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Abstract 

This qualitative study aims to examine how Tillväxt Motala AB are working strategically to 

market Motala, a middle-sized city in Sweden. The study is implemented through qualitative 

semi-structured interviews with employees at Tillväxt Motala AB. The theories on which this 

study is built are strategic communication, place branding and marketing communication, 

and a few concepts regarding propaganda. The results show an integration of marketing and 

communication work roles at the organisation of interest. A deficiency concerning internal 

communication at Tillväxt Motala AB, due to lack of time, was found. Furthermore, Tillväxt 

Motala AB has a unique contact with both local and external networks from which 

employees benefit in their work regarding the place branding. Consensus in the 

interpretation of place branding as a definition was found among the employees - to 

highlight a place's positive qualities through communication to meet the needs of the 

business sector, visitors and residents and to differentiate themselves. 
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1. Inledning 
I en tid när alla kan marknadsföra sig och ta medial plats: hur arbetar en mindre stad 

kommunikativt för att trygga stadens fortlevnad? 
 

Marknadsföring har utvecklats från att enbart innebära försäljning av produkter och tjänster 

till att även kretsa kring försäljning och främjande av organisationer, idéer, personer och så 

även platser. När det finns en målgrupp går allt att marknadsföra, komplext eller enkelt, stort 

eller litet, exklusivt eller gemensamt, offentligt eller privat, fast eller immateriellt (Davis 

2013, ss. 1, 16, 19). Begrepp som marknadsföring, varumärke, identitet och image har 

kommit att bli viktiga även inom kommunikationsvetenskapen. Idag tolkas begreppet 

marknadskommunikation som alla de insatser företag eller myndigheter gör för att påverka en 

marknads intressen och uppfattningar av idéer, produkter och tjänster eller avsändarens 

anseende (Mårtensson 2013, s. 19). Utvecklingen har resulterat i att marknad- och 

kommunikationsfälten konvergerat vilket i sin tur lett till att dessa avdelningar allt oftare 

arbetar tillsammans. Kommunikation är således en viktig del av verksamheten hos alla typer 

av företag och organisationer och arbetet med strategiska kommunikationsfrågor har 

dessutom förflyttats allt mer till ledare och chefer, från att tidigare enbart utförts av 

kommunikatörer. Kommunikation är idag ett grundläggande element för alla organisationers 

verksamheter, intern som extern (Falkheimer & Heide 2014, ss. 10, 19).  
 

Behovet av att marknadsföra en plats har, som en följd av globaliseringen, ökat då det råder 

hög konkurrens på såväl turismnäring som tillväxt i befolkningsmängd. Förr var 

uppfattningar och attityder om städer och platser ingenting som strategiskt positionerades 

genom kommunikationsinsatser. Nu arbetar organisationer och myndigheter strategiskt i alla 

möjliga kanaler i syfte att marknadsföra platser (Moilanen & Rainisto 2009, ss. 7, 111). 
 

Det finns idag sparsamt med forskning på området platsmarknadsföring, och ännu färre 

studier som behandlar svenska organisationer som arbetar med det. Många praktiserar 

området - men få studerar bakomliggande teori och strategi. Strategisk kommunikation, eller 

marknadsföring, av platser, och då speciellt kommuner, är relativt outforskat inom medie- 

och kommunikationsvetenskap trots att platsmarknadsföring i praktiken är summan av 

kommunikativa insatser. 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur Tillväxt Motala AB, Motalas näringslivsbolag, på 

uppdrag av kommunen och näringslivet, arbetar med den strategiska marknadsföringen av 

Motala. Tillväxt Motala AB har de senaste åren arbetat med att ta fram ett platsvarumärke, 
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för att särskilja på just platsen och kommunen som organisation och serviceleverantör. 

Företaget har arbetat med platsvarumärket och kommunicerat det aktivt de senaste fem åren 

vilket är en signifikant period då arbetssättet och behovet av positionstagande 

platsvarumärken fortfarande ökar. Tidigare studier på området intresserar sig dessutom oftast 

av effekterna av platsmarknadsföring (se ex. Zavattaro 2012; Lee et al. 2016) varpå denna 

studie står i kontrast till detta då den undersöker ett avsändarperspektiv. 
 

1.1. Bakgrund 

Detta kapitel avser skapa förståelse för Motala och dess utveckling de senaste åren, främst 

kopplat till de delar Tillväxt Motala AB haft del i. Kapitlet kommer dessutom att kort 

redogöra för Tillväxt Motala AB:s verksamhet och ägarform. 
 

1.1.1. Presentation av Motala  

Motala är en stad i mellansverige belägen vid en av landets största sjöar, Vättern. Staden är 

startplats för det årliga cykelevenemanget Vätternrundan som lockar tusentals tävlande och 

besökare. I Motala ligger även Varamon, norra Europas största insjöbad. Som regionens 

tredje största kommun är både utpendling och inpendling vanligt från Norrköping, Linköping, 

Jönköping och Örebro. Nästan 4 000 registrerade företag verkar i staden med ett invånarantal 

på ca 43 500 (scb, 2018). Motala är startplatsen för Göta kanal som började anläggas under år 

1810. Bygget av kanalen och framväxten av Motala Verkstad blev en viktig förutsättningen 

för inledningen av den svenska industriella revolutionen (gotakanal, 2018). Motala var sedan 

denna tid en industristad men har under det senaste decenniet behövt omforma näringslivet. 

Motala Verkstad Group är än idag en etablerad leverantör men stora delar av den totala 

tillverkningsindustrin i staden har avvecklats i samband med en starkare internationell 

konkurrens. Det blev av stort vikt för Motala att strukturförändra sitt näringsliv, och skapa 

förutsättningar för att locka nya företag att etablera sig i staden för att sikta mot ett växande 

och varierat näringsliv. Stadens näringsliv eftersökte en ny framtidssäkrad identitet. Nya 

satsningar på infrastrukturen i Motala har under senare år resulterat i bland annat ny bro, ny 

riksväg, nytt resecentrum och dubbelspår till tågtrafiken (Tillväxt Motala, 2018b).  
 

1.1.2. Tillväxt Motala AB 

Tillväxt Motala AB är Motalas näringslivsbolag med uppdrag att arbeta för att öka antalet 

invånare, besökare och företag i kommunen. Bolaget, som ägs och drivs av Motalas samlade 

näringsliv arbetar också tillsammans med den kommunala organisationen med att främja ett 

positivt företagsklimat och skapa mötesplatser och nätverk för lokala företag. Bolaget arbetar 
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utifrån en upphandling från Motala kommun med näringslivsutveckling, 

platsmarknadsföring, besöksservice och investeringsfrämjande arbete där etablering är en 

viktig del. Företaget Tillväxt Motala AB ägs av Motalas näringsliv genom den ekonomiska 

föreningen Tillväxt Motala. Den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala drivs av dess 

styrelse som består av representanter från näringsliv och kommun: och agerar som en samlad 

röst medans det utförande bolaget, Tillväxt Motala AB, arbetar med en liten och effektiv 

organisation för korta beslutsvägar och flexibilitet. Alla bolagets projekt och aktiviteter är 

kopplade mot uppsatta tillväxtmål (Tillväxt Motala, 2018a). Bolagets övergripande affärsmål 

är: 
 

- En företagsmiljö i toppklass 

- Optimera antalet invånare i Motala 

- Optimera antalet arbetstillfällen i Motala 

- Optimera antalet besökare i Motala 
 

Sammanfattningsvis arbetar Tillväxt Motala AB med frågor kring investering och etablering, 

besöksnäring och evenemang, företag och tillväxt samt det ämne vi avser se närmre på: 

platsmarknadsföring och således arbetet med platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad 

(Tillväxt Motala, 2018a).  
 

1.1.3. Affärsområden 

Tillväxt Motala AB arbetar med frågor kring investering och etablering, besöksnäring och 

evenemang, företag och tillväxt samt det ämne vi avser se närmre på: platsmarknadsföring. 

Följande beskrivning av affärsområdena återfinns på webbsidan start.motala.se under fliken 

“Vår verksamhet”.  
 

- Investering & etablering: Vi utvecklar kontinuerligt värdeskapande tjänster som 

syftar till att attrahera nya etableringar till Motala. Kontakta oss för kostnadsfri 

service och vägledning. 
 

- Besöksnäring & evenemang: Vi är också konsumentorienterade och arbetar med 

utveckling av koncept som erbjuder en attraktiv upplevelse för utvald målgrupp. Är 

konsumenten din kund? Tillsammans blir vi starkare. 
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- Företag & tillväxt: Vi arbetar med att stimulera befintliga företags tillväxt samt med 

samverkan och nätverksbyggande mellan företag, Motala kommun och andra 

organisationer i vår omvärld. I Motala är vi den självklara kontakten i 

näringslivsrelaterade frågor. 
 

- Platsmarknadsföring: Vi värnar och utvecklar vårt platsvarumärke – Motala, 

Östergötlands sjöstad – i alla sammanhang. Genom att tillsammans bygga ett av 

regionens mest attraktiva platsvarumärken vill vi bidra till inflyttning, besök, 

investeringar, etableringar och stolta kommuninvånare. 
 

Tillväxt Motala AB ämnar bygga ett av regionens mest attraktiva platsvarumärken för att 

bidra till kommunens tillväxt vad gäller inflyttning, investering och etablering. De menar 

också att platsvarumärket ska stärka motalabons stolthet till platsen (Tillväxt Motala, 2018a). 
 

1.1.4 Motala, Östergötlands sjöstad.  

Under 2012 började arbetet med att skapa ett tydligare platsvarumärke. Efter en upphandling 

fick kommunikationsbyrån Brand Mission uppdraget att leda projektgruppens strategiska 

arbete. Den grafiska profilen gjordes av kommunikationsbyrån Byn. Både Brand Mission och 

Byn arbetade under hela processen nära tillsammans med Tillväxt Motala AB med målet att 

skapa en tydlig varumärkes- och kommunikationsplattform. Underlaget togs fram med syfte 

att göra kommunikationen mer konsekvent, särskiljande och hållbar i arbetet med Motalas 

platsvarumärke. Centralt i arbetet var att ta en naturligt position för platsen och 

projektgruppen bakom arbetet bestod av professionella kommunikatörer och marknadschefer. 

Projektgruppens arbete rapporterades till en styrgrupp och aktiva referensgrupper från olika 

intressegrupper följde processen nära. Resultatet blev platsvarumärket Motala, Östergötlands 

sjöstad (Tillväxt Motala, 2018b). 
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1.2 Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Tillväxt Motala AB arbetar kommunikativt med 

platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad. För att uppnå studiens syfte kommer 

författarna använda kvalitativa samtalsintervjuer med medarbetare på Tillväxt Motala AB 

som metod. Då forskningsområdet är relativt outforskat blir det relevant att utgå från 

deskriptiva frågeställningar.  
 

För att uppnå detta syfte avser studien besvara följande forskningsfrågor:  
 

F1: Hur arbetar Tillväxt Motala AB operativt med platsvarumärket Motala, 

Östergötlands sjöstad? 

F2: Hur uppfattar medarbetare på Tillväxt Motala AB platsvarumärkets funktioner? 
 

1.2.1 Tidigare studier inom området 

Det finns inga tidigare vetenskapliga studier kring arbetet med platsmarknadsföring i Motala. 
 

1.3 Avgränsningar 

Studieförfattarna har valt att avgränsa studien till att undersöka ett företag. Detta för att 

underlätta tillgången på information och den tillgänglighet som krävs. Vidare avgränsar sig 

studien till att endast undersöka hur företaget arbetar med strategisk kommunikation gällande 

platsmarknadsföring, och bortser från övriga affärsområden, med anledning att kunna gå 

djupare in i de processer som berör platsmarknadsföring hos Tillväxt Motala AB. Studien 

fokuserar särskilt på de kommunikativa aspekterna i dessa processer. De informanter som 

valts ut att delta i studien besitter insyn i hela organisationen och har antingen en 

chefsposition eller produktionsposition vad gäller såväl den interna som externa 

kommunikationen på företaget, vilket gör dem till relevanta informanter.  
 

2. Tidigare forskning 

Följande avsnitt behandlar inledningsvis processen för den litteraturöversikt som utfördes av 

studieförfattarna. Litteratursökningens syfte var att förse studieförfattarna med en överskådlig 

blick av forskningsläget rörande platsmarknadsföring och även en inblick i konkreta 

framgångsfaktorer samt utmaningar i praktiken.  
 

2.1 Datainsamling och litteraturgenomgång 

Datainsamlingen påbörjades genom en initial litteratursökning om strategisk kommunikation, 

platsmarknadsföring samt organisationskommunikation i Örebro universitets databas 
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Communication & Mass Media Complete samt Google Scholar. En sådan sökning syftar till 

att finna material med samband till det aktuella ämnet, och följs av en genomgång av den 

funna litteraturen där materialet analyseras mer ingående (David & Sutton, 2016). Då 

forskning inom ämnet platsmarknadsföring ofta bedrivs inom marknadsföringsfältet och 

endast ett fåtal sökresultat visar utgångspunkter inom medie- och kommunikationsvetenskap, 

gav sökningen på Communication & Mass Media Complete inte ett tillräckligt stort utbud av 

studier för att uppnå en fullgod litteraturöversikt vad gäller forskningsområdet. Sökningen i 

Google Scholar gav ett fylligare urval och resulterade i publikationer på databasererna 

Emerald Insights och ScienceDirect. Sökträffarna varierade också mellan sökorden, där det 

blev tydligt att det inte var gynnsamt att kombinera sökorden, place branding med nation 

branding eller city branding. Denna förutsättning var gemensam för databaserna 

Communication & Mass Media Complete och Google Scholar. Separata sökningar på endast 

begreppen place branding, city branding eller nation branding gav studieförfattarna 

forskning som innehöll fördelaktig information rörande det teoretiska området, likväl 

bedömdes den initiala litteratursökningen inte som tillräcklig. Följaktligen tillämpades en 

kedjesökning; en sökmetod som innebär att en lämplig artikel leder in till en annan. Det blev 

tydligt att forskningen inom platsmarknadsföringen ofta lutar sig mot några återkommande 

forskare. Denna metod underlättar för att följa argumentens utveckling men riskerar samtidigt 

att missa andra forskare och eventuella andra perspektiv, något som studieförfattarna varit 

medvetna om vid datainsamlingen (Rienecker & Stray Jørgensen 

2014, s. 140). 
 

