. Det företag eller organisationer kan göra 
är att försöka underlätta för kundens värdeskapande och erbjuda ett så kallat värdeerbjudande. 
Ett värdeerbjudande kan liknas vid ett löfte där man erbjuder ett potentiellt värdeskapande som 
kunden kan realisera i sin värdeprocess. Företaget eller organisationen kan vara med och skapa 
ett värde genom interaktion mellan en kund och en representant från företaget/ organisationen 
(Skålén, 2016, s.11-16).  Exempel på detta kan vara när en kund frågar om hjälp av en 
bibliotekarie på kommunens bibliotek och genom att hjälpa kunden skapas ett värde för kunden.  

Kärnan i den tjänstebaserade logiken för varumärken är planeringen och kontroll av 
serviceprocessen. Den planerade marknadsföringen (planerade meddelanden) har endast en 
stödjande roll för varumärket. Om det uppstår ett eller flera dåliga möten i serviceprocessen 
kan det skada varumärket och inga planerade meddelanden kan åtgärda det. Att bygga ett 
varumärke baserat på en service ger en svagare grund än grunden för en produkt. Här grundas 
varumärket på kundens deltagande i en process och förutsättningarna är att deltagandet och 
mötet med en organisation eller företag är positivt (Moilanen and Rainisto, 2009, s.16).  
 

4.8 Kritik mot marknadsföring av platser och platsvarumärken  
Trots det växande intresset för platsmarknadsföring finns det en hel del kritik mot området. 
Kritiken sträcker sig från den demokratiska legitimiteten till huruvida varumärkesstrategier kan 
appliceras på platser (Braun, Eshuis and Klijn, 2014, s.64). Mycket av den platsmarknadsföring 
som sker idag bygger på den ursprungliga marknadsföringen av företag och privata 
organisationer. Detta beror delvis på den begränsade kunskapen om marknadsföring bland 
tjänstemän med uppgift att administrera städer, delvis på den outvecklade kunskapen av att 
marknadsföra offentliga organisationer samt den begränsade förståelsen för platser bland 
marknadsföringsakademiker. Trots det menar många teoretiker att användningen av 
marknadsföringens filosofi och metodik eller i alla fall dess tekniker kan appliceras på 
platsmarkandsföring men med nödvändiga modifikationer efter behov (Kavaratzis, 2004, s.59).  

Det har även diskuterats kring svårigheterna med platsvarumärkens innehåll, som dess 
stora mängd av målgrupper, komplexitet av olika budskap, flerfaldig rumslig skala, 
konkurrerande intressen och dess institutionella komplexitet (Braun, Eshuis and Klijn, 2014, 
s.64). Resultatet blir att frågor väcks kring om man ska fortsätta använda platsmarknadsföring 
och platsvarumärken för att referera till tillämpning av konceptet för sådana mångskiftande 
geografiska enheter. Utöver denna kritik finns det inga fundamentala ramar för 
platsvarumärkning (Braun, Eshuis and Klijn, 2014, s.64; Wæraas, Bjørnå and Moldenæs, 2015, 
s.59). Wæraas, Bjørnå och Moldenæs (2015) menar att det även är oklart vad marknadsföring 
av offentlig sektor generellt är, framförallt marknadsföring av kommuner. 

5. RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit av intervjuerna med kommunerna. Kapitel 
är uppdelat i fyra avsnitt som behandlar olika delar av det material som samlats in.  
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5.1 Platsvarumärket  
Det stod tidigt klart att kommunerna valt att skilja på när man marknadsför platsvarumärket 
och när man marknadsför kommunens organisation. Platsvarumärket gäller endast för platsen 
kommunen, den geografiska enheten. Organisationen som är det styrande organet med dess 
förvaltningar och kommunala bolag marknadsförs på annat sätt. I Enköpings kommun 
(Tjärnheden, 2018) har man skapat ett regelverk för när platsvarumärket ska användas och när 
man marknadsför organisationen. Trots det speglar sig dessa två i varandra och förmedlar 
liknande saker. Uppsala kommun (Ceder, 2018) har valt att använda platsvarumärket som grund 
för hela kommunorganisationen, både för deras kommunikation och arbete.  

Platsvarumärket som Uppsala kommun vill visa upp är storstaden som skiljer sig från andra 
storstäder genom att omhänderta de positiva värdena som en mindre plats har.  
Grundprinciperna i platsvarumärket är närheten, som syftar på närhet på både ett fysiskt och ett 
filosofiskt plan. Närhet finns till bland annat kompetens, samarbete, omvärlden, varandra samt 
fritid, kultur, skola och omsorg. Exempel på detta är närheten till kompetensen som tar form av 
de två universiteten som finns i kommunen, Uppsala universitet och SLU. Samarbete finns det 
i form av ett gemensamt klimatprotokoll mellan kommunen och ett tjugotal privata aktörer som 
lett till att man prisats som Årets klimatstad 2018. Det finns även en geografisk närhet då 
kommunen har tillgång till stor del av Sveriges centrala delar, som stockholmsregionen och 
Arlanda. Tanken med varumärket är att närheten till allt skapar möjligheter, både för invånarna 
men även för näringslivet och det är därför som folk kommer vilja bo och verka i kommunen. 
Möjligheter är ett centralt ord och begrepp, genom att agera utifrån platsvarumärkets 
grundprinciper skapar vi fler möjligheter för en mängd olika kategorier av målgrupper (Ceder, 
Uppsala kommun, 2018).  