Sökningen resulterade även i flertalet fallstudier som sällan inkluderade 

kommunikationsaspekter vilket gjorde studierna irrelevanta för denna studie. Nästa steg i 

sökprocessen blev att kombinera begreppen med ordet communication. Studieförfattarna fann 

att följande söksträngar gav relevanta resultat: 
 

 (Place branding) AND (communication) 

 (City branding) AND (communication) 

 (Nation branding) AND (communication) 
 

Sökningarna gav resultat på studier som hade utgångspunkt i effekter av 

kommunikationsinsatser, ett mottagarperspektiv, i place branding, city branding eller nation 

branding. Vad som däremot inte återfanns i ett enda exempel var hur man arbetar med 

platsmarknadsföring ur ett avsändarperspektiv.  
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2.2 Övergripande bild av forskningsläget 

I och med globaliseringen har världen krympt, avstånden blir kortare och beroendet av 

varandra ökar. Globalisering ses som en förändringsprocess varigenom stater och samhällen 

över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden (NE, 2019). Den 

hårdnande konkurrensen gör att det blir allt viktigare att urskilja sig som plats och skapa ett 

starkt varumärke kring detta (Kotler, 1993). 
 

Strategisk kommunikation, eller marknadsföring, av platser, och då speciellt kommuner, är 

relativt outforskat inom medie- och kommunikationsvetenskapen. De studier som gjorts blir 

snabbt daterade då det digitala medielandskapet ständigt är under förändring. En del av de 

medier som används idag användes inte för så lite som tre-fyra år sedan vilket gör det 

intressant att undersöka hur kommunikationen har förändrats. Med digital 

platsmarknadsföring menar studieförfattarna den kommunikation som publiceras digitalt på 

plattformarna företaget administrerar.  
 

Forskningen på området platsmarknadsföring är begränsad, och än mindre finns det studier 

som behandlar svenska organisationers arbete med frågan. Arbetet med platsmarknadsföring 

blir allt mer utbrett men trots detta är studierna om bakomliggande teori och strategi få. Den 

forskning som berör platsmarknadsföring tar dessutom ofta avstamp i marknadsföringsfältet 

snarare än inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Detta till trots att 

platsmarknadsföring i praktiken är summan av kommunikativa insatser som görs för att 

stärka positionen för en plats (Vuignier 2017, ss. 451-467). 
  

2.2.1 Teoritolkande forskning 

År 2016 undersökte Vuignier litteratur och forskning på det teoretiska fältet 

platsmarknadsföring. Detta gjordes genom att samla tidigare litteratur- och 

forskningsöversikter på området och i dem identifiera teman, forskningsmetoder och 

analysmetoder (Vuignier 2017, s. 451). Vuigniers undersökning visade att 36% av studierna 

på området platsmarknadsföring är fallstudier vilket har förhindrat forskare att få en 

övergripande bild och konkretisera teorin (Vuignier 2017, s. 466). Vidare förklarar han hur 

olika studier med samma tillvägagångssätt tenderar att referera till samma verk och författare 

vilket leder till att det forskas på likadana områden, med likadana förhållningssätt, samtidigt. 

Resultatet blir att dessa verk publiceras samtidigt utan att referera till varandra. Spridningen 

på dessa studier blir tunn och teorin blir spretig (Vuignier 2017, s. 467). Detta 

förhållningssätt gör att det blir svårt att ta vid fortsatt forskning på området. 
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Med denna vetskap anser studieförfattarna att det är väsentligt att undersöka tidigare 

forskning som innefattar olika perspektiv inom platsmarknadsföring. Att utgå från ett 

antagande att det endast existerar ett perspektiv inom teorin kan bli problematiskt. Perspektiv 

som place branding, nation branding och city branding är därmed relevanta att beröra för att 

erhålla en någorlunda överskådlig syn av forskningsområdet.  
 

Zenker, Braun, Petersen (2016) fann i sin studie, som syftade till att se till relationen mellan 

invånare och platsvarumärken, att invånarna är en viktig målgrupp i en stads 

platsmarknadsföring då de själva fungerar som platsambassadörer. Bilden av en plats är ofta 

brett åtskild hos dess invånare. Därför är den något förenklade bild, som 

platsmarknadsföringen i en stad ofta presenterar, inte alltid lätt för invånarna att hålla med 

om. För kommuninvånarna är det viktigt att uppnå en viss nivå av varumärkeskomplexitet. 

Vad gäller turister är relationen mellan varumärkeskomplexitet och positiv attityd till en plats 

inte lika stark. Resultatet visar att varumärkeskomplexitet är relevant för platsvarumärken - 

framförallt för invånare men också för turismen, om än i något mindre utsträckning. Även 

Rainisto kom fram till att platser som utvecklar ett platsvarumärke människor kan identifiera 

sig med har en fördel i att attrahera tillväxt gentemot platser eller städer som endast arbetar 

med marknadsföring och inte varumärkesbyggande åtgärder (Rainisto 2003, ss. 217-218). 

Studien Rainisto utförde använde en teoribyggande agenda kombinerat med ett flertal 

fallstudier av kommunikativa framgångsfaktorer i platsmarknadsföring för städerna 

Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn samt Chicago. Studien bidrog till att ge en helhetsbild 

av framgångsfaktorerna inom platsmarknadsföring och är följaktligen ett starkt bidrag i 

utvecklingen av det teoretiska ramverket. Å andra sidan är det heller inte gynnsamt att skapa 

en allt för komplex bild av en plats. Om platsen beskrivs allt för bred kommer invånarna inte 

kunna ta till sig varumärkets egenskaper vilket i sin tur leder till förvirring och en svagare 

position som plats (Zenker, Braun, Petersen 2016, s. 24).  
 

Distinktionen mellan begrepp som place marketing, place branding och place marketing 

communication är mer än sällan definierad och att särskilja dem kortfattat är svårt. Med det 

sagt är det viktigt att poängtera att det inte behöver ses som något problematiskt utan mer 

som begrepp som flyter ihop och skapar en bred kunskapsbas för de som arbetar och/eller 

forskar på området (Zavattaro 2012, s. 203). För att få en större förståelse för fenomenet 

platsmarknadsföring kan paralleller dras till nation branding: landet som varumärke. Precis 

som nation branding är bör såväl platsmarknadsföring betraktas som en process snarare än 

insatser med omedelbara mätbara resultat (Kaneva 2009, s. 123). Platsmarknadsföring måste 
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förstås som en helhet av en längre process då endast marknadsföring av fysiska aktiviteter 

eller tjänster som ett produktpaket, vilket existerar på platser, inte räknas som 

platsmarknadsföring (Rainisto 2003, s. 213). 
 

2.2.2 Strategier för place brand communication 

Karavatzis (2004, 2008) utvecklade en place brand communication model som inkluderar tre 

typer av place brand communication: 1) primär kommunikation - inkluderar bland annat 

arkitektur, infrastruktur, stadsplanering och besöksmål som exempelvis museer. Rainisto 

(2003) instämmer och ser infrastruktur som ett viktigt element i processen att 

platsmarknadsföra. Han poängterar vikten av att kommunikationen inte överskattar vad 

platsen eller staden har att erbjuda. Infrastrukturen måste möta argumenten annars saknar 

kommunikationen mening och påverkan (Rainisto 2003, s. 218). 2) sekundär kommunikation 

- inkluderar annonsering, grafisk design, pr-aktiviteter och användning av logotyper och 

slogans; 3) tertiär kommunikation - den levande kommunikationen via word-of-mouth genom 

medier. Denna kommunikationen är alltså utom platsmarknadsförarens eller 

kommunikatörens kontroll. Kavaratzis ramverk blir mer således inkluderande än de som 

endast ser till reklamkampanjer eller slogans (E. Braun et al. 2014, s. 65). Till skillnad från 

uppfattningen om word-of-mouth i E. Braun et al (2014) menar Lee et al (2016) att 

kommunikatören har viss kontroll, vilket behandlas i nästa stycke.  
 

Den levande kommunikationen via word-of-mouth sker i stor utsträckning i sociala medier. 

Samhället genomgår en digitalisering och att vara uppkopplad är naturligt i majoritetens 

vardag. Exempelvis när städer anordnar evenemang blir sociala medier en viktiga 

kommunikativa kanaler för marknadsföringen då information och möjligheter till dialog och 

spridning är lättillgängliga (Lee et al. 2016, s. 147). Evenemang bör kommuniceras med 

samma värden och associationer som platsvarumärket. När evenemang i staden och staden 

som varumärket överensstämmer i det budskap som kommuniceras påverkas besökare och 

boende positivt som deltagare i evenemang och graden av återkommande besökare ökar. 

Dialogen som skapas på sociala medier har därmed en större chans att innehålla positiva 

reaktioner. Den levande kommunikationen går alltså att påverka men full kontroll nås inte då 

den inte går att styra. Attityder om platsvarumärket och evenemang påverkar alltså och ger 

varandra bättre förutsättningar att nå ut med budskap. På samma sätt förhåller sig negativa 

attityder om platsvarumärke och evenemang (Lee et al. 2016, s. 145). 
 

Även Zenker, Braun & Petersen (2016) menar att identifikation med en plats är viktigt i 

termer av ett varumärkes komplexitet. För att stärka invånarnas eller turismens positiva bild 
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av platsen är det alltså viktigt att lyfta frågor, platser och/eller evenemang som denne känner 

är en del av (Zenker, Braun & Petersen 2016, s. 19).  
 

Benedek (2017) ställde sig frågan hur det går att mäta ett platsvarumärkes värde och forskare 

har tidigare utvecklat modeller för detta till specifika städer eller regioner. Dock eftersträvas 

en fullgod metod som kan tillämpas av olika platser i form av städer, länder och 

destinationer. Vikten av att utvärdera satsningar av platsmarknadsföring har under senare år 

ökat då fler platser inser fördelarna med ett sådant arbetssätt. I fallet med kommuner som 

prioriterar att lägga större delar av budgeten på att marknadsföra platsen blir måste de kunna 

redovisa resultat av insatserna (Benedek 2017, ss. 45-46). För att skapa en utförlig och 

komplex bild av målgruppens attityder, förståelse för och krav på ett platsvarumärke är det 

centralt att utvärdera perspektiv hos både invånare, lokala grupper, besökare och investerare 

(Benedek 2017, s. 47). Det är viktigt att inte endast basera platsmarknadsföring på behov hos 

en av dessa grupper då de inte är homogena. Även inom grupper existerar motsägande 

attityder och behov. Platsvarumärket kan ta skada över tid om marknadsföringen sker till 

fördel alltför mycket för en viss grupp. Risken ökar för missnöje inom andra grupper som 

upplever att deras prioriteringar inte kommuniceras i platsmarknadsföringen. Avsändaren 

måste navigera i detta och fatta beslut om vad som ska kommuniceras och vilka insatser som 

bör göras var, när och hur (Benedek 2017, s. 50). Likt Zenker, Braun, Petersen (2016) ser 

Benedek invånare som ambassadörer för platsen men poängterar även vikten av att attityder 

hos fler grupper är betydelsefulla för platsvarumärkets fortlevnad. 
 

Den hittills mest komplexa och utförliga utvärderingsmodellen för mätningar på effekter av 

platsmarknadsföring utvecklades av Lucarelli år 2012. Enligt Lucarellis utvärderingsmetod är 

det fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att erhålla en mer 

omfattande och representativ bild. Exempelvis intervjuer, fokusgrupper, etnografiska studier 

eller analys av material som används i platsmarknadsföringen kan uppfylla den kvalitativa 

ansatsen. En kvantitativ metod innebär exempelvis insamling av data via 

enkätundersökningar (Benedek 2017, s. 49).  
 

En del av Lucarellis studie behandlade processer och institutioner, som är delaktiga i 

skapandet och kommunicerandet av platsvarumärket, argumenteras det för att kommunväsen 

bör vara aktiva och hjälpsamma i processerna och strategierna. Detta betyder emellertid inte 

att kommun bör ansvara för genomförande och utveckling av strategier, detta utförs 

lämpligast i ett samarbete med professionella kommunikations- och marknadsbyråer 

(Benedek 2017, s. 49).  
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2.2.3 Appar och implementering av platsmarknadsföring  

Digitaliseringens framväxt har skapat ett nytt ekosystem för information och kommunikation. 

Sociala nätverk och portabla apparater ger nya förutsättningar i kommunikativa relationer 

mellan invånare, politiker och institutioner. Nu finns en stor variation av appar för 

mobiltelefoner, surfplattor och datorer där användare kan ta del av innehåll som berör 

exempelvis kultur, turism eller fritidsaktiviteter. Digitaliseringens möjligheter måste tas till 

vara på av städer som vill kontrollera och underhålla sitt platsvarumärke (Martínez et al. 

2017, s. 121). Martinez, Barceló Ugarte och Cabuzelo Lorenzo (2017) utförde en jämförande 

studie om hur sociala nätverk i form av appar används och skapas av städer för att övervaka 

och därmed tillmötesgå invånarnas behov. Detta arbetssätt kallas Smart Cities och studien 

fokuserade på ett fåtal mellanstora städer i spanien. När invånare delar med sig av 

information inom nätverket angående trafik, underhåll av staden, kultur, evenemang etc. 

avslöjas deras behov i det innehåll de skriver och delar (Martínez et al. 2017, ss. 122-123).  
 

Enligt Martinez et al. (2017) har denna typ av information- och kommunikationsteknologi lett 

till att administrativa organ och invånare har kommit närmare varandra. Kanaler där boende i 

staden eller kommunen kan kommentera och diskutera skapar engagemang, en mer 

transparent dialog och invånare upplever att de åtgärder som vidtas och de evenemang som 

skapas är för deras trivsel och för dem tillgängliga. En problematik som kan uppstå med 

interaktiv och tillgänglig information är att kraven på att kommun och administration ska 

vara lika tillgängliga och tillmötesgående för att skapa överensstämmelse. Likt Lee et al. 

(2016) och Rainisto (2003) poängterar Martínez et al. (2017) att platsmarknadsföring av 

städer - city branding, skapar bättre förutsättningar för personer att känna samhörighet med 

staden de bor i och ger även externa publiker en tydlig bild av varumärket. Resultatet för 

städer som använder tekniker som Smart Cities-nätverk är en större förmåga att tillmötesgå 

och uppmärksamma invånares åsikter samt attrahera besökare, investerare, och företagare 

inför kommande generationer (Martínez et al. 2017, s. 126). 
 

3. Teoretiska utgångspunkter  

Följande kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkterna för studien. En kombination 

bestående av teori om strategisk kommunikation, platsmarknadsföring, 

marknadskommunikation och propagandateori blir relevant för studien av följande skäl: i 

platsmarknadsföring är alla kommunikativa beslut strategiska och syftar att nå en målgrupp 

med platsvarumärkets budskap varpå även marknadskommunikation och begrepp inom fältet 

inkluderas. Tillväxt Motala AB arbetar med nyckelpersoner inom flera branscher vilket hade 
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kunnat göra teori om lobbying intressant då det innebär bearbetning av beslutsfattare för att 

åstadkomma beslut i en viss riktning (NE, 2018) men då platsmarknadsföring är studiens 

fokus blir istället teori om propaganda relevant då den har en gemensam nämnare med 

platsmarknadsföring - att påverka massan. 
 

3.1 Strategisk kommunikation 

Allt fler arbetar idag med strategiska kommunikationsfrågor, och ansvaret har kommit att 

sträcka sig över tidigare gränser tex mellan marknads- och kommunikationsavdelningar. 

Arbetet med strategiska kommunikationsfrågor har dessutom ökat hos ledare och chefer och 

ansvaret bärs inte längre endast av kommunikatörer, marknadsförare och PR-konsulter. 

Kommunikation är grundläggande för alla organisationer för att dess verksamhet skall 

fungera (Falkheimer & Heide 2014, ss. 10, 19).  
 

Strategisk kommunikation betyder per definition ”organisationers medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål” och det är viktigt att skapa en distinktion mellan 

de kortsiktiga målen för var enskild kommunikativ insats och de långsiktiga bolagsmålen. 

Falkheimer & Heide (2014) menar att ”strategisk kommunikation bygger på en medvetenhet 

om kommunikationens fundamentala betydelse för en organisations existens och verksamhet” 

(Falkheimer & Heide 2014, s. 15). 
 

Strategisk kommunikation utgör ett flervetenskapligt kunskapsområde och dess kunskap och 

teori härstammar från olika närliggande discipliner. Området utgörs av två perspektiv: 

organisationsperspektivet, vilket innefattar strategiska kommunikationsprocesser och dess 

effekt på bland annat organisatorisk effektivitet och ledning, samt samhällsperspektivet som 

utgår ifrån att kommunikationsprocesserna analyseras utifrån betydelse för opinionsbildning, 

allmänhetens attityder eller beteenden. Dessa perspektiv är grundläggande utgångspunkter för 

såväl praktiker som för forskare på området (Falkheimer & Heide 2014, s. 15). 
 

3.1.1 Digital kommunikation 

Förutom att kommunikationen, som beskrivits i föregående kapitel, sträckts sig utanför 

kommunikationsavdelningar så har också relationen mellan producenter och publik 

förändrats. Konvergenskultur som begrepp beskriver en förskjutning i förhållandet och 

hävdar att dagens mediekultur numer i första hand är deltagande, vilket i sin tur medför att 

föreställningen om produktion och konsumtion blir mer invecklad, och delvis problematisk. 

Inte enbart i teorin utan framför allt som redskap för att beskriva vilken roll media spelar i 

människors vardag (Deuze 2009, s. 471; Cardoso 2012, s. 198). Behovet av att känna 
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tillhörighet återfinns i samtliga delar av människors liv: på webbplatser, i samhällsdebatter 

och i de sociala nätverk man är aktiv i - såväl online som offline. Att deltagandet och 

tillhörigheten har kommit att bli så viktigt även online beror på den ökade användningsgraden 

och att användandet av de digitala nätverken förflyttats in i våra dagliga rutiner (Cardoso 

2012, ss. 198-199). 
 

Dagens mediekultur har alltså ökat möjligheten till att dra nytta av publiken som medskapare. 

Att som avsändare vårda relationen till sin publik, eller målgrupp, ökar möjligheten till att 

publiken sprider det aktuella budskapet vidare i sin omgivning, som privat avsändare, i sina 

egna sociala kanaler: så kallad förtjänad media (Leigert 2015, ss. 13, 55). Förtjänad media 

producerad av oberoende, externa källor upplevs som mer trovärdig än klassisk, köpt, reklam. 

Köpta medier i form av reklam och annonsering fungerar fortfarande som trafikdrivande till 

en organisations ägda medier i form av sociala kanaler och webbsidor men enligt Leigert 

(2015) bör varumärken eftersträva att finna en balans mellan förtjänta, köpta och ägda medier 

(Leigert 2015 s. 59). I takt med att mängden förtjänad media ökar på de sociala plattformarna 

så minskar förtroendet för det köpta reklamutrymmet. Idag är publiken mättad av betald 

annonsering och kan, om denne upplever sig bli bombarderad av detta, välja andra kanaler i 

sin mediekonsumtion. Detta innebär att marknadskommunikatörer behöver hitta nya sätt att 

nå ut med sitt budskap. Att få publiken att agera medskapare har visat sig vara ett nytt, 

kostnadseffektivt, sätt att göra det på (Leigert 2015, s. 63).  
 

3.1.2 Intern kommunikation 

Intern kommunikation, eller det som brukar benämnas informell kommunikation inom 

organisationskommunikation, har enligt flera forskare stor betydelse för den kommunikation 

som riktas externt och vise versa. Gränser mellan intern och extern kommunikation blir 

alltmer otydliga och svårdefinierade (Heide, Johansson & Simonsson 2012, ss. 63-64). 

Flertalet forskare som studerat förhållanden mellan intern och extern kommunikation ser att 

uppdelningen bleknar allt mer verksamhetsmässigt och ämnesmässigt. Såväl intern som 

extern kommunikation består av informella- och formella utbyten. I den interna 

kommunikationen består de informella utbytena av interaktion mellan medarbetare 

exempelvis i form av konversationer och spontana gruppmöten men även av icke-verbala 

utbyten. De formella utbytena innebär all producerad information i form av 

informationsmaterial och mål- och policydokument samt planerade möten (Larsson 2014, ss. 

85-86). En effektivt fungerande intern kommunikation ökar förutsättningarna för att 

medarbetare ska känna delaktighet och enighet samt vara insatta och positivt inställda till 
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organisationens eller företagets mål och insatser. Det bidrar även till bättre beslutsunderlag 

och är en given omständighet för att de externt riktade kontakterna och insatserna ska uppnå 

full effektivitet (Larsson 2014, ss. 88-89). Organisationers egna medarbetare är de viktigaste 

ambassadörerna för en dess varumärke och identitet då de äger en position som budbärare 

(Hatch & Schultz 2010 i Falkheimer & Heide 2014, s. 136).  
 

3.2 Platsmarknadsföring 

Platser konkurrerar över hela världen med varandra om invånare, investeringar, etableringar 

och besökare. Tillväxt i form av invånare, verksamheter och besökare är vitalt för att en plats 

skall kunna uppfylla kraven för vad som anses vara en attraktiv plats även i framtiden 

(Placebrander, 2018). Med platser menas geografiska platser där man bland annat kan bosätta 

sig.  
 

Platsmarknadsföring är inget som är nytt även om namnet varierat en del över tid. Teorin om 

Place Promotion myntades i början av 1990-talet och var då mer bunden till turism än vad 

den är idag. Dagens teoribildning tillskrivs till stor del Philip Kotler och kallas ofta Place 

Marketing eller Place Branding med definitionen: 
 

 “Platsmarknadsföring innebär att utveckla en plats för att tillfredsställa 

 behoven i de utvalda målgrupperna. Platsmarknadsföring lyckas när invånare 

 och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare 

 uppfylls” - placebrander.se, 2018 
 

Det finns en uppsjö av definitioner på vad marknadsföring av platser egentligen innebär men 

även om definitionerna är många är de ofta snarlika. I Erikson (2005) kan vi läsa om att de 

mest vedertagna begreppen i litteraturen är place branding och city branding. Eriksson 

(2005) menar att platsmarknadsföring syftar till att utmärka en specifik plats, exempelvis en 

stad eller kommun, för att locka resurser till sig. Vilka resurser som är önskvärda i en 

kommun skiljer sig såklart åt men nästan uteslutande handlar det om att generera intäkter. 

Turismnäringen genererar stora summor på några få veckor om året medans nya invånare 

genererar intäkter på längre sikt (Tillväxt Motala AB, 2018b). 
 

Ett framgångsrikt platsvarumärke kräver noggrann strategisk kommunikation som inger 

tillförlitlighet och visar upp platsens unika och åtråvärda drag. Detta innebär att ge platsen ett 

ansikte i form av namnet i sig, logotyp, publicitet i media, tryckmaterial och visuell 

marknadsföring samt via evenemang (Moilanen & Rainisto 2009, ss. 12-13). I arbete med 
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produktvarumärken och organisationers varumärken marknadsförs konkreta och verkliga 

föremål med ett tydligt mål inom en specifik marknad. Detta står i kontrast till 

marknadsföring av platser där den primära utmaningen uppstår i faktumet att platser är 

flerdimensionella enheter där aktörer inom olika branscher och grupper agerar men ska 

existera under ett gemensamt platsvarumärke. En plats som produkt är dess fysiska drag i 

kombination med en lång serie av produkter, företag och tjänster (Ritchie & Ritchie 1998 i 

Moilanen & Rainisto 2009, s. 19). Andra utmaningar som inte återfinns i samma utsträckning 

inom marknadsföring av produkter är graden av kontroll över vilka upplevelser målgruppen 

erhåller av platsen.  
 

Platsmarknadsförare har ett komplext uppdrag i att kommunicera en plats och det krävs stora 

ansträngningar för att förstå olika kombinationer av de tjänster och upplevelser målgruppen 

kan ta del av på platsen (Moilanen & Rainisto 2009, ss. 19-20). En målgrupp som dessutom 

består av människor med subjektiva åsikter och varierande behov.  
 

3.3 Marknadskommunikation 

Fler forskare inom marknadsföringen poängterar allt mer att marknadsföring har gått in i en 

ny era där interaktion med konsumenten och ett informationsdrivet tänk blir centralt. 

Kommunikationen räknas inte längre som sekundär utan en förutsättning för lyckad 

marknadsföring (Falkheimer & Heide 2014, s. 20). Marknadskommunikationens funktion är 

att, genom direkta eller indirekta insatser mot målgrupper på marknaden, skapa synlighet och 

kännedom samt fördelaktiga och unika associationer för varumärken och dess tjänster eller 

idéer (Mårtensson 2014, s. 19). Ofta är målet att uppnå långsiktiga effekter, det handlar om 

att bygga upp varumärkesidentitet och att utveckla och bibehålla målgruppens bild av märket. 

Enligt Mårtensson (2014) mäts sällan kampanjers effekter efter ett års tid. Följaktligen 

underskattas den fulla effekten av lyckad marknadsföring då ett positivt och 

förtroendeingivande intryck kan leda till konsumtion flera år efter kampanjens slut 

(Mårtensson 2014, s. 379). Kommunikationen kännetecknas av att det i många fall är svårt att 

konkret mäta effekter som består av människors uppfattningar. Vikten av att följa upp och 

försöka isolera dessa effekter får dock inte försummas (Mårtensson 2014, s. 380). I studien 

blir marknadsföringsbegreppen varumärke, identitet, image och position centrala och 

presenteras i följande teorikapitel. 
 

3.3.1 Varumärken 

Varumärken är summan av de konkreta, fysiska produkterna och tjänsterna som erbjuds men 

också summan av de ogripbara värdena, associationerna och attributen som människor 
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relaterar till det (Kapferer 1997 i Moilanen & Rainisto 2009, s. 6). Således skapas och formas 

ett varumärke inte enbart hos organisationer utan hos målgruppen och deras sätt att se 

märkets personlighet. Varumärkets valda budskap och dess fördelar måste kommuniceras till 

målgruppen för att varumärket ska existera (Moilanen & Rainisto 2009, s. 7). De 

immateriella värdena eller tillgångarna ett varumärke representerar har vanligen ett mer 

betydande finansiellt värde än de materiella tillgångarna (Mårtensson 2014, s. 57).  
 

3.3.2 Identitet 

Varumärkesidentitet innebär företags interna vision som består av en uppsättning 

associationer som ska förmedlas till målgruppen som de bildar och bevarar sina uppfattningar 

om varumärket genom. Dessa uppfattningar vårdas av företaget genom 

marknadskommunikation. Att eftersträva en rik och tydlig varumärkesidentitet är av stor vikt 

då den är utgångspunkten för all extern kommunikation och budskapsstrategier (Mårtensson 

2014, ss. 79, 393). När all kommunikation utgår från identiteten och rollen varumärket tar på 

marknaden ökar effektiviteten av varumärkesbyggandet (Mårtensson 2014, s. 392).  
 

Utan full kännedom om varumärkets identitet blir det problematiskt för företaget att ge det en 

strategisk roll på marknaden. Beslut angående varumärkesidentitet måste fastslås innan 

arbetet med positionering på marknaden inleds. Beslut som kan te sig strategiska för det egna 

varumärket påverkas av komplexa relationer med andra aktörer och produkter vilka måste 

analyseras i utgångsläget för att undvika negativa effekter och kannibalisering på andra 

varumärken. Effekterna måste bli positiva för både det egna varumärket och den 

gemensamma marknadens välstånd (Mårtensson 2014, s. 80). 
 

En viktig beståndsdel av varumärkesidentiteten är dess själ. Själen är varumärkets löfte och 

bör utgå från målgruppens behov och formuleras tydligt och målmedvetet (Mårtensson 2014, 

s. 81). Medan varumärkesidentiteten är relevant för rollen på marknaden är varumärkessjälen 

tidlös, till skillnad från en slogan, och är relevant på olika marknader (Mårtensson 2014, ss. 

81, 392). 
 

3.3.3 Image 

Uppfattningar av en organisation skapas genom diskussioner bland icke 

organisationsmedlemmar, exempelvis medborgare, intressegrupper, konsumenter och media, 

därmed är det dess image som skapas, förstärks eller tar skada (Falkheimer & Heide 2014, s. 

20). Varumärkets image är följaktligen summan av publikens uppfattning och vilka 

associationer de får när de kommer i kontakt med varumärkesnamnet. En önskvärd image 
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visar upp hur starkt och unikt varumärket och dess värden är samt hur fördelaktigt det är att 

konsumera (Mårtensson 2014, s. 223). Uppfattningarna är subjektiva och människor som 

konsumerar varumärket ser ofta en motsägande bild än den del av målgruppen som inte 

konsumerar. Dessutom kan uppfattningar baseras på information som inte är verifierad eller 

överhuvudtaget går att verifiera och även felaktig och ofullständig information har effekt på 

målgruppen. När det uppstår avvikelser från den identitet som eftersträvas och därmed 

imagen som är önskvärd kräver det analyser för att fastställa nya kommunikationsmål. Först 

efter detta tas beslut angående vilka associationer som ska bevaras, adderas, reduceras och 

förstärkas. Det är essentiellt att företag och organisationer känner till målgruppens spontana 

associationer till deras varumärken (Mårtensson 2014, s. 224).  
 