Enköpings kommun (Tjärnheden, Enköpings kommun, 2018) har även de närheten som en 
grund i sitt platsvarumärke men med några skillnader från Uppsala kommun. Från början 
syftade närheten endast på det geografiska läget och närheten till Stockholm som fortfarande 
idag är unikt. Nu har kommunen börjar klä på begreppet mer till att även omfatta närhet mellan 
människor, närhet till både landsbygd och stadskärna vilket bidrar till en närhet av variation. 
Enköping vill visa bilden av det lilla samhället där det ska vara lätt att få service och det är 
lagom stort för att skapa personliga relationer. En del av detta har varit att skapa mötesplatser 
och att bli en trädgårdsstad med många parker där människor kan träffas och umgås. Man vill 
även visa på de möjligheter som finns för företag att etablera sig här samt för människor att 
flytta hit. Pendlingsmöjligheterna är även de en viktig del i platsvarumärket, då många invånare 
bor i kommunen men jobbar i en annan. En del av det unika erbjudandet som Enköpings 
kommun har är att fokus ligger på människorna man är till för, det vill säga invånarna och vad 
effekterna blir för dem. Man vill kunna erbjuda den bästa möjliga servicen som exempelvis den 
bästa möjliga vården.  

Västerås Stad (Maandi Wallin, 2018) befinner sig nu i arbetet med att ta fram ett 
platsvarumärke och det är därmed svårt att veta exakt vad det kommer att representera i 
framtiden. Det finns ändå förhoppningar om vad grunden till platsvarumärket kommer allt bli. 
Sedan en lång tid tillbaka har det funnits människor i Västerås som löst svåra utmaningar, inte 
bara för Sverige utan för hela världen. Exempel på detta är elektrifieringen av Europa som 
startade i Västerås med ASEA (idag ABB). Efter undersökningar och intervjuer med 
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kommunens näringsliv kunde man konstatera att även idag finns det extremt många företag och 
människor som ligger i framkant av utvecklingen inom många områden, bland annat elektriska 
system. Enligt Maandi Wallin (Västerås Stad, 2018) finns det något i Västerås, nästan som en 
osynlig kraft, som skapar dessa förutsättningar och det är något som platsvarumärket skulle 
kunna bygga på. För att locka invånare skulle en del av marknadsföringen kunna vara Din 
granne kan vara nästa nobelpristagare. Platsvarumärket skulle även behöva omfatta det 
känslomässigt fina i det ingenjörsmässiga, som annars kan anses vara torrt och fyrkantigt. Det 
är viktigt att hitta det romantiska och häftiga i det ingenjörsmässiga, för vem vill bo i en tråkig 
stad (Maandi Wallin, Västerås Stad, 2018).  
 

5.2 Marknadsföring av platsvarumärket  
Det var svårt för alla tre kommuner att exakt säga hur de marknadsför sig då det kan ske på 
många olika nivåer och på många olika sätt. Något som blev tydligt var att all marknadsföring 
inte alltid tar form som renodlad marknadsföring utan också kan benämnas som 
samhällsinformation. Skillnaden på marknadsföring och samhällsinformation kan vara svår att 
bedöma men tanken med samhällsinformation är att informera invånarna om saker som sker i 
kommunen. Staffan Ceder på Uppsala kommun (2018) menade att kommunen är ju en offentlig 
verksamhet med informationsplikt som måste visa och berätta om sitt arbete för invånarna.  

Hur den faktiska marknadsföringen i kommunerna sker, skiljde sig en del åt. Uppsala 
kommun gör inga externa varumärkeskampanjer för kommunen. Detta menade Ceder (Uppsala 
kommun, 2018) skulle vara alldeles för dyrt, att lägga ner mycket pengar på endast en kampanj 
som varar under en kortare tid. Istället är det viktigare att i all kommunikation, med både externa 
och interna målgrupper, försöka säkerställa att guiderna i platsvarumärket omhändertas vilket 
bidrar till att skapa en konsekvent bild av Uppsala kommun som är mer långvarig. 
Platsvarumärket ska genomsyra allt, både kommunikationen i och utanför organisationen men 
även arbetet i organisationen för att allt ska kunna associeras med platsen Uppsala.  Man 
använder också sociala kanaler för att medvetet bidra till att bygga och etablera varumärket. 
Bland annat finns en hemsida med namn; meruppsala.se, där man byggt upp en mediabank med 
filmer, bilder och texter för att det ska bli enklare både för kommunen men även andra aktörer 
att marknadsföra platsvarumärket.  

Enköpings kommun är med på olika mässor och anordnar egna evenemang som 
trädgårdsdagar och olika mötesplatser för att marknadsföra varumärket. I samband med att man 
ser över marknadsföringen tittar man även på vilka målgrupper dessa evenemang riktar sig mot 
och att alla olika målgrupper som besöksnäring, näringsliv och invånare får en bra mötesplats. 
Själva platsvarumärket har fått en logotyp som kan användas på olika sätt, bland annat på 
sociala medier, Enköpings hemsida och av etablerade företag i kommunen. Tjärnheden 
(Enköping kommun, 2018) menar också att platsvarumärkets värden finns i allt som kommunen 
gör och att det ska finnas en röd tråd genom allt arbete.  