3.3.4 Position  

Ett varumärkes position innebär de associationer som konsumenter gör för att ställa det i 

relation med andra, konkurrerande varumärkens likheter och skillnader. Positioneringsarbetet 

inleds efter att en tydligt formulerad bild av varumärkets identitet är framtagen. Positionering 

innebär att tydligt kommunicera ett fåtal utvalda associationer som representerar varumärkets 

själ för att ge det ett territorium att konkurrera inom på marknaden. Därmed är även de 

varumärkesbudskap som den strategiskt framtagna marknadskommunikationen ska fokuseras 

kring i uppbyggandet av varumärket fastställda. Nyckeln till en positioneringsstrategi är att 

ge målgruppen en så tydlig och klar ide som möjligt av vad varumärket har att erbjuda 

(Mårtensson 2014, s. 89). Därtill måste budskapen bedömas fungera differentierande och ge 

målgruppen motiv att konsumera (Mårtensson 2014, ss. 80, 88). Varumärkets position måste 

vara stark och tydlig vilket kräver att konsumentfördelarna är centrala i kommunikationen. 

Endast ett fåtal av de starkaste fördelarna väljs ut då både för många och för få försvagar 

effekten (Mårtensson 2014, s. 89). 
 

3.4 Propaganda 

Teorin om propaganda började utvecklas i USA efter första världskrigets slut då det stod klart 

att metoden var effektiv i syfte att samla och mobilisera stora massor, speciellt i prövande 

tider (Baran & Davis 2014, s. 45). Den allmänna beskrivningen av vad propagandans positiva 

användningsområden innebar grundades starkt i idéer av Edward L. Bernays. Han beskrev 

propaganda som ett viktigt verktyg för demokratin för att intelligent utöva manipulation i 

form av att påverka massornas handlingar och åsikter. Detta utan att de är medvetna om att 

idéerna och samtycket inte är deras utan har blivit placerade hos dem. Han förespråkade att 

demokratins grundpelare - tryckfrihet och yttrandefrihet även skulle innebära, för regeringen, 
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en frihet att övertyga för att effektivt kunna styra moderna samhällsordningar (Sproule 1997 i 

Baran & Davis 2014, s. 44). Endast genom att bemästra detta sätt att utöva kommunikation 

kunde resultat uppnås (Baran & Davis 2014, s. 45). Propaganda växte alltså fram som ett 

verktyg inom politiken och använde media i syfte att påverka större publiker i form av hela 

samhällen och länder (Baran & Davis 2014, s. 22). 
 

Utövare av propaganda föraktar publiken och ser samhället som en obildad, irrationell massa 

utan förmåga att meningsfullt förstå samhället och ta förnuftiga beslut i sitt agerande. Därmed 

placerar de problemet hos publiken och rättfärdigar behovet att att låta samhället styras av 

propaganda för sitt eget bästa - ändamålen helgar medlen även om de är halvsanningar och 

vinklad information. Användningen av propaganda växte fram i en tid av krig då det var 

viktigt för moralen att visa sina respektive länder och allierade att fienden var ond och hotade 

frihet och rättvisa. Följaktligen rättfärdigades manipulationen att få befolkningar att överge 

ideal och åsikter som var “fel” (Baran & Davis 2014, ss. 43-44). 
 

Den teoretiska debatten under 1900-talets tidigare halva kretsade kring huruvida propaganda 

som kommunikationsmetod kunde tolkas som effektiv, användbar och alltså kunde brukas 

positivt eller om det i sin definition skulle vara en oetisk metod i form av manipulation. Då 

många former av kommunikation utformas för att övertyga målgrupper blev dilemmat om det 

betydde att alla dessa sätt att kommunicera skulle tolkas som propaganda (Baran & Davis 

2014, s. 43). Framstående teoretiker som Lasswell och Lippman, som studerat propagandans 

användningsområden, delade åsikten att allmänheten inte klarade att göra skillnad på sina 

föreställningar och vad som är verkligt och därmed inte leva upp till den roll som 

demokratisk teori ger dem. 
 

I debatten om propagandans roll ifrågasattes även hur praktisk och genomförbar demokrati 

egentligen var. Propagandans förespråkare litade inte på allmänhetens förmåga att rösta, 

agera och ta åt sig budskap rationellt och samtidigt ifrågasattes tryckfrihetens syfte om det 

skulle förbjudas att effektivt sprida den information allmänheten behövde (Baran & Davis 

2014, s. 50). Till skillnad från dessa var de amerikanska ledarna övertygade om demokratins 

viktiga funktioner och såg att de hotades av en risk att propaganda skulle bli tillåtet som 

kommunikationsmetod riktad mot allmänheten. Dilemmat låg i att genom att fullständigt 

censurera propagandan kränktes demokratins grundpelare om tryckfrihet. Ur detta dilemma 

uppstod en medelväg som kom att kallas vit propaganda, eller positiv propaganda. 

Studieförfattarna väljer att bruka formuleringen positiv propaganda i återstående delar av 

studien. I användningen av positiv propaganda skulle dess effektiva metoder användas för att 
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endast sprida positiva, berättigade och opartiska budskap och bekämpa negativ propaganda 

(Laitinen & Rakos 1997 i Baran & Davis 2014, s. 32). Efter andra världskriget utvecklades 

ett arbetssätt som inom så kallad positiv propaganda som ligger till grund för vedertagna 

arbetssätt som idag används inom reklam, PR, politisk och strategisk kommunikation. 

Grundtanken hos utövarna var att avsiktligt dämpa oönskade eller motsägande åsikter hos 

allmänhet och media kombinerat med effektiv och ihållande marknadsföring som riktade 

uppmärksamhet åt avsändarens budskap. En utövare inom positiv propaganda såg till att 

incidenter kommunicerades ur perspektiv som inte skadade avsändaren utan såg chansen att 

skapa synvinklar som var till fördel för denne (Baran & Davis 2014, s. 43). Samtida forskare 

och observatörer anser att tekniker som används i modern marknadsföring blir mer effektiva 

då dagens produktion och distribution av massmedia till stor del drivs av privata aktörer. Till 

följd av detta argument har denna synvinkel av propagandateori tilldragit samtida intresse 

(Laitinen & Rakos 1997 i Baran & Davis 2014, s. 32). 
 

4. Material och metod 

Kommande avsnitt innehåller redogörelser för vilket urval och val som har gjorts angående 

materialinsamling och avgränsningar. Förutsättningar, tillämpning och problematik angående 

metodologiska val presenteras och diskuteras. 
 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie är av induktiv karaktär - det vill säga att det aktuella fallet studeras utan att först 

ha en detaljerad teoretisk utgångspunkt. I senare skede härleds teorier ur empiriska data. 

Utformningen av studiens tillvägagångssätt krävde emellertid grundläggande kunskap inom 

teorin om platsmarknadsföring vilket ger det vetenskapliga förhållningssättet ett abduktivt 

inslag. Teoriinsamling angående specifikt platsmarknadsföring utfördes således dels innan 

och under datainsamlingsperioden. Studieförfattarna ansåg att en teoretisk förståelse av 

platsmarknadsföring var nödvändig i utformning av intervjuguide samt formulering av 

intervjufrågor vilka diskuteras senare i kapitlet. Med undantag av detta var studien 

teorineutral under undersökningen.  
 

4.2 Metoddiskussion 

För att något ska betraktas som vetenskap krävs höga krav på att slutsatserna stöds av 

argument, argument som behöver vara både giltiga och tillförlitliga. Inom vetenskapen 

benämns dessa begrepp som validitet och reliabilitet. Ett argument med god validitet, eller 

giltighet, bygger på empirisk data. Den empiriska datan i denna studie är sammanställningen 
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av de intervjuer som denna studie bygger på. För att bedöma huruvida den empiriska datan är 

giltig behöver den kritiska granskaren bedöma om frågorna är relevanta för att besvara 

frågeställningen. Först när frågorna bedöms som ett bra mått på det studieförfattarna drar 

slutsatser om - kan den empiriska datan bedömas som giltig. Även om 

intervjuundersökningen bedöms som giltig, behöver den inte vara tillförlitlig och vise versa. 

För att en studie ska kunna bedömas som tillförlitlig, det vill säga att den har en god 

reliabilitet, krävs säkerställande av att intervjuundersökningen är utförd korrekt, att 

informanterna varit sanningsenliga samt att dokumentation har skett på ett korrekt sätt 

(Ekström & Larsson 2010, s. 14-15). Åtgärder för att för att uppnå tillförlitlighet i denna 

studies samtalsintervjuer behandlas i avsnitt 4.3.  
 

Ett tredje kvalitetskriterie i empiriska studier är pålitlighet. Kriteriet avser önskvärdhet om att 

ett liknande resultat ska kunna uppnås av en annan forskare, vid ett annat tillfälle. För att öka 

pålitligheten i denna studie har samtliga intervjuer transkriberats och sparats. Transkribering 

och de dokument som hör till bearbetningen av samtalsintervjuerna kommer inte att 

publiceras tillsammans med studien på grund av sekretessönskemål. 
 

En vetenskaplig studie karaktäriseras av viljan att ge kunskap av en mer generell karaktär, 

alltså sådant som kan appliceras på annat än just ett enskilt fall. Även om det är önskvärt att 

uppnå viss generell kunskap i den kvalitativa forskningen, är det inte lika viktigt som i den 

kvantitativa forskningen, då kvalitativa studier inte syftar till att samla statistisk data som går 

att generalisera utifrån (Ekström & Larsson 2010, s. 17-18). 
 

I den litteratur- och forskningssammanställning som Vuignier (2017) berörs diskussionen 

huruvida det är representativt för fältet att genomföra ännu en fallstudie. I sammanställningen 

visade det sig att 36% av all forskning på området är fallstudier, vilket framställs som 

problematiskt för att få en övergripande bild av forskningsfältet, då det är svårt att utvinna 

generell kunskap ur ytterligare en fallstudie (Vuigner 2017, s. 466).  
 

Arbetet med studien pågår tills dess att en mättnad uppstår: ett läge där ingen mer teori eller 

empiri behövs för att besvara syftet med studien. Den eventuella problematik som finns med 

detta arbetssätt är att tidigt i arbetet finna en teori och resterande tid bekräfta denna, gång på 

gång. Det är viktigt vara medveten om denna problematik för att kunna undvika den. 
 

Tillväxt Motala AB har arbetat med platsmarknadsföring sedan år 2012 vilket gör dem till ett 

gott exempel på en växande trend. Motala är en mellanstor svensk stad i Sverige (skl.se, 
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2018) och kan representera en före detta bruksort som tvingats genomgå en större 

strukturförändring, precis som många andra mellanstora svenska städer behövt göra.  

Motalas platsvarumärke och arbetet med positionering och investering är både prisbelönt och 

regelbundet använt som goda exempel i branschen i Sverige (Tillväxt Motala, 2018b). 
 

4.2.1 Fallstudie  

En fallstudie karaktäriseras av att ett enskilt fall eller en kombination av fall som studeras. 

Denna studie har som fall Tillväxt Motala AB:s arbete med platsmarknadsföring och de 

processer och funktioner som driver det strategiska arbetet. Syftet är att förstå hur Tillväxt 

Motala AB arbetar kommunikativt med platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad. 
 

För att besvara studiens syfte är det av stor vikt att undersöka fenomenet djupgående och 

analyserande. I fallstudier antar forskaren att situationella och kontextuella aspekter av det 

som undersöks har stor betydelse. Å ena sidan är det viktigt att beskriva det specifika, 

komplexa och situationella för fallet men å andra sidan minst lika betydelsefullt att urskilja de 

generella och grundläggande förhållandena som kommer till uttryck i det specifika fallet 

(Ekström & Larsson 2010, s. 19). 
 

4.3 Metod 

Kvalitativa intervjuer ger oss möjlighet att se världen ur en annan persons perspektiv och få 

en djupare förståelse för ett fenomen - djupare kunskap än vad som kan uppnås vid en 

objektiv observation (Eksell & Thelander 2014, s. 28). Intervjuer ger oss också tillgång till 

andra människors kunskap och erfarenheter vilket i sin tur tillåter oss att lära av varandra 

(Lindolf 2011 i Eksell & Thelander 2014, s. 28). I Communication challenges facing 

management teams finner Hedman & Valo (2015) att kvalitativa metoder är mer utforskande 

i sin natur och är därför mer effektiva i att fånga komplexitet inom ett valt fenomen. En 

kvalitativ forskningsmetod har visat sig vara bättre för att undersöka och förstå 

kommunikationsproblem än kvantitativa metoder som söker kunskap om förutbestämda 

faktorer (Keyton 2006 i Hedman & Valo 2015, s. 1114).  
 

Intervjuerna är av en semistrukturerad karaktär för att öppna upp för djupa och beskrivande 

svar. Denna semistrukturerade metod grundar sig i ett antal teman, formulerade av 

studieförfattarna, som utgår från forskningsfrågorna. Dessa teman innehåller vardera ett antal 

frågor som antingen besvaras spontant av informanten, med hjälp av öppna inledande frågor, 

eller med hjälp av vägledning, och mer riktade frågor, av intervjuaren. En semistrukturerad 

intervjumetod, till skillnad från en strukturerad, ger utrymme för informanterna att fritt 
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uttrycka det som de själva anser vara viktigt i de teman som formulerats (May, 2013). Smart 

Cities var det enda konkreta fenomenet studieförfattarna bad informanterna att reflektera 

över. Smart Cities är, som tidigare nämnt, en metod som sprider sig och återkommer ofta i 

tidigare forskning inom platsmarknadsföring. Således önskade studieförfattarna fråga 

informanterna om detta tankesätt som är kopplat till digitalisering och öppnar upp för dialog 

med målgrupper. 	
 

Utformningen av intervjufrågorna är avgörande för att intervjun ska vara ändamålsenlig. Är 

frågorna inte ett bra mått på de frågeställningar som ställs kan den empiriska datan inte heller 

bedömas som giltig (Ekström & Larsson 2010, s. 14-15). Korta och öppna frågor låter 

intervjupersonen leda intervjun och aspekter personen anser viktigast att berätta om ges 

inblick i (Kvale & Brinkman 2014, s. 208). Då djupare och personliga svar eftersträvas för att 

besvara vår frågeställning är det av vikt att ge intervjupersonen rätt förutsättningar. 

Intervjuguiden med manuset bör vara fyllig men inte följas strikt då intressant information 

kan gås miste om om intervjupersonen inte tillåts leda intervjun. Intervjuaren bör även vara 

öppen och anpassa såväl eventuella följdfrågor som frågeföljden om den inte faller sig 

naturlig. Alla frågor som intervjuguiden innehåller behövs eventuellt inte uttalas utan kan 

besvaras ändå då personen som intervjuas uppmuntras att utveckla och tala öppet med 

utgångspunkt i egna åsikter (Kvale & Brinkman 2014, s. 172).  
 

4.3.1 Intervjuer på Tillväxt Motala AB  

För att få insyn i arbetet med platsmarknadsföring på Tillväxt Motala AB har kvalitativa 

intervjuer gjorts med samtliga fyra personer på Tillväxt Motala AB som arbetar med 

platsmarknadsföring. De besitter alla mer eller mindre kompetens kring kommunikation och 

digitala medier och har antingen en chefsposition eller produktionsposition vad gäller såväl 

den interna som externa kommunikationen på företaget. De besitter alla insyn över olika 

verksamhetsområden på företaget. Informanterna kan således ge fyllig information om 

studiens intresseområden. För att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt har informanternas 

identiteter anonymiserats (Vetenskapsrådet, 2017). Urvalet är ändamålsenligt då 

studieförfattarna ansåg att intervjupersoner som har dessa egenskaper och funktioner på 

bolaget skulle bidra till att uppnå studiens syfte (Ritchie et al. 2014, s. 143). Sammanlagt har 

intervjuerna uppgått till 5 timmar och 44 minuter (se tabell 1 på nästkommande sida).  
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Tabell 1. Intervjuer i timmar och minuter. 

      

 

Intervjuer 
 Intervju Tid  

  1 1:59  

  2 1:25  

 I timmar och minuter  3 1:12  

 5:44  4 1:08  

     

   Totalt 5:44  

      
 

En aspekt att ta hänsyn till i intervjusituationer med chefer är den maktasymmetri som finns 

mellan intervjuperson och intervjuare. Till skillnad från många andra typer av intervjuer så är 

här intervjupersonen, chefen, experten snarare än forskaren. Maktasymmetri kan i egenskap 

av kunskap, status och makt påverka samtalet i termer av förtroende och öppenhet. För att 

övervinna problematiken med dessa maktskillnader är det av stor vikt att som intervjuare 

redan innan intervjun besitta kunskap om ämnet och visa på ett intresse att lära sig av 

intervjupersonen (Eksell & Thelander 2014, s. 32-33). Welch, Marchan-Piekkari, Penttinen & 

Tahvanainen (2002) kallar en sådan roll för informed outsider: en relation som suddar ut den 

maktasymmetri som innan fanns och som gör samtalet mer öppet och nyanserat (Eksell & 

Thelander 2014, s. 32-34). 
 

Då vi i denna studie kommer intervjua personer med formella roller som VD och 

kommunikationschef är det viktigt att förstå att dessa personer formellt har i uppgift att ge en 

positiv, och kanske i vissa fall förskönande, bild av organisationen. Professionella 

kommunikatörer kan alltså vara något svårare än andra chefer att intervjua då de ofta tar sin 

naturliga roll som organisationsföreträdare (Mikecz 2012 i Eksell & Thelander 2014, s. 34-

35). För att uppnå det förbehållslösa samtalet är det av stor vikt att få informanten att känna 

förtroende för att denne skall våga gå utanför generella beskrivningar om organisationen och 

svara något mer informellt och nyanserat (Eksell & Thelander 2014, s. 34-35). Dessutom är 

det centralt för studieförfattarna att vara uppmärksamma på när följdfrågor krävs för att 
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uppnå det djupa och reflekterande svaret, för att öka intervjuernas tillförlitlighet (Ekström & 

Larsson 2010, s. 14-15).  
 

De första minutrarna, innan frågorna börjar ställas och inspelningen startar, påverkar 

intervjuns förutsättningar (Kvale & Brinkman 2014, s. 170). I det inledande samtalet 

förklarar studieförfattarna syftet med intervjun och hur materialet kommer att hanteras då en 

aspekt som är viktig att ta hänsyn till är konfidentialitet och anonymitet. Personen som 

intervjuas behöver känna sig trygg med intervjuaren då det avgör huruvida hen känner sig 

bekväm i att utveckla, reflektera och yttra sig utifrån egna erfarenheter (Eksell & Thelander 

2014, s. 35).  
 

En förutsättning för kontakten som skapas i det inledande samtalet är att intervjuaren är tydlig 

med vilken typ av svar som söks. I vårt fall är det rimligt att berätta för och framförallt visa 

intresse för att det är personens synvinklar, erfarenheter och reflektioner i just sin arbetsroll 

som är önskvärda att ta del av (Kvale & Brinkman 2014, s. 170). Även visat intresse bidrar, 

som tidigare nämnt, till att minska maktasymmetrin mellan parterna (Eksell & Thelander 

2014, s. 32-34). 
 

5. Analys  

I följande avsnitt sammanställs intervjuerna och jämförs löpande med de teoretiska 

utgångspunkter och den tidigare forskning som presenterats. De teman som formulerats av 

studieförfattarna till intervjuguiden låg till grund för såväl intervjuerna som för analysen av 

transkriberingen. Genom informanternas reflektioner synliggjordes ytterligare teman och 

kopplingar drogs mellan de teman som formulerats av studieförfattarna. Fokus har genom 

hela analysprocessen vilat på informanternas egna reflektioner. För att konkretisera resultaten 

arbetade studieförfattarna med transkriberingarna systematiskt och identifierade dessa 

reflektioner och kopplingar med färgkoder. Följande resultatsammanställning utgår således 

både från de grundläggande temana som formulerats i intervjuguiden och från informanternas 

egna reflektioner.  
 

5.1 Framväxten av platsvarumärket  

Redan sex eller sju år innan framväxten av platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad 

hade Motala kommun påbörjat ett första försök till att skapa ett platsvarumärke. Informant 4 

berättar att arbetet gjordes grundligt med djupgående analyser och datainsamling men att det 

inte resulterade i någon position eller tydligt prioriterat budskap utan i en mer bred 

kommunikationsplattform med önskade framtidsbeskrivningar av platsen. Resultatet fick 
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inget större genomslag och upplevdes svårarbetat och allt för brett. Efter en upphandling 

beslutade Motala kommun att lägga arbetet med positionering av Motala på Tillväxt Motala 

AB. Tillväxt Motala AB fick som uppdrag att strategiskt arbeta med framtagning, underhåll 

och drift av platsen Motala. Detta arbete gav tydliga roller till kommunen respektive Tillväxt 

Motala AB. Motala kommun blir således kund till Tillväxt Motala AB som har i uppdrag att 

utveckla och driva platsen Motala, vilket gestaltas i form av platsvarumärket Motala, 

Östergötlands sjöstad. Se figur 1. 

 
Figur 1. Förklaringsmodell för ägandeskapet av platsvarumärket 

 
 

Informant 2 och 4 menar att det innan varumärkets framväxt upplevdes som att man stod i ett 

skede där man tidigare hade haft något att identifiera sig med, som den industristad som man 

hade varit under alla år, men att man nu inte längre kunde luta sig mot samma identitet med 

tanke på de stora nedläggningar som staden de senaste åren fått erfara. Man hade på bara 

några år förlorat över fyra tusen arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Strax därefter 

togs beslut om att den infrastruktursatsning som varit på tal under många år, och skulle 

resultera i en ny bro, en ny riksväg, ett nytt resecentrum samt dubbelspår, äntligen skulle bli 

av (informant 3. Samma intervjupersoner menar att satsningen gav nya förutsättningar in i 

framtiden och att staden fysiskt sett utvecklades stort och att det här upplevdes som att man 

behövde något nytt att identifiera sig med, något nytt att vara stolt över. Tolkningen som 

gjordes, menar informant 2 och 4, var att man sökte något att enas kring, en ny identitet att 

vara stolt över - tillsammans. Resultatet landade i platsvarumärket Motala, Östergötlands 

sjöstad.  
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5.1.1 Att särskilja plats och platsvarumärke 

Informant 4 & 2 menar också att det även fanns en problematik kring att kommunicera 

platsen och den kommunala produkten, som är två skilda saker. Motala kommun som 

organisation innehåller löften om att agera serviceleverantör, för exempelvis skolor och 

äldreomsorg, medans den fysiska platsen inte bär detta ansvar. Att skilja på dessa två saker 

var i detta skede svårt. Rent grafisk var det samma sak, vilket gjorde det omöjligt för 

mottagaren att särskilja på vem som stod som avsändare. Det skapade bekymmer, både för 

platsens verksamhet men också för den kommunala verksamheten att kommunicera som 

organisation, menar informant 4. Vidare menar informant 4 att helhetskänslan är 

sammankopplad och att den kommunala verksamheten levererar en stor del av upplevelsen av 

produkten, eller platsen i det här fallet, vilket gör det viktigt att också kommunen gör ett 

väldigt bra arbete i sin kommunikation och har ett starkt förtroende som serviceleverantör.  
	

“Alla de här människorna är ju stolta över platsen de bor på, den geografiska 

platsen, och att hjälpa dessa invånare, företag och föreningar att synliggöra 

det ambassadörskapet, att ge dem ett verktyg att använda, är ju egentligen 

otroligt naturligt att göra.” - Informant 4.	
	

Informant 4 berättar att det kändes som en naturlig utveckling att börja arbeta på ett verktyg 

för platsen invånare att använda sig av när de ville bära stoltheten för platsen.	
 

5.1.2 Varumärkesidentifikation 

Informant 4 och 2 berättar att platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad vid sin lansering 

togs emot väl, men att det fanns människor som inte identifierade sig alls med positionen. 

Orsaken till de delade meningarna menar informant 4 bero mycket på den landsbygd i Motala 

som i vissa fall geografiskt ligger långt från vatten, långt ut i skogen, har svårare att knyta an 

till positionen som sjöstad. Tidigare forskning (Zenker, Braun & Petersen 2016, s. 24; 

Benedek 2017, s. 50; Hatch & Schultz 2010 i Falkheimer & Heide 2014, s. 136) visar att 

invånarna är en viktig målgrupp i en stads platsmarknadsföring just för att de själva verkar 

som platsambassadörer och att det inte är ovanligt att bilden av en plats kan variera hos 

invånarna. Orsaken till detta är för att platsmarknadsföringen tenderar att förmedla en 

förenklad bild av en komplex plats. Men att försöka förmedla en mer varierad syn på 

varumärket, eller platsen i detta fall, behöver inte vara gynnsamt, menar Zenker, Braun, 

Petersen (2016). En mer komplex bild gör det svårt för mottagarna att ta till sig varumärkets 

egenskaper vilket leder till en svagare position (Zenker, Braun & Petersen 2016, s. 24). 
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Samtliga informanter menar att det är viktigt att ta hänsyn till att invånarna på platsen skall 

kunna identifiera sig med varumärket, men att det är ett komplext arbete - något som 

forskningen stödjer (Moilanen & Rainisto 2009, ss. 19-20). På Tillväxt Motala AB har 

invånarna alltid betraktats som ambassadörer för platsen och därför är arbetet med att mäta 

och utvärdera varumärkets igenkänningsgrad högt prioriterat, vilket samtliga informanter 

argumenterar för. Genom platsmarknadsföring menar informanterna att de till viss del kan 

kontrollera den levande kommunikation som sprids av invånarna om Motala, Östergötlands 

sjöstad, då de ser att de kan påverka människor att bära med sig budskap som ambassadörer. 

Den levande kommunikationen går enligt Lee et al. (2016) att påverka men full kontroll nås 

inte då den inte går att styra (Lee et al. 2016, 145). Informanternas åsikter angående viss 

kontroll över den levande kommunikationen är förenliga med åsikter av Lee et al. (2016). 

Detta skiljer sig således från Karavatzis (2004; 2008) place brand communication model som 

menar att avsändare av kommunikation inte har någon kontroll alls över den levande 

kommunikationen (E. Braun et al. 2014, s. 65). 
 

5.1.3 Mätning och utvärdering 

Tidigare forskning har berört frågan huruvida det är möjligt att mäta värdet av ett 

platsvarumärke samt diskuterat vikten av att mäta de insatser som görs på olika platser. 

Benedek (2017) menar att för att uppnå en utförlig och komplex bild av målgruppens 

attityder, förståelse för och krav på ett platsvarumärke krävs datainsamling och analys av 

underlag från såväl invånare och lokala grupper som besökare och investerare (Benedek 

2017, s. 47). Tillväxt Motala AB arbetar återkommande med egna temperaturmätningar hos 

näringslivet, och utöver den egna mätningen analyseras också resultatet av Svenskt 

näringslivs årliga mätning av företagsklimatet. Mätningarna på näringslivet kan jämföras med 

de lokala grupper som Benedek (2017) talar om. Informant 2 argumenterar för att mätningar 

av detta slag är essentiella för lyckad platsmarknadsföring och menar att en bra magkänsla 

inför en kommunikationsinsats inte är betydelsefull utan resultat av mätningar som bekräftar 

relevansen eller behovet av insatsen krävs. Benedek poängterar att det är gynnsamt att 

använda sig av en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder för att 

uppnå en tillförlitlig uppfattning som möjligt (Benedek 2017, s. 49). Vartannat år gör CMA 

Research en attitydundersökning för att mäta kännedom och attityd till platsen och 

positionen, som går ut till invånare i den egna kommunen, men också till de närliggande 

kommunerna Vadstena, Linköping, Mjölby och Askersund, som är den prioriterade 

geografiska målmarknaden. Faktorerna som undersöks är kännedom och attityder inför 

platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad. Kombinationen av kvalitativa och 
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kvantitativa metoder Benedeks forskning uppmuntrar återfinns inte i undersökningsmetoden 

Tillväxt Motala AB tillämpar angående kännedom och attityd. Tidigare forskning har också 

konstaterat att platsmarknadsföring betraktas som en process snarare än insatser med 

omedelbara mätbara resultat, något som organisationer bör ha i åtanke när mätningar som 

dessa utförs (Kaneva 2009, s. 123). Resultat av enskilda strategiska kommunikationsinsatser 

kan resultera i positiva effekter år efter insatsen gjorts (Mårtensson 2014, s. 379). 

Mätningarna Tillväxt Motala AB utför på kännedom och attityd görs regelbundet vilket visar 

platsmarknadsföringens effekter över en längre tidsperiod.  
 

5.1.4 Engagemang och huvudposition 

Informant 4 menar också att det är av stor vikt att de som operativt och strategiskt arbetar 

med platsmarknadsföringen själva är engagerade och identifierar sig med positionen, alltså 

platsvarumärket, då kommunikationen är starkt förankrad i den. Samtliga informanter är 

eniga om att det är av allra största vikt att hålla med om detta. Oerhört viktigt, helt centralt, 

skulle jag säga. Man måste se det som ett säljarbete och då måste man tro på sin produkt. 

Det är ett måste för att bli trovärdig i det, säger informant 4. Vidare menar samtliga att det är 

viktigt att det är genuint, för att det också ska kunna kännas genuint.  
 

“Vad som är otroligt viktigt i själva positionstagandet av en plats är att man tar 

en position som människor tror på, och som man själv tror på.” - Informant 4. 
 

Vidare menar informant 4 att det till trots är viktigt att våga ta huvudposition för att 

prioritera, och att dessa mindre “orter på orter” tjänar på att sin huvudposition har ett starkt 

varumärke. Att ta en huvudposition innebär i Motalas fall att man valt att satsa på Motala 

tätort och dess tillgångar, och utsett den till någon slags huvudposition, menar informant 4. 