I Västerås stad är även de med på olika evenemang och mässor för att marknadsföra sig, 
som Stockholm Business Week och MiPIM i Frankrike tillsammans med Stockholm Business 
Alliance. Dessa är dock mer inriktade mot fastighetsbranschen än något annat. Maandi Wallin 
(Västerås Stad, 2018) menar marknadsföringen sker på olika sätt gentemot olika målgrupper 
och att mycket är riktat mot specifika målgrupper. Det sker en del direkt information och 
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marknadsföring mot invånarna för att dessa ska se och upptäcka alla goda delar med staden 
Västerås. Till detta använder man sociala medier, som en Facebook-sida och ett 
Instagramkonto. Maandi Wallin (Västerås stad, 2018) menar att detta till störst del ses som 
samhällsinformation snarare än marknadsföring men att det förstärker platsvarumärket och 
attraktionskraften att detta är en bra plats att leva och bo på. Man har även skapat en 
kommunikationsplattform med syfte att ge platsvarumärket verktyg och bilder som skulle 
underlätta arbetet med platsvarumärket som ändå var väldigt svår att använda och som nu håller 
på att ses över.  
 

Det är där ofta skon klämmer, man lägger ner mycket tid och kraft på att ta fram ett nytt plastvarumärke 
med snygga flashiga bilder, en snygg logga eller vad det nu kan vara, man vrider och vänder på orden och 
sen när det kommer till genomförandet orkar man inte för att man lagt ner så mycket tid och kraft på 
framtagningen. Planering är viktigt men genomförandet är ännu viktigare för annars ger det ingen effekt. 
(Maandi Wallin, Uppsala kommun, 2018)  

 
Västerås Stad äger ett kommunalt bolag, Västerås Marknad & Näringsliv AB som har i uppdrag 
att öka Västerås attraktionskraft och utveckling tillsammans med offentliga verksamheter, 
näringslivet, akademi och civilsamhället. Bolaget arbetar både strategiskt och operativt med att 
öka Västerås närvaro internationellt, nationellt och regionalt samt bidra till fler besökare och 
etableringar. Det finns även en enhet för strategiska projekt har till uppgift att genomföra 
strategiska evenemang som stärker platsvarumärket.  

Endast en av kommunerna har en kommunslogan för att marknadsföra platsvarumärket och 
det är Enköpings kommun som har slogan Enköping- Sveriges närmaste stad. Det har precis 
tagits beslut om att fortsätta använda den samt implementera den ännu mer i marknadsföringen 
av kommunen vilket kommer att ske under kommande år. Varken Västerås eller Uppsala har 
en kommunslogan som används och har inga planer på att införa någon heller. Ceder på Uppsala 
kommun (2018) menar att man arbetar mer sofistikerat och att platsvarumärket omhändertas i 
allt arbete och därför är en slogan inte nödvändig.  

 

5.3 Aktörer  
Alla kommunerna har använt sig av fler aktörer än kommunen för att komma fram till sitt 
platsvarumärke. Uppsala kommun menade att platsvarumärket inte bara bestod av kommunen 
utan även av andra aktörer, som till exempel näringslivet som verkar här och man hade därför 
tagit hjälp av dem för att ta fram en plattform för platsvarumärket. Plattformen ska hjälpa alla 
aktörer att gemensamt synliggöra den önskade bilden av Uppsala. (Ceder, 2018) Mediabanken 
som nämndes tidigare är ett samarbete mellan flera olika aktörer inom näringslivet i kommunen 
som tillsammans bildar en samverkansgrupp som har syftet att förvalta och utveckla 
platsvarumärket utifrån plattformen som finns (Uppsala kommun, 2018a).  

I Västerås (Maandi Wallin, 2018) bad man invånarna att skicka in sina åsikter om vad de 
tyckte om kommunen mellan åren 2009–2010 för att sedan skapa en vision för vad Västerås 
ska bli år 2026, som de kallar för En stad utan gränser. I och med att Västerås stad fortfarande 
är i arbetet med att ta fram platsvarumärket vet man inte om denna vision kommer ligga till 
grund för varumärket. Västerås stad har kontakt med näringslivet i kommunen som kan höra av 



 19 

sig om de behöver hjälp med bilder eller texter om Västerås till sin egna marknadsföring. Man 
samarbetar också med andra aktörer som näringslivet, akademi och civilsamhället genom 
bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB som tidigare nämnts.  

I Enköping kommun (Tjärnheden, 2018) vände man sig till näringslivet, invånarna och de 
som jobbar i kommunens förvaltningar samt kommunens historia för att även de skapa en 
plattform som varumärket sedan bygger på.  

Varumärket har arbetats fram med hjälp av Enköpings historia, dialog med företagare, 
ungdomar, de som bor här, de som jobbar i förvaltningen, vad står vi för och vad är unikt för 
just Enköping (Tjärnheden, Enköpings kommun, 2018).   

Man hörde även av sig till omkringliggande kommuner som Västerås, Uppsala och 
Stockholm för att ta reda på vad invånarna där ansåg och visste om Enköping. Både från 
Västerås Stad och Uppsala kommun var svarsfrekvensen hög och bilden av Enköping som 
Sveriges närmaste stad var tydlig. Detta bidrog till att i platsvarumärket fortsatte att utvecklas 
efter begreppet närhet. Från Stockholm var svarsfrekvensen inte lika hög och ingen tydlig bild 
av stockholmarnas uppfattning om kommunen framträdde från dessa svar.  
 