Under huvudpositionen, Motala tätort, finns ett antal mindre orter, landsbygden, som hen 

menar tjänar på att huvudpersonen anses stark. 
 

Fortsättningsvis diskuterar informant 4 kring att det är naturligt att få frågor när man så tydlig 

har tagit position. Ett exempel som lyfts är att det ibland kan komma frågor på varför det inte 

finns något tillgängligt sjönära boende i Östergötlands sjöstad. Samtidigt menar informant 4 

att det är svårt att se vad alternativet är då det fortfarande är marknadskommunikation och att 

syftet är att försöka påverka marknaden. Vidare menar informant 4 att det utifrån hens 

perspektiv är marknadsföring och då är det en del av arbetet att lyfta de positiva aspekterna, 

men att det som i all marknadsföring är viktigt att försöka vara sann. Benedek (2017) menar 

att avvägningen vad som bör kommuniceras och när, var och hur detta bör äga rum är viktig 
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också för att marknadsföringen inte endast ska agera på en grupps behov och sakna hänsyn 

till en annan. Platsvarumärket kan i längden ta skada om detta inte tas hänsyn till. 
 

5.2 Kommunikativa insatser och dess kanaler  

Tillväxt Motala arbetar med ett antal olika kommunikativa insatser i ett antal olika kanaler. 

Det handlar om nyhetsbrev, kommunikation kring evenemang och nätverksaktiviteter samt 

löpande kommunikation, marknadskommunikation, i de sociala kanalerna. Se tabell 2. 
 

Tabell 2. Kommunikativa insatser. 

     

 
Kommunikativa insatser 

   

 Insats Kanalval / medie Målgrupp  

 Nyhetsbrev / e-postmarknadsföring emarketeer Näringslivet  

 Nyhetsbrev / e-postmarknadsföring emarketeer Besöksnäring, etablering & 
investering  

 Kommunikation evenemang & 
nätverksaktiviteter emarketeer Näringslivet  

 
Löpande kommunikation Facebook & 

Instagram 
Näringslivet, invånare, besökare & 
potentiella inflyttare  

 Löpande kommunikation Motala.se Invånare, besökare & potentiella 
inflyttare  

     

 

5.2.1 Kommunikativa insatser och dess syfte 

Syftet med de olika kommunikativa insatserna (se tabell 2) skiljer sig något åt. De olika 

nyhetsbrev som skickas ut går till näringslivsbolagets medlemsföretag, lokala samt regionala 

tjänstemän, politiker och företagsstödjande organisationer och andra som visat intresse för att 

ta emot nyhetsuppdateringar om näringslivet. Dessa nyhetsbrev går ut elva gånger per år och 

kan exempelvis innehålla information om nyetableringar, näringslivsrelaterade evenemang 

eller annan information kopplat till näringslivet i Motala. Sex gånger om året, och då mer 

koncentrerat under sommarmånaderna, så går även ett nyhetsbrev riktat till besöksnäringen 

ut, som går till aktörer i Motala som tar emot en stor del av den turism som staden har, säger 

informant 1. Utöver dessa två nyhetsbrev så skickas två nyhetsbrev per år till intressenter för 

investering och etablering, som innehåller just det - nyheter kring investeringar och 

etableringar i området. Det som benämns som kommunikation evenemang & 
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nätverksaktiviteter i tabellen syftar till de näringslivsrelaterade evenemang som Tillväxt 

Motala AB arrangerar: företagsmässor, seminarier, nätverksträffar och en näringslivsgala. 

Kring dessa evenemang produceras kommunikation som sprids i de egna kanalerna samt i 

vissa fall köpt reklam i exempelvis lokaltidningar och/eller tv-reklam. Det som i tabell 1 

benämns som löpande kommunikation i de sociala medierna Facebook & Instagram syftar till 

de uppdateringar som görs i respektive kanal. På Facebook drivs ett flertal konton. Ett av 

dessa konton är riktad till boende i kommunen med syfte att sprida vetskap om evenemang 

och ge tips på vad som händer i Motala just nu, ett konto är Tillväxt Motala AB:s egna konto 

med uppdateringar om vad de arbetar med och de två sista kontona är helt inriktade på 

näringslivet och innehåller bland annat om uppdateringar om etableringar och 

företagsklimatet.  
 

Det primära kontot för platsmarknadsföring på Facebook har både näringslivet, invånare, 

besökare och potentiella inflyttare som målgrupp. Detta konto fylls med allt från evenemang 

och utflyktstips till nyheter och vackra bilder på platser värda att besöka i Motala. På 

Instagram är målgruppen framförallt de egna kommuninvånarna, besökare och potentiella 

inflyttare, och här är fokus att publicera attraherande bilder av platsen, menar informant 3. En 

del av innehållet på det egna kontot är också användargenererat, för att uppmuntra publiken 

att vara medskapare. Den förtjänta median upplevs mer trovärdig än det egenproducerade 

innehållet (Leigert 2015, ss. 13, 55), något som Tillväxt Motala AB vill dra nytta av. 

Informant 3 menar att innehållet i samtliga kanaler alltid lutar sig mot varumärket och att det 

finns en bit av Östergötlands sjöstad i allt de gör. Se figur 2 för skärmavbild av 

Instagramkontot motala_sjostad. 
 

Figur 2. Skärmavbild av Instagramkontot motala_sjostad. 
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Samtliga informanter uppfattar att man hamnat i ett läge där man hanterar ett större antal 

kanaler, där utförandet tar sådan stor plats att utvärdering sätts åt sidan. Informant 1 säger att 

hen driver ett större antal kanaler och att det ibland är svårt att bedöma vad som ska 

publiceras på respektive konto, och vad som passar bättre på ett konto som en kollega driver. 

Informant 1, 2, & 3 menar alla att en bättre internkommunikation hade kunnat förenkla dessa 

situationer men att tiden inte räcker till. De menar att det operativa idag tar så mycker tid att 

det strategiska får sättas åt sidan, vad gäller kanalval och innehållets funktioner. Att tvivla på 

vilket innehåll som platsar i vilken kanal eller rent av om någon annan redan gjort jobbet, kan 

bidra till viss frustration (informant 1). Den interna kommunikationen har stor betydelse för 

utförandet av den kommunikation som riktas externt (Heide, Johansson & Simonsson 2012, 

ss. 63-64). En god intern kommunikation har visat sig bidra till en enighet och delaktighet 

hos medarbetarna vilket i sin tur leder till mer engagerade och positivt inställda anställda vad 

gäller företagets mål och insatser (Larsson 2014, ss. 88-89). Informanterna har inte påtalat att 

det skulle finnas någon problematik med engagemang men de instämmer alla med att det kan 

råda viss förvirring kring vad för typ av innehåll som platsar i vilken kanal eller konto. En 

bättre intern kommunikation hade kunnat förenkla beslutsprocesser vilket är ett måste för att 

uppnå fullgod effekt av de strategiska kommunikativa insatserna. (Larsson 2014, ss. 88-89)  
 

Det finns enighet hos samtliga informanter om att det är viktigt att inte enbart agera på sin 

egen drivkraft utan också på data från en utvärdering. Informant 2 berättar hur 

platsmarknadsföringens genomslag kan försvagas om mindre insatser i spridda kanaler görs. 

Hen jämför med strategin som var aktuell för 6 år sedan då de varumärkesbyggande 

insatserna kommunicerades via TV-mediet. Satsningen att dominera ett medie gav avkastning 

men samtidigt kräver dagens möjligheter i varierande sociala nätverk att man kommunicerar 

aktivt även där. Återigen handlar det om resurser av tid och kunskap för att matcha 

ambitionsnivån, vilket samtliga informanter konstaterar.  
 

Vad gäller interaktion menar samtliga informanter att det är en viktig och positiv möjlighet 

med det nya digitala medielandskapet. De sociala kanalerna öppnar upp för frågor och 

diskussion vilket kan ge viktig input och feedback på det publicerade innehållet. Informant 4 

& 3 menar att man i viss utsträckning bevakar och analyserar vad för typ av innehåll som 

skapar mest engagemang, men att man hade kunnat göra mer. De menar bägge att det även 

här finns en ambitionsnivå men att tiden, och i vissa fall inte heller kompetensen, inte räcker 

till. Enskilt menar de att de följer samtliga kanaler och snappar upp eventuella åsikter om det 

finns kommentarer på inläggen de ser. För att dra en parallell till den tidigare forskningen 
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menar Lee et al. (2016) att sociala medier är en viktiga kanalval då de är lättillgängliga och 

skapar möjlighet till dialog med publiken (Lee et al. 2016, s. 147). Martínez et al. poängterar 

även dess betydelse för platsmarknadsföringen då interaktionsfunktioner bidrar till att skapa 

en känsla av samhörighet med platsen hos publiken (Martínez 2017, s. 126). 
 

Informant 3 lyfter de positiva aspekterna med de sociala kanalerna och talar då främst om 

Instagram, som hen menar är ett fördelaktigt verktyg i arbetet med platsmarknadsföring för 

staden. Verktyget levererar oändliga möjligheter vad gäller räckvidd och att kunna nå så 

många med en minimal budget är en enorm fördel med den digitala utvecklingen, säger 

informant 3.  
 

“Dels att man själv jagar fina bilder, och då har man ju fina bilder man kan 

använda till annat. Så det ger mer än bara outputen, man bygger också nätverk. 

Många är ju glada att delge.” - Informant 3. 
 

Informant 3 berättar att många kommuninvånare är glada att bidra med eget bildinnehåll till 

platsvarumärkets kanaler. Vidare berättar hen att det snabbt byggs upp små nätverk av 

motalabor som vill dela med sig av eget bildmaterial. 
 

5.3 Kommunikation och digitalisering  

Informant 2 och 4 upplever att det har skett stora förändringar i det digitala medielandskapet 

sedan lanseringen av platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad. Informanterna förklarar 

att tidigare investeringar, i synnerhet TV-mediet och printannonsering, har förflyttats till 

digitala val i form av exempelvis sociala medier.  
 

Samtliga informanter uttrycker fördelar med att kommunicera via digitala kanaler i arbetet 

med platsmarknadsföringen av Motala, Östergötlands sjöstad. Informant 3 menar att 

möjligheterna digitala plattformar erbjuder bör tas till vara på då man med en liten budget 

kan göra insatser som når stora publiker. Informant 1 tror att en högre grad av aktivitet i 

sociala kanaler kan fungera uppmärksammade för målgruppen besökare förutsatt att rätt 

strategier appliceras. Informanten utvecklar att inspiration till insatser fördelaktiga för 

platsvarumärket existerar men försvagas av omständigheten att ideérna osannolikt förmås 

förverkligas då hens kunskaper inom digitala arbetssätt är begränsad. Informant 2 har i sitt 

arbete uppfattat att det är viktigt för platsvarumärken, och varumärken överhuvudtaget, att 

besitta en digital närvaro. Hen upplever att vikten av att finnas och vara aktiv i digitala 

kanaler hela tiden ökar och har gjort det sedan lanseringen av platsvarumärket. Martinez, 
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Barceló Ugarte och Cabuzelo Lorenzo (2017) konstaterade, i sin studie om sociala nätverk 

och appar, att digitaliseringens möjligheter, precis som informant 2 uppfattat, behövs tas till 

vara på för att kunna fortsätta kontrollera och underhålla sitt platsvarumärke. Samtliga 

informanter menar att det har saknats fullgod kompetens på företaget för att kunna föra det 

digitala arbetet framåt, vilket gör att de känner att de inte är uppdaterade, och som enligt 

Martínez et al. (2017) skulle kunna innebära ett hot mot platsvarumärket (Martínez et al. 

2017, s. 122-123). 
 

Informant 4 ser att det har blivit enklare att sikta och rikta kommunikativa insatser mycket 

tydligare till rätt målgrupper. Informanten utvecklar konstaterandet med att det även har blivit 

väsentligt mycket svårare idag för inköpare av media än för 10-15 år. Svårigheten ligger i att 

uppnå kompetensen att kunna navigera var insatser behövs, i vilka former och vilka som 

kommer att nås. Även att beställa denna kompetens är utmanande då även det kräver 

kunskaper om kanalmöjligheter.  
 

Beträffande sin egen respektive digitala kompetens konstaterar samtliga informanter att den 

inte är tillräcklig för att vara kompatibel med den ambitionsnivå som existerar. Alltså en 

ambitionsnivå att uppnå effektiv närvaro i de digitala kanalerna. Informant 3 och 4 menar att 

det finns en ambition att öka interaktionen i kanalerna vilket därmed innebär möjligheter att 

stärka platsvarumärket och utvinna information som berör allmänhetens reaktioner. 
 

Informant 3 och 4 menar att personligt intresse och tidsbrist även är orsaker till svårigheterna 

med att utnyttja de digitala kanalerna till fullo i arbetet med platsvarumärket. Vidare förklarar 

informant 4 att kommunikation i kanalerna var ett större fokus under första året efter 

lanseringen av platsvarumärket då det handlade om att strategiskt kommunicera Motala, 

Östergötlands sjöstad i ett etablerande syfte. Tiden för att utforma kommunikation i de 

digitala kanalerna har blivit lidande då större fokus har riktats mot att skapa verksamhet för 

näringslivet och faktumet att det existerar ett stort antal kanaler som medarbetarnas tid 

fördelas på.  
 

5.3.1 City apps och platsmarknadsföring  

Utifrån den digitala utveckling informant 1 och 3 observerat under de senaste åren upplever 

de att City Apps är en produkt som kommer att spridas och anammas i städer globalt och 

nationellt. Ur ett användarperspektiv ser tidigare nämnda informanter att det finns fördelar i 

att samla flera funktioner i en kanal. Informant 1 och 3 reflekterade båda över erfarenheter i 

två internationella städer som har utvecklat appar invånare och besökare kan använda i syfte 



 

 34 

att navigera, finna attraktioner, information och nyheter om staden. Båda informanterna ser 

att detta i framtiden kan bli en funktion för Motala. Informant 3 ser att med tiden kommer 

människor förvänta sig en app av städer och platser de bor i och besöker för att som 

användare erbjudas en smidig lösning i form av endast ett nätverk. 
 

Informant 4 reflekterar över hur en lansering av en app blir intressant ur ett syfte att stärka 

platsvarumärket genom PR. Hen poängterar att PR-aspekterna inte får negligeras utan 

lanseringen av en app innebär möjligheter att visa att Motala är en plats som ligger i framkant 

i utveckling och modernisering. Det finns ett värde i att skapa PR för produkten, tävla med 

den, vinna priser, göra besök för att visa upp den och viktigast av allt - att kommunicera 

dessa aktiviteter. Informant 4 ser även utvecklingen av en app för Motala ur ett 

finansieringsperspektiv och är skeptisk till att den skulle användas av målgruppen i en skala 

som motiverar en ekonomiskt kostsam satsning. Informanten har hört om lösningar i form av 

appar under ett antal år och landar vid alla tillfällen i funderingar angående huruvida 

målgruppen finner användning för dem. Funderingarna berör även hur produkten ofta omges 

av välutformad PR som skapar en häftig porträttering av den men, som tidigare nämnt, 

eventuellt ingen funktion som målgruppen har ett genuint behov för.  

Studieförfattarna bad informanterna att reflektera över begreppet Smart Cities - att ge staden 

ett digitalt nätverk genom en app men med stort fokus på att skapa sociala forum där 

användare kan kommunicera. Syftet är att övervaka kommunikationen, som kan beröra 

kulturella ämnen till infrastruktur, och därmed förstå och tillmötesgå invånarnas behov 

(Martinez et al. 2017, 122-123). I relation till rollen som platsmarknadsförare ansåg samtliga 

informanter att det användargenererade innehållet är värdefullt i insamling av behovsbilder 

hos målgruppen. Informant 1 menar att en tydligare behovsbild innebär vägledning i 

kommunikationsstrategier för marknadsföring av platsvarumärket. Vidare lyfter informant 1 

och 4 att de ser alltmer att beteendet ser ut så att människor delar med sig av information och 

tips samt läser andras recensioner. Informant 4 poängterar att kommuninvånarna bör påverkas 

positivt i sina åsikter och attityder som ambassadörer för platsvarumärket när de har tillgång 

till en aktiv, transparent dialog vilket ökar trovärdigheten för vad platsvarumärket. Martínez 

et al. (2017) menar att kanaler där kommuninvånare och besökare kan kommentera och 

diskutera skapar engagemang och en mer transparent dialog. En transparent dialog ger 

publiken en större känsla av att platsens funktioner är för dem tillgängliga (Martínez et al. 

2017, s. 126). 
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5.4 Nätverk  

5.4.1 Lokala nätverk 

Inom ramen för Tillväxt Motala AB finns ett antal olika företagsnätverk, dessa kan vara av 

geografiska karaktär eller baseras på gemensamma intressen och målgrupper. Dessa nätverk 

är relaterade till andra affärsområden men informant 4 och 2 menar att det finns fördelar med 

dessa nätverk även i rollen som platsmarknadsförare. De fysiska träffarna med nätverken blir 

oerhört viktiga, menar informant 4, då det är företagen som är finansiärer och ambassadörer 

till en stor del av de projekt som bolaget driver. 

 
“Det är att, att dialogen får vara central, om du inte har någon dialog så kan 

du ju inte heller skapa några goda ambassadörer för den plats du verkar på. 

Och träffas man inte så finns ingen dialog, så att träffa varandra och se 

varandra i ögonen och få en förståelse när man orienterar varandra om vad vi 

har på gång, det är ju i princip det det handlar om.” - Informant 2  
 

När informant 1 och 3 fick frågan om huruvida de anser att dessa nätverk kan bli behjälpliga i 

arbetet med platsmarknadsföring blev svaret något annorlunda. De menar att nätverken är 

mycket viktiga i flera aspekter men de menar även att de inte har rollen som 

platsmarknadsförare vid dessa nätverksträffar.  
 

5.4.2 Externa nätverk  

Det finns också, utöver de interna nätverk som behandlats i föregående stycke också ett antal 

externa nätverk. Dessa är inte strukturerade med återkommande och regelbundna träffar, men 

informant 2 och 3 menar att det finns en påtaglig öppenhet och transparens. Informant 1, 2 

och 3 berättar alla att de har fått nytta av det informella nätverk som upplevs finnas hos 

personer som har liknande roller, både i det närliggande geografiska området och nationellt. 

Det rör sig inte om samma konkurrens som inom traditionell marknadsföring, upplever 

informant 4 och 2. Informant 3 upplever att det inte finns någon tydlig nackdel av att dela 

med sig av sina erfarenheter, och tillägger att man inte tänker i de banorna på Tillväxt Motala 

AB.  
 

Sen kan det självklart vara mer eller mindre konkurrens, beroende på, säger informant 4. Som 

exempel tar hen upp den närliggande staden Vadstena som Motala, trots det korta avståndet 

och samma tillgång till det man tagit position i - vattnet, inte konkurrerar på samma sätt som 

Motala gör till exempelvis Mjölby. Mjölby, som ligger något längre bort än Vadstena 
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konkurrerar på ett annat sätt, på grund av de många arbetsplatser som man kan erbjuda på de 

industrier som finns belägna i staden. Vidare menar informant 4 att om man på riktigt ska få 

till någon regional samverkan så måste man lägga konkurrensen åt sidan.  
 

Ur ett marknadsföringsperspektiv handlar det om att tydligt kommunicera ett fåtal utvalda 

associationer som representerar varumärkets själ i syfte att just konkurrera på marknaden 

(Mårtensson 2014, s. 89). Marknadens gemensamma utveckling och välstånd är dock 

någonting som samtliga av marknadens aktörer bör agera för (Mårtensson 2014, s. 80). 

Synsättet medarbetarna på Tillväxt Motala AB delar angående extern samverkan och 

konkurrens påvisar skillnader gentemot marknadsföringsperspektiv, även om det finns även 

här handlar om positionering.  
 

5.5 Svårkommunicerade fysiska platser inom ramarna för platsvarumärket 

Studieförfattarna bad informanterna att reflektera över eventuella platser i kommunen som 

inte passar in inom ramarna för platsvarumärkets budskap och därmed blir 

svårkommunicerade. Lanseringen av platsvarumärket togs emot väl men informant 4 menar 

att det var en utmaning att få med landsbygden under det nya platsvarumärket. Hen upplever 

att det finns mycket kärlek till sin plats när man är bosatt på mindre orter på landsbygden och 

att det har varit mer utmanande att få målgruppen där att identifiera sig med platsvarumärket 

Motala, Östergötlands sjöstad. Informant 4 ser båda att vattnet, som är en central del av 

platsvarumärket, återfinns och är mest välkänt mot de centrala delarna av Motala vilket 

innebär att det är mer återkommande i kommunikationen. Detta problem härleds enligt 

Ritchie och Ritchie (Moilanen & Rainisto, 2009) till faktumet att platsen är flerdimensionell 

och olika gruppers behov inte till full grad kan uppfyllas av ett platsvarumärke.  
 

I problematiken som innebär att delar av målgruppen inte välkomnar utformningen av 

platsvarumärket argumenterar Informant 4 för att man måste landa i definitionen av 

platsmarknadsföring, och att man som platsmarknadsförare måste våga ta position. Hen 

förklarar vidare att platsens naturliga huvudattraktioner tas till vara på i kommunikationen 

och fungerar tilldragande. Enligt Zenker, Braun och Petersens (2016) forskning kan detta 

argument vara nyttigt för att reducera risken för platsvarumärket, att i kommunikationen, 

uppfattas spretigt och ogreppbart vilket följaktligen leder till förvirring och en svagare 

position. Även inom teori för marknadskommunikation hävdar Mårtensson (2014) att endast 

ett fåtal av de starkaste konsumentfördelarna bör vara centrala i kommunikationen då för 

många kan försvaga effekten (Mårtensson 2014, s. 89). När målgruppen, exempelvis 

eventuella inflyttare, söker på Motala krävs det att huvudattraktionerna förmedlar positiva 
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associationer. Först i nästa steg kan mottagaren se en utförlig bild av vad Motala erbjuder 

men att positionera sig på alla de mindre orterna är inte effektivt menar informant 1. Är 

mottagaren en eventuell inflyttare till en mindre ort är det centralt att de i högre grad 

välkända egenskaperna och de utvalda marknadsförande egenskaperna Motala besitter inger 

goda associationer anser hen. Informant 1 berättar att hen vill arbeta för att tillmötesgå både 

behov hos näringsliv, invånare och besökare i kommunikationen av platsvarumärket men att 

vissa huvudattraktioner får ta större plats. Zenker, Braun, Petersen (2016) betraktar, likt 

Tillväxt Motala AB, invånarna i en stad som ambassadörer för platsen, men de poängterar 

även att attityder hos fler grupper är betydelsefulla för platsvarumärkets fortlevnad (Benedek 

2017, s. 50). Benedek (2017) menar att avsändaren måste navigera i vad och vid vilken 

tidpunkt något ska kommuniceras. 
 

Även informant 3 lyfter kommunikativa utmaningar som berör landsbygden. Hen upplever 

dock att vattnet som platsvarumärket representerar har hög identifikationsfaktor på 

landsbygden tack vare de många sjöarna. I de kanaler som informant 3 driver publicerar hen 

även information och visuellt material från landsbygden i form av sjöarnas möjligheter till 

bad och aktivitet eller tips om skidspår och cykelleder. Detta för att kommunikativt ta vara på 

naturen och byarna som en viktig del av platsvarumärket men även för att skapa engagemang, 

uppmärksamhet och identifikation till och i dessa områden. Zenker, Braun & Petersen (2016) 

betonar betydelsen av att lyfta frågor och platser som invånare känner att de är en del av för 

att stärka positiva associationer och identifikation med platsvarumärket. Trots att informant 4 

ser att huvudattraktionerna måste prioriteras i den varumärkesbyggande kommunikationen är 

detta inte oförenligt med Zenker, Braun & Petersens argument. Dessa åsikter blir förenliga i 

den mån att invånare på landsbygd och mindre orter även kan identifiera sig med de mer 

centrala geografiska platserna och händelserna i Motala: exempelvis Varamon, startpunkten 

för Göta kanal eller det årliga cykelevenemanget Vätternrundan. Innehållet som publiceras 

från landsbygden följer likväl ett tema av vattnets olika användningsområden och möjligheter 

att aktivera kroppen i Motalas natur. Informant 2 och 3 berättar, som tidigare nämnt, att 

siffrorna i mätningarna av attityd och kännedom som de utfört i Motala stad med omnejd är 

lovande.  
 

5.6 Att urskilja avsändaren för den fysiska platsen Motala  

Ytterligare utmaningar informant 3 ser angående mindre orter grundar sig i distinktionen 

mellan kommunen och Tillväxt Motala AB då aktörerna stundom missbedöms som 

synonymer. Till Tillväxt Motala AB flödar alltemellanåt felriktad kritik eller frågor in till 
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Tillväxt Motala AB som berör kommunens utvecklingsbeslut eller arbetsområden. Informant 

3 förklarar att dessa situationer kan uppstå när Tillväxt Motala AB som avsändare hyllar en 

plats som upplevt missnöje angående strukturella förändringar som rör exempelvis skola eller 

omdirigerade busslinjer. Allmänheten på platsen ställer sig kritiska till att platsen porträtteras 

som attraktiv samtidigt som tolkningen att kommunen förändrar platsen till det sämre görs. 

Inom platsmarknadsföring måste fördelarna lyftas, att ignorera områden som genomgår 

förändringar är skadligt i längden tror informant 3. Samtliga informanter poängterar att 

platsmarknadsföringens funktion och definition är att lyfta fördelar och styrkor samt att bruka 

dessa och ta fördel av dem kommunikativt. Per Philip Kotlers definition innebär 

platsmarknadsföring utvecklingen av en plats och en tillfredsställelse hos den valda 

målgruppen. Lyckad platsmarknadsföring är den som får invånare och näringsliv att känna 

sig nöjda, vilket gör målgruppens känslor kring en representativ, men vacker bild, till en 

viktig del i arbetet (placebrander.se).  
 

Informant 2 argumenterar även för att det är väsentligt att skilja på platsutveckling och 

platsmarknadsföring då utvecklingsområden i staden, både fysiska platser, infrastruktur och 

exempelvis skola är frågor för kommunen. Det är en kompetens i sig att manövrera var 

platsmarknadsföringens syfte börjar och slutar menar informant 2. Hen förklarar vidare att 

vissa situationer eller problematiska fysiska platser bör bemötas kommunikativt av Tillväxt 

Motala AB när platsvarumärket och dess budskap kräver det, dock måste det positiva 

budskapet alltid övertrumpfa. Sådana tillfällen kräver att kommunikationen även visar vilket 

arbete som utförs för att motverka upphovet till missnöjet. Informant 2 menar att tillfället tas i 

akt att underhålla eller styrka trovärdigheten i sin kommunikation. I linje med Moilanen och 

Rainisto (2009) som menar att strategisk kommunikation för underhåll av platsvarumärket är 

en vital framgångsfaktor.  
 

Samtliga informanter tror att Tillväxt Motala AB alltid kommer att brottas med missförstånd 

inom allmänheten angående vem som är avsändare - kommunen eller Tillväxt Motala AB 

som arbetar med platsen som ägs av alla och ingen. Informant 3 upplever att rollerna 

stundtals är invecklade även som avsändare då uppdraget att driva ett platsvarumärke 

kommer från kommunen, då etablering och företag är viktiga element i affärsområdena för 

Tillväxt Motala AB samt att platsen som marknadsförs tillhör alla. Informant 2 och 4 

påminner om att uppdelningen mellan kommunens organisation och platsens position, image, 

identitet och marknadsföring är vital för att aktörerna ska kunna växa både separat och 

tillsammans. Ett argument som stöds av Lucarellis forskning i Benedek (2017). Enligt 

Lucarelli bör kommunväsen vara aktiva och hjälpsamma i platsmarknadsföringens 
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processerna men ett samarbete där genomförande och utveckling av strategier behandlas av 

kommunikations- och marknadsbyråer (Benedek 2017, s. 49). 
 

5.7 Att bära ett budskap 

Informant 4 berättar att målgruppens behov togs tillvara på i utvecklingen av 

platsvarumärket. Som tidigare nämnt har samtliga informanter berättat om hur målgruppens 

behov är viktiga att förstå då de i platsmarknadsföringen vill finna den identitet som 

målgruppen kan identifiera sig med och vara stolta över. Informanterna är också överens om 

att platsens huvudattraktioner måste tilldelas huvudfokus i kommunikationsinsatserna för att 

kunna ta en differentierande position och tilltala näringsliv, invånare samt besökare genom 

samma image. I Mårtensson (2014) kan vi läsa om att varumärkesidentiteten bör utvecklas 

med målgruppens behov i åtanke och bör formuleras tydligt och målmedvetet (Mårtensson 

2014, s. 81). Informant 4 reflekterar över det stora antalet människor platsmarknadsföringen 

är ämnad att påverka. 
 

“Platsmarknadsföring, i min värld, handlar mycket om att få med många 

människor. Att få med sig många människor att bära ett budskap, eller att bära 

en position. Då måste du brinna för, du måste på riktigt vara engagerad, 

annars får du inte med dig människor. ” - Informant 4 
 

Att påverka ett stort antal människor så att de dagligen bär med sig ett budskap, i detta fall 

som ambassadörer för Motala, Östergötlands sjöstad, kan jämföras med syftet av propaganda. 