5.4 Målgrupper  
Enligt Ceder (2018) finns det inga mål- eller yrkesgrupper som man gjort aktiva försök att 
attrahera till Uppsala kommunen. Som storstad är man inte lika drabbad när det kommer till 
bristyrken som lärare, socionomer och sjukvårdspersonal som resten av landet även om man 
kan se bristen inom läraryrket. Sjukvårdspersonal får man genom universitetssjukhuset 
Akademiska sjukhuset. Ceder (Uppsala kommun, 2018) menar också att hur hårda ska man 
vara mot sina grannar i länet för att skapa attraktionskraft och locka grannarnas invånare till 
Uppsala. Dock kan det göras marknadsföring i samband med specifika uppdrag som har stora 
externa målgrupper. Som just nu när det byggs mycket i Uppsala behöver man attrahera 
byggentreprenörer och investerare och en riktad aktivitet för att locka dessa görs för att de ska 
kunna bidra till stadsutvecklingen. Något som kommunen måste förbättra men som inte riktigt 
är marknadsföring, är kommunikationen med studenter. Ceder (2018) menar att han har en 
obekräftad tolkning av att som student i Uppsala lever man i en studentbubbla bestående 
universitet och nationsliv men att man i övrigt inte har bra koll på vad Uppsala kan erbjuda. 
Kommunen måste bli bättre på att visa möjligheter med att stanna kvar efter studierna och 
utvecklas här. De aktiva försök som gjorts för att locka specifika yrkesgrupper är när 
kommunen deltar i rekryteringsmässor, dock inte som hela kommunorganisationen utan det är 
mer verksamheterna och förvaltningarna som deltar. Då marknadsför man inte platsvarumärket 
direkt men eftersom det ligger som grund för hela organisationens arbete skapar det fortfarande 
associationer till Uppsala kommun.  

Under senare år har Enköpings kommun sett en kraftig ökning av företag som etablerar sig 
i kommunen vilket lett att stort tryck satts på kommunens olika serviceerbjudanden, som 
exempelvis bygglovshantering. Därför finns det en önskan om att öka kompetensförsörjningen 
i kommunen. Yrkesgrupper och kompetenser som saknas är bygglovshandläggare, 
socialsekreterare samt behöriga lärare och det är den typen av personal man vill locka till 
kommunen. Det har gjorts aktiva försök att locka dessa målgrupper både via sociala medier och 
annonser. Enligt Christin Tjärnheden (2018) sker detta på ett annat sätt än tidigare som är 
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mycket tydligare i vilka man vill locka till kommunen. Många som bor i kommunen pendlar 
till andra städer för arbete. Dessa känner man inget behov av att försöka få dem att arbeta i 
kommunen då arbetslösheten är väldigt låg. Kommunen har inget behov av dem på 
arbetsmarknaden förutom de inom tidigare nämnda yrkesgrupper. Övriga målgrupper som 
kommunen vill locka är besöksnäringen. För att göra det har man ingått i ett samarbete med 
Västerås, Strängnäs och Eskilstuna som ska leda till varierat utbud av aktiviteter som attraherar 
människor till att både besöka och bo i området. Ambitionen är att Enköping ska bli en lägerstad 
som folk vill besöka samt komma till för att utöva fritidsaktiviteter. Detta gäller för både 
invånare och besökare (Tjärnheden, Enköpings kommun, 2018). 

I Västerås har man ännu inte den uppfattningen på vilka människor som skulle behövas till 
kommunens näringsliv. Dock behövs alltid fler till den egna organisationen, som lärare och 
socionomer. Mycket av sådan marknadsföring sker genom de olika förvaltningarna och 
organisationerna då de har lättare att utföra direktkommunikation med dessa yrkesgrupper och 
inte med hjälp av platsvarumärket.  I framtiden vet man ännu inte om sådana aktiva försök att 
attrahera vissa specifika mål- eller yrkesgrupper kommer att utföras. Man har dock kontakt med 
näringslivet i kommunen som kan höra av sig om de behöver hjälp med bilder eller texter om 
Västerås till sin egna marknadsföring (Maandi Wallin, Västerås stad, 2018). 

Västerås Marknad och Näringsliv AB, som är ett kommunalt bolag, har specifika 
målgrupper som är uppdelade efter två delar; Visit och Invest. Visit riktar sig mot 
besöksnäringen där de stora målgrupperna är weekendresenärer, barnfamiljer och nationella 
organisationskongresser. Invest riktar sig mot näringslivet och målgrupperna är små och 
medelstora företag med inriktning på teknik och digitalisering med hög kunskaps- och 
kompetensnivå (Ibid).  
 

6. ANALYS  
 
I följande avsnitt kommer resultatet från kapitel fem analyseras utifrån det teoretiska ramverk 
som redovisats i kapitel fyra.  

6.1 Platsvarumärket  
Ett varumärke skapas först av en producent som format en identitet som denna vill att 
omvärlden ska uppfatta på ett visst sätt (Moilanen and Rainisto, 2009, s.6-7).  
Uppsala kommun och Enköpings kommun har tydligt format sådana identiteter och båda 
kommunerna har identiteten närhet. Detta har de sedan kombinerat med andra egenskaper, så 
kallade varumärkesegenskaper som är viktiga för att kunna skapa ett starkt varumärke (Dinnie, 
2010, s.4-5) Dessa egenskaper skiljer sig en del i de två kommunerna och det är vad som trots 
samma identitet gjort varumärkena unika. Uppsala kommun har valt att kombinera identiteten 
med egenskaper som till exempel kompetens och samarbete. Enköping har valt att kombinera 
identiteten med närhet till både landsbygd och stadskärna samt den variation kommunen kan 
erbjuda. Sedan finns det även liknande egenskaper som båda använder och dessa är närhet 
mellan varandra/ människor samt den geografiska närheten till omvärlden. I och med att de 
båda kommunerna ligger inom samma län är den sistnämnda egenskapen inte förvånande.  
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I och med att Västerås Stad fortfarande är i processen med att ta fram ett platsvarumärke 
är det svårt att säga vad dess identitet kommer att bli. Förhoppningarna finns att kommunens 
långa bakgrund av ingenjörsanda kommer att ligga som grund för varumärket och därmed bli 
dess identitet. Vad egenskaperna sedan kommer att utvecklas till är även det oklart men att det 
måste finnas en känsla av något mer än ingenjören i kommunen är tydligt.  
 

6.2 Aktörer 
För att få fram de tidigare nämnda egenskaperna, är invånare och lokala aktörer viktiga att ha 
med i processen då de förkroppsligar en plats lokala näringsliv och personlighet (Insch, 2010, 
s.8–14). Alla tre kommuner haft kontakt med andra aktörer i framtagandet av platsvarumärket, 
som till exempel näringslivet. Det gjorts på lite olika sätt från kommun till kommun, där 
Uppsala kommun främst haft kontakt med näringslivet i kommunen och inte lika tydligt använt 
sig av invånarna som i de två andra kommunerna, Västerås och Enköping. Varför man valt att 
främst rikta sig mot näringslivet kan ha flera orsaker varav en av dem kan vara dess storlek. 
Uppsala kommun är en större kommun med fler invånare än både Västerås och Enköping och 
en sådan undersökning kan ha ansetts vara för svår att göra. Då kan det ha ansetts varit enklare 
att få kontakt med näringslivet än med invånarna. Uppsala kommun har dock det tydligaste 
fortsatta samarbetet med andra aktörer för att marknadsföra platsvarumärket.  

Enköpings kommun är den kommun som gjort det största arbetet med att inkludera andra 
aktörer i utformningen av platsvarumärket. Där har man inte endast vänt sig till de lokala 
aktörerna utan även utomstående. Detta kan vara för att Enköping är en mindre kommun med 
kanske större behov av att hävda sig i omvärlden än Uppsala kommun och Västerås stad och 
där omvärldens syn på kommunen är en viktig del i dess fortsatta marknadsföring. Enköping 
nämnde även att man använt sig av kommunens historia för att bygga platsvarumärket något 
som de andra två kommunerna inte gjorde. Västerås kommun är inne på det spåret att man kan 
använda sig av kommunens historia som ingenjörsstad men som nämnt är det endast en 
förhoppning än så länge.  

Västerås Stad har även de använt sig av både invånarna och det lokala näringslivet för att 
ta fram platsvarumärket.  Kontakten med näringslivet sker främst genom det kommunala 
bolaget Västerås Marknad och Näringslivs AB som sedan har kontakt med den kommunala 
organisationen. Västerås kommun är den enda kommunen som har ett kommunalt bolag som 
riktar sig direkt mot marknadsföringen av platsvarumärket.  
 

6.3 Marknadsföringen av platsvarumärket 
Marknadsföring av ett varumärke kan ske på flera olika sätt och kommunerna använder flera 
av dem. Kommunerna nämnde allihop att mycket av den kommunikation som sker med 
invånare är mer samhällsinformation än marknadsföring. Denna form av information bidrar 
dock med att visa upp kommunen vilket då bidrar till dess marknadsföring. Enligt Maandi 
Wallin (Västerås kommun, 2018) bidrar denna kommunikation till att förstärka platsvarumärket 
och skapa attraktionskraft. Denna form av kommunikation kan då kopplas till både de planerade 
meddelandena och de oplanerade. Det är en form av planerade meddelanden eftersom man 
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medvetet publicerar dem men tanken med dem är inte att marknadsföra platsvarumärket utan 
är mer ett krav på den kommunala organisationen.  

Uppsala kommun försöker främst marknadsföra sig genom servicemeddelanden då tanken 
är att platsvarumärket genomsyrar all kommunikation och arbete som kommunorganisationen 
utför. Platsvarumärket marknadsförs alltså när en anställd på kommunen kommunicerar av 
något slag med både utomstående och anställda på kommunen. Det använder även sig även av 
planerade meddelanden genom olika sociala kanaler där man medvetet försöker stärka och 
etablera varumärket.  Man använder sig även av andra aktörer, framförallt näringslivet, som 
hjälpmedel att marknadsföra platsvarumärket.  

I Enköpings kommun använder sig mycket av evenemang av olika slag för att 
marknadsföra platsvarumärket. Detta kan ses som både planerade meddelanden och 
servicemeddelanden. I och med att det är planerade event med tanken att marknadsföra är det 
direkt riktad reklam som medvetet utförs där man försöker visa identiteten av platsvarumärket. 
Under dessa event får också invånare chansen att träffa och prata med kommunanställda vilket 
då även visar på marknadsföringen sker genom servicemeddelanden. För invånarna behöver 
det inte vara tydligt att dessa evenemang är just riktad reklam utan för dem kan det vara en 
chans att ställa frågor och få träffa de som arbetar inom kommunen. Loggan och slogan som 
Enköping kommun har kan användas som planerade meddelanden, då slogan är direkt riktad 
reklam mot platsvarumärket. Loggan och slogan kan även ses som produktmeddelanden då de 
är kännetecken för både den kommunala organisationen och platsvarumärket. Ser man logan 
ute på stan kommer förhoppningsvis tankarna gå till Enköping kommun vilket är meningen 
med produktmeddelanden. Sedan finns det diskussioner kring hur verksam en slogan eller 
loggan faktiskt är och om kan fånga hela platsvarumärket på ett bra sätt. Om sådana riktar sig 
mot en specifik målgrupp som turister kan detta uppfattas väldigt negativt av invånarna i 
kommunen (Zenker and Beckmann, 2013, s.6-8). Nu verkar Enköping inte rikta dessa mot en 
direkt målgrupp och förhoppningsvis uppfattar ingen denna slogan och loggan som negativa.  

Både Enköping och Västerås är med på evenemang och mässor för att marknadsföra 
platsvarumärket. Dock kan dessa vara mer riktade mot en viss bransch som fastighetsbranschen. 
Dessa är planerade meddelanden eftersom man med avsikt är med på dessa mässor. Västerås 
har ju även det kommunala bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB som ett sätt att 
tillsammans med andra aktörer öka Västerås attraktionskraft. Företaget genomför även de 
evenemang, precis som Enköping, för att visa upp platsvarumärket och därmed gäller samma 
premisser för dem.  
 

6.4 Målgrupper  
I Uppsala kommun anser man sig inte behöva göra aktiva försök för att locka specifika mål- 
och yrkesgrupper då man som storstad inte drabbas lika hårt när det kommer till bristyrken i 
landet. Dock gör man aktiva försök när det finns specifika uppdrag som behöver människor, 
som exemplet med byggbranschen. De man då försöker locka är byggentreprenörer och 
investerare som kan tillhöra flera av de målgrupperna som Zenker och Beckmann förslår ( 2013, 
s.6-8). Dels kan de tillhöra gruppen besökare och då som yrkesbesökare om de kanske inte bor 
i kommunen eller väljer att bo kvar efter att projektet är slutfört. De kan även falla under företag 
och industrier då marknadsföringen kan leda till att företagen som lockats till byggprojektet 
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även attraheras till att stanna kvar och verka i Uppsala under en längre tid.  Detta beror på hur 
Uppsala väljer att utföra sin marknadsföring samt hur benägna de är att locka byggentreprenörer 
och investerare för en kortare eller längre tid. Studenterna man vill få att stanna kvar i 
kommunen skulle falla in under invånare och arbetare. Studenterna kan ses som både interna 
och externa invånare. Många studenter bor redan i kommunen och är därför interna invånare. 
Likväl väljer många studenter sedan att flytta när studietiden är slut och därför kan en syn på 
dem som externa invånare vara till hjälp i försök att få dem att stanna kvar.   

Enköpings kommun har en tydlig bild av vilka man vill locka till kommunen. Kommunen 
vill öka både kompetensförsörjningen i hela kommunen och öka besöksnäringen. Målgruppen 
för att öka kompetensförsörjningen faller in i gruppen invånare och arbetare. Man har inget 
behov av att locka företag eller industrier då man redan har haft många sådana som etablerat 
sig i kommunen. Sedan är det även besöksnäringen som man vill öka och de faller in under 
besökare. Främst vill man öka fritidsbesökarna och det på grund av ambitionen att bli en 
lägerstad för fritidsaktiviteter. För att locka båda dessa målgrupper har man och gör aktiva 
försök. För att locka kompetensförsörjningen använder man sociala medier och annonser och 
för besöksnäringen har man ingått i ett samarbete med flera andra kommuner.   

Eftersom Västerås är i fasen av att skapa sitt platsvarumärke vet man ännu inte om det finns 
specifika målgrupper som behövs eller som man kommer att försöka locka direkt. Det 
kommunala bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB har dock två huvudgrupper som de 
konstant försöker attrahera. Visit riktar sig mot besöksnäringen och man vill locka både 
målgrupperna fritidsbesökare och arbetsbesökare. Man vill både ha weekend resenärer samt 
nationella organisationskongresser vilket faller in under de målgrupperna. Den andra 
huvudmålgruppen är Invest som riktar sig mot små och medelstora företag. Dessa faller då in 
under målgruppen företag och industrier.  

Det är står inte klart hur kommunerna använder platsvarumärket för att attrahera dessa 
målgrupper och om olika egenskaper i varumärket lyfts fram beroende på vilken målgrupp 
marknadsföringen riktar sig mot. Framförallt Västerås stads bolag och Enköpings kommun har 
oerhört skilda målgrupper som skulle behöva få sin egen bild av platsvarumärket för att känna 
sig attraherade till platsen. Som nämnts, finns risken att varumärket blir vagt och till och med 
meningslöst när man försöker samla alla målgrupper under ett och samma varumärke med 
samma egenskaper (Insch, 2010, s. 8–14). Detta är något som kommunerna kan behöva arbeta 
med och utveckla för att de ska kunna nå alla de målgrupper som de söker.  
 

6.5 Varulogik eller tjänstelogik  
Tidigare har varulogiken legat till bakgrund för skandinaviska kommuners marknadsföring men 
fler har börjat använda sig av en tjänstelogik enligt Källström (2016). I kommande avsnitt 
kommer de tidigare analysfaktorerna analyseras utifrån de två nämnda logikerna för att 
undersöka om någon av dem är mer dominerande än den andra.  
 
6.5.1 Varumärkets framtagning  
Genom att inledningsvis se över hur platsvarumärket tagits fram är det tydligt att alla kommuner 
använt sig av andra aktörer än kommunens organisation. Det är ett tecken på att tjänstelogiken 
ligger som grund, som till motsatts mot varulogiken anser att en kund eller konsuments bidrag 
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i produktionen av värde spelar en stor roll. I varulogiken anses kunden inte kunna bidra med 
något i produktionen (Skålén, 2016, s.10-11) Även fast man använt sig av andra aktörer, som 
näringsliv och invånare i processen att ta fram en identitet och egenskaper är det i slutändan 
kommunen som sammanställt dessa egenskaper till att bli platsvarumärket. Det leder till att en 
argumentation för att även varulogiken finns med i grundandet av platsvarumärket. I slutändan 
har det varit kommunerna som producerat värdet av varumärket och försöker sälja det till 
omvärlden. Här bestäms värdet inte lika mycket av monetära priser utan mer av om varumärket 
lyckas med att attrahera de målgrupper en kommun söker efter. Marknaden som gäller är den 
mellan kommuner som alla vill lyckas attrahera människor till just sin kommun. Detta verkar 
gälla även för Västerås, trots att de fortfarande är i utvecklingsprocessen av att ta fram 
varumärket är den väldigt lika den process som de övriga kommunerna genomfört.  
 
6.5.2 Varumärkets innehåll  
Det går även att titta på vad det är kommunerna marknadsför för att se om varulogiken eller 
tjänstelogiken är dominerade i platsvarumärket. Enköpings kommun och Uppsala kommun har 
som tidigare nämnt väldigt lika identiteter med några särskiljande egenskaper. Här går det att 
argumentera för att både varulogiken och tjänstelogiken finns närvarande. Gällande 
varulogiken finns i det faktum att kommunerna bestämt ett värde som invånare och näringsliv 
får ta del av, det vill säga närheten. Man har försökt styra människor i produktionsprocessen att 
närhetsbegreppet är den viktigaste faktorn för ett bra liv. Även de andra egenskaperna som för 
Uppsala kommun, exempelvis närhet till samarbete och kompetens, är ett försök att styra 
produktionen (i detta fall levnadsförhållandena) för invånarna i kommunen. Detsamma gäller 
för Enköpings kommun och egenskaperna variation och geografisk närhet. Likväl gäller i 
Västerås Stad att varumärket troligtvis kommer vara ett försök att styra produktionen om det 
utvecklas efter de förhoppningar som finns. Västerås styr mot levnadsförhållandena av en 
ingenjörsanda. Likväl går det att uppfatta tjänstelogiken i platsvarumärket. Både Uppsala 
kommun och Enköpings kommun menar att det är möjligheterna som medföljer för invånarna 
som är det viktiga i platsvarumärket. Det tyder på en tjänstelogik där det är människornas 
användande som skapar ett värde samt att det är värdet för invånarna som är det viktiga och 
inte för kommunen.  
 
6.5.3 Marknadsföring av platsvarumärket 
Genom att se över hur kommunerna marknadsför sig går det även att se om någon av logikerna 
är mer dominerade än den andra. I Uppsala kommun har man valt att låta platsvarumärket ligga 
till grund för hela organisationens arbete och kommunikation och men marknadsför sig genom 
servicemeddelanden till störst del. Det visar på att tjänstelogiken ligger till en stor grund för hur 
marknadsföringen sker i Uppsala kommun då värdet skapas i och med att invånare och andra 
aktörer möter kommunens organisation. Kommunen använder sig även av en del 
planerademeddelanden på olika sociala kanaler, vilket även visar på varulogiken. Dock är 
tjänstelogiken störst i Uppsalas kommuns marknadsföring av platsvarumärket.  

I Enköpings kommun sker mycket av marknadsföringen genom planerademeddelanden 
blandat med servicemeddelanden samt produktmeddelanden. Här finns det tydliga inslag av 
båda logiker, då de planerade meddelandena är viktiga i varulogiken och servicemeddelanden 
är viktiga i tjänstelogiken. Även produktmeddelandena kan kopplas till varulogiken då dessa 
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ska känneteckna attribut som kommunen valt ut och det är inte människorna som ser dem som 
skapar ett värde. Därmed kan man se att varulogiken är en aning mer dominerade än 
tjänstelogiken i Enköpings kommuns marknadsföring.  

Västerås har även de en blandning av planerademeddelanden och servicemeddelanden i 
marknadsföringen. Samma sak gäller då för Västerås som för Enköping, det går att se både 
varu- och tjänstelogiken i marknadsföringen.  
 

7. SLUTSATS  
 
I detta avslutande kapitel redovisas de huvudteser som framkommit av analysen samt en kortare 
översikt om idéer på framtida forskning.  

7.1 Sammanfattning av analysen  
Det stod tydligt klart att de tre studerade kommunerna alla valt att ta fram eller håller på att ta 
fram en tydlig identitet och kompletterande egenskaper av sitt platsvarumärke. Två av 
kommunerna, Uppsala och Enköping har liknande varumärken där identiteten är närhet och 
dess egenskaper är vad som gör platsvarumärket unikt. För Uppsala kommun är dessa 
egenskaper närhet till kompetens och samarbete medan för Enköpings kommun är det närhet 
till både stadskärna och landsbygd som är det viktiga. De har även ett antal gemensamma 
egenskaper som närhet till varandra och andra människor samt den geografiska närheten till 
exempelvis stockholmsregionen. Västerås som fortfarande är i processen att ta fram 
platsvarumärket hoppas att identiteten kommer bli någon form av ingenjörsanda.  

Alla kommuner har använt sig av andra aktörer för att ta fram identiteten och egenskaperna 
av platsvarumärket. Enköping kommun har gjort det största arbetet genom att använda sig av 
flest aktörer, både interna som invånare och lokalt näringsliv men även externa som invånare i 
andra kommuner. Detta kan bero på dess storlek då de i form av en liten kommun har större 
behov av att hävda sig i omvärlden för att synas gentemot de två andra, större kommunerna.  

De tre studerade kommunerna använder sig alla av planerade meddelanden i sin 
marknadsföring men i olika form. För Uppsala kommun ter sig detta på sociala kanaler och för 
både Enköpings kommun och Västerås kommun genom arrangerade och deltagande på event 
och evenemang. Det går även att se att en del marknadsföring sker genom servicemeddelanden, 
främst av Uppsala kommun. Enköpings kommun är den enda kommunen som använder sig av 
produktmeddelandena.  

Uppsala kommun har inga specifika målgrupper man försöker attrahera till kommunen men 
vissa direkta försök att nå ut till målgrupper kan göras när det finns specifika uppdrag med ett 
behov av en viss målgrupp. Enköpings kommun däremot har tydliga målgrupper, bland annat 
vill kommunen attrahera människor som kan öka kompetensförsörjningen samt öka 
besöksnäringen. Det kommunalägda bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB har två 
bestående målgrupper, besökare och företag.  
Något som tydligt visade sig under studiens gång är att storleken på kommunen verkar ha en 
viss påverkan på platsvarumärket. Framförallt dess framtagning med hjälp av andra aktörer, hur 
det marknadsförs samt vilka man vill attrahera till kommunen påverkas av storleken. Ju större 
kommun, desto mindre verkar man behöva anstränga sig eller vilja anstränga sig.  
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Både varulogiken och tjänstelogiken är närvarande i kommunernas platsvarumärken. Det 
är svårt att säga vilken av dem som är dominerande men ser man över hur varumärkena 
marknadsförs har Uppsala kommun mer av tjänstelogiken medans Enköping kommun och 
Västerås stad har mer av varulogiken i dess platsvarumärke. 
 

7.2 Framtida forskning  
För fortsatta studier inom detta ämne finns det flera intressanta fördjupningar att undersöka. 
Denna studie undersöker exempelvis inte varför man valt att skapa ett platsvarumärke eller 
vem som tagit initiativet till det. Det är även intressant att studera vidare hur Enköpings 
kommun och Västerås stad kommer utveckla och implementera sina varumärken i framtiden 
då detta kommer genomföras under kommande år.  

Denna studie har inriktning på kommunernas syn på platsvarumärket och för fördjupande 
studier vore det intressant att studera de olika aktörer och målgrupper som kommunerna 
samarbetar med och riktar sig mot. Exempelvis går det att undersöka invånarnas syn på 
platsvarumärket och om det stämmer överens med deras uppfattning om kommunen. Detta 
skulle med säkerhet bli en större studie men som skulle kunna bringa klarhet i hur 
platsvarumärkena i respektive kommun faktiskt uppfattas. 
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9. BILAGOR  

9.1 Intervjuguide  
Inledning  
Hur länge har du jobbat med kommunens marknadsföring?  
Hur många i kommunen är ni som jobbar med kommunens marknadsföring?  
Hur mycket av marknadsföringen sker gemensamt för kommunens alla förvaltningar och bolag 
och hur mycket ansvarar de själva för sin marknadsföring? 
 
Hur marknadsför sig kommunen?  
Hur marknadsför sig kommunen? Kan du ge exempel?  
Genom vilka media och forum sker den största delen av marknadsföringen? Fackpress, 
dagligpress, radio/teve, mässor, internet, kongresser?   
Vilken bild av kommunen är det ni vill främja i marknadsföringen? 
Vad representerar och betyder kommunens slogan? 
Hur mycket använder ni kommunslogan i marknadsföringen?  
Vilka aktörer är centrala i marknadsföringen? Invoterar ni invånare? Finns någon kontakt med 
näringslivet i kommunen?  
  
Vad fokuserar marknadsföringen på?  
Vad har kommunen valt att lägga främst fokus på i marknadsföringen (för att locka nya 
invånare)? Är det arbetsmöjligheter, bostadsmöjligheter, rekreationsmöjligheter, miljöer?  
Varför har ni valt att fokusera på det?  
Utifrån vad fokusen ligger på i tidigare fråga, marknadsför ni platsen då? Eller möjligheten den 
bidrar med för människorna?  
 
Vilka vill man locka?  
Hur ser sysselsättningen och näringslivet i kommunen ut?  
Finns det ett överflöde av något yrke eller finns det yrkesgrupper som saknas?  
Finns det specifika yrkesgrupper (så som sjuksköterskor, ingenjörer, lärare) som kommunen 
försöker locka? Varför just denna målgrupp? 
Finns det någon annan målgrupp eller åldersgrupp som kommunen försöker locka med sin 
marknadsföring?  
Varför är just den målgruppen/ åldersgruppen intressant att locka?  
 
Avslutning 
Har ni mätt effekterna/ resultatet av marknadsföringen på något sätt?  
Har du något mer att tillägga? 