Propaganda växte fram som ett verktyg inom politiken och använde mediekanaler i syfte att 

påverka större publiker i form av hela samhällen (Baran & Davis 2014, s. 22). Samtlig 

forskning och teori om platsmarknadsföring, och givetvis marknadsföring, berör att en 

funktion är att påverka människor med de positiva budskapen av platser, eller produkter i 

marknadskommunikationens fall. En fundamental skillnad mellan propaganda och 

platsmarknadsföring är bilden de respektive inriktningarna har av publiken. Utövaren av 

propaganda ser samhället som en massa utan förmåga att meningsfullt förstå sin omgivning 

och ta förnuftiga beslut i sitt agerande, vilket rättfärdigar manipulation av dem (Baran & 

Davis 2014, ss. 43-44). Detta synsätt är inte förenligt med Tillväxt Motala AB:s syn på sin 

målgrupp då de, likt ett flertal forskare (Benedek 2017, s. 50; Martínez et al. 2017, s. 126; 

Zenker, Braun & Petersen 2016, s. 19) inom platsmarknadsföring väljer att värdesätta 

mottagarnas behov som riktlinjer för kommunikationsinsatser. 
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Informant 4 poängterar att det finns människor som inte ser Motala så positivt som 

platsmarknadsföringen kommunicerar staden. Enligt samtliga informanter kommer 

motsägande attityder alltid att finnas i men att fortsätta med den positiva platsmarknadsföring 

är enda alternativet. Enligt informant 2 och 4 är fokus på hyllning av det positiva en tydlig del 

av platsmarknadsföring per definition, vilket nämnts tidigare i analysen. En relevant 

jämförelse med propagandateori kan göras i relation av definitionen av positiv propaganda 

som enligt Laitinen och Rakos (1997) skulle användas för att endast sprida positiva, 

berättigade och opartiska budskap som samtidigt ska fungera dämpande av oönskade eller 

motsägande åsikter hos allmänhet och media. Detta arbetssätt ligger till grund för arbetssätt 

som idag är vedertagna inom marknadsföring och PR (Baran & Davis 2014, ss. 32, 43).  
 

6. Slutsatser  

Följande kapitel avser besvara studiens forskningsfrågor som formulerats för att besvara 

studiens syfte. 
 

6.1 Arbetet på Tillväxt Motala AB med platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad 

Arbetsmodellen hos Tillväxt Motala AB visar tydlig integrering av marknadsföringsroller och 

kommunikatörsroller. Det finns ingen avgränsning mellan arbetsområdena kommunikation 

och marknadsföring på Tillväxt Motala AB. Tillväxt Motala AB levererar 

marknadskommunikation för platsen Motala, främst i form av rörlig- och stillbild i 

kombination med text, i sina sociala kanaler. De arbetar dessutom med e-postmarknadsföring 

riktad till näringslivet i Motala.  
 

Samtliga informanter upplever att utvärdering av de kanaler Tillväxt Motala AB driver, 

exempelvis i form av interna samtal, inte hinns med i den mån som önskas, på grund av 

mängden kanaler som drivs. Det operativa arbetet tar upp den tid som finns att tillgå för 

projektet, menar samtliga. De informanter som arbetar operativt skulle önska mer arbete med 

intern kommunikation. De menar att detta kan bidra till större förståelse för de respektive 

kanalernas innehåll som drivs av olika medarbetare. Viljan att utveckla den interna 

kommunikationen stöds av teoretiker inom organisationskommunikation. Detta då intern 

kommunikation har stor betydelse för den kommunikation som ska riktas externt. 
 

Vad gäller interaktion i de sociala kanalerna menar de informanter som arbetar operativt att 

det skulle kunna göras mer för att skapa interaktion än vad som görs idag men att de själva 

känner att det saknas viss kompetens vad gäller de sociala medierna. Det finns en 

ambitionsnivå hos samtliga informanter att de kommunikativa insatserna ska generera 
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interaktion med målgruppen. Samtliga informanter anser att interaktion i kanalerna kan leda 

till möjligheter att utvärdera hur målgruppen reagerar på det innehåll som publiceras vilket 

skulle kunna vara nyttigt för att förstå målgruppens positiva respektive negativa reaktioner på 

kommunikationen av platsvarumärket. De fördelar som lyfts angående att utveckla en app är 

relaterade till dessa reflektioner. Informanterna ser att möjligheten för insamling av 

behovsbilder som existerar hos målgruppen blir effektiv med metoden Smart Cities - att ge 

staden ett nätverk där kommunikation från varierade aktörer och invånare samlas. Som 

platsmarknadsförare finns det fördelar i att ha tillgång till en tydlig bild av vilka behov som 

finns så att de kan bemötas menar informanterna. Utveckling av en app för Motala känns för 

informant 4 obehövligt i relation till den finansiella satsning som detta skulle innebära samt 

vad hen tror att den egentliga användningen av slutprodukten blir. Hen ser inte ett tillräckligt 

stort behov hos målgruppen för att en sådan app ska existera i Motala i dagsläget. Informant 1 

och 3 menar trots detta att utveckling av sådana appar är en naturlig del av den digitala 

utvecklingen, och att det i framtiden säkerligen skulle kunna bli aktuellt även i Motala, även 

om det inte finns med i planeringen i dagsläget.  
 

6.2 Hur tolkar medarbetare på Tillväxt Motala AB platsvarumärkets funktioner? 

Tillväxt Motala AB baserar sina kommunikationsinsatser på de mätningar som utförs. Den 

tidigare forskning som Benedek (2017) gjort poängterar att det ännu inte finns en universellt 

utarbetat metod för hur mätningar på effekter av platsmarknadsföring bäst utförs. Enligt 

Benedeks forskning är kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 

fördelaktig. Tillväxt Motala AB använder sig av kvantitativa metoder i form av 

enkätundersökningar vid sina mätningar, vilket enligt den tidigare forskningen inte kan ses 

som en helt tillförlitlig metod.  
 

Samtliga medarbetare på Tillväxt Motala AB har en unik insyn i en större mängd lokala 

nätverk inom näringslivet som några informanter ansåg bidrar till fördelar för arbetet med 

platsmarknadsföring. Fördelarna som två av informanterna identifierade var exempelvis att 

nätverken fungerar som medskapare av platsvarumärket, då det är deras behov som leder till 

olika kommunikationsinsatser, menar informant 4. Dessutom identifierades möjligheter för 

fysiska möten och dialog vilket är positivt i relationen med människorna i nätverken som 

tolkas som platsens ambassadörer. Andra informanter sätter rollen som platsmarknadsförare i 

andra hand, då företagsnytta och näringslivets tillväxt utgör fokus vid dessa nätverksträffar. 
 

Det blir i intervjuerna tydligt att det för publiken, invånarna i Motala, är svårt att urskilja 

avsändaren till kommunikationen från platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad då den i 
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vissa fall misstas för att komma från Motala kommun. Oklarheter i vem som står som 

avsändare leder till tydlig förvirring vilket gör att kritik kan riktas från invånarna, till fel 

mottagare. Den separation som gjorts av platsen Motala, Tillväxt Motala AB och Motala 

kommun bedöms av både kommunen och Tillväxt Motala AB ändå vara den bästa lösningen 

för att uppnå målen med verksamheten. De intervjuade medarbetarna på Tillväxt Motala AB 

är alla eniga att Motala kommun gjort ett fullt nödvändigt beslut i att lägga arbetet på en 

extern aktör för att effektivisera arbetet med platsmarknadsföring i Motala. Denna 

rollfördelning återfinns inte i någon vidare stor utsträckning i den tidigare forskningen men 

har stöd i ett fåtal. Det går att konstatera att rollfördelningen är unik och effektiv - men också 

komplex i praktiken, då den visat sig innehålla spänningar mellan avsändare och mottagare. 
 

I kontrast till marknadsföringsteorier finns det hos Tillväxt Motala AB ett samarbete i form 

av personliga, informella, externa nätverk. Samtliga informanter uppger att nätverken är fullt 

personliga och alla menar att det finns en poäng i att dra nytta av nätverken i sitt arbete med 

platsmarknadsföringen. Marknadsföringsteoretiker argumenterar för att man ska differentiera 

sig och se sina konkurrenter, som just det - konkurrenter, medans medarbetare på Tillväxt 

Motala AB menar att det är fördelaktigt att samarbeta, vara öppna och supporta varandra. Det 

finns en enighet hos samtliga medarbetare på Tillväxt Motala AB i att det inte finns en 

upplevd tydlig konkurrens och att man kan fortfarande differentiera sitt platsvarumärke, trots 

att man hjälper varandra. 
 

Till skillnad från de externa nätverken, råder det delade meningar om nyttan av de lokala 

nätverk som medarbetare på Tillväxt Motala AB har att tillgå. Vissa menar att det finns en 

indirekt fördel med dessa nätverk vad gäller arbetet med platsmarknadsföring, även om 

nätverken är relaterade till något av de andra affärsområdena, medans andra menar att de inte 

går in i rollen som platsmarknadsförare när de befinner sig i dessa sammanhang. 
 

Informanterna ser att de har en roll som innebär att påverka många människor. De menar att 

det är en del av platsmarknadsföringens syfte men ställer sig inte i en sådan maktposition 

utövare av propaganda anser sig berättigade till gentemot målgruppen. En viktig 

utgångspunkt i arbetet med platsmarknadsföringen av Motala, Östergötlands sjöstad är att 

värdesätta målgruppens behov. Informanterna ser att en viktig funktion inom 

platsmarknadsföring är att dra nytta av publiken som medskapare av innehållet i 

platsmarknadsföringen för att uppnå målet som enligt teori och Tillväxt Motala AB är att 

locka tillväxt i form av näringsliv, besökare och stolta kommuninvånare. Den eventuella 

jämförelsen som finns mellan Tillväxt Motala AB:s tolkning av platsmarknadsföringens 
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funktioner och propaganda berör endast den positiva propagandan som ligger till grund för 

vedertagna strategier inom dagens traditionella marknadsföring.  
 

Samtliga informanter anser att det är väsentligt att de själva, i rollen som 

platsmarknadsförare, identifierar sig med platsvarumärket och är engagerade i sitt arbete. 

Detta för att den kommunikation som går ut ska vara genuin och trovärdig. Enligt positiv 

propagandateori innebär detta att det, eventuellt, indirekt kan förhindra att kritiska röster hos 

medarbetarna angående platsvarumärkets funktioner uppstår. Detta då endast positiva 

inställningar finns närvarande på arbetsplatsen. Kritiska röster kan vara nödvändiga för att 

förstå eventuella svagheter i platsvarumärket.  
 

Trots platsmarnadsföringens stundtals osäkra teoribild som har beskrivits av tidigare 

forskning (Vuignier, 2017) visar Tillväxt Motala AB:s medarbetare, som arbetar med 

platsvarumärket, en homogen tolkning av platsmarknadsföring som definition - att lyfta en 

plats positiva egenskaper genom kommunikation för att möta behoven hos näringsliv, 

besökare och kommuninvånare samt differentiera sig från andra platser. Deras förståelse för 

platsmarknadsföringens kommunikativa utmaningar, framgångsfaktorer och syfte visar hög 

överensstämmelse med Moilanen och Rainistos (2009) teoribild. Även de centrala 

skillnaderna, som även innebär utmaningar, mellan marknadsföring av produkter eller tjänster 

och platsmarknadsföring som Moilanen och Rainisto lyfter stämmer väl överens med 

synvinklarna informanterna reflekterar över. Informanterna som arbetade med 

positioneringen av platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad visar ett resonerande som 

inspireras mycket av marknadsföring och dess praktiska användning av begreppen identitet, 

image, position och att låta all kommunikation utgå ifrån användningen av dessa. Detta fokus 

återgavs inte av de övriga informanterna som inte arbetade med att ge platsvarumärket rollen 

det har på marknaden idag. Dock har dessa informanter likväl identifierat de kommunikativa 

utmaningarna Moilanen och Rainisto (2009) ansåg skilde marknadsföring och 

platsmarknadsföring åt.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning  

I vidare forskning hos Tillväxt Motala AB och generellt inom liknande studier på ämnet 

föreslår studieförfattarna att öppna upp mer för självkritiska frågor i intervjuerna. Detta blir 

intressant då medarbetare givetvis kan vara mycket positivt inställda till platsvarumärket och 

dess identitet och till en följd av det engagera sig i att även finna eventuella svagheter så att 

varumärkets utveckling säkerställs. 
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Denna studie analyserar heller inte de spänningar och eventuella motsättningar som finns i 

den rollfördelning som Motala kommun valt att göra i projektet att marknadsföra platsen 

Motala. Fler studier om Tillväxt Motalas arbete med platsvarumärket Motala, Östergötlands 

sjöstad och den rollfördelning den idag innebär hade kunnat tydliggöra ytterligare för denna 

rollfördelning. Jämförande studier, med liknande forskningsfrågor, i andra mellanstora 

svenska städer hade kunnat bidra till att uppnå viss generell kunskap om ämnet.  
 

7. Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap har syftat till att undersöka 

hur Tillväxt Motala AB, Motalas näringslivsbolag, på uppdrag av kommunen och 

näringslivet, arbetar med den strategiska marknadsföringen av Motala. För att skapa en 

förståelse för detta formulerades följande syfte: hur arbetar Tillväxt Motala AB 

kommunikativt med platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad? För att uppnå syftet 

formulerades följande två forskningsfrågor; hur arbetar Tillväxt Motala AB med 

platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad? samt hur tolkar medarbetare på Tillväxt 

Motala AB platsvarumärkets funktioner?  
 

Inledningsvis utfördes en litteraturöversikt på det aktuella forskningsområdet med syfte att 

förse studieförfattarna med en överskådlig blick av forskningsläget angående 

platsmarknadsföring och även en inblick i konkreta framgångsfaktorer samt utmaningar i 

praktiken.  
 

Det teoretiska ramverket innefattar teorier om strategisk kommunikation, 

platsmarknadsföring, marknadskommunikation och propaganda. Inom ramen för strategisk 

kommunikation diskuteras också digital kommunikation och internkommunikation. Inom 

ramen för marknadskommunikation diskuteras varumärken, identitet, image samt position.  
 

För att besvara forskningsfrågorna och uppnå studiens syfte har kvalitativa samtalsintervjuer 

med fyra medarbetare på Tillväxt Motala AB genomförts. Då forskningsområdet är relativt 

outforskat utgår studien från deskriptiva frågeställningar. Metoden har inneburit formulering 

av ett semistrukturerat intervjuformulär, intervjuer med medarbetarna, transkribering av 

intervjuerna samt analys av transkriberingen. Analysen av de kvalitativa intervjuerna 

redogörs för tematiskt, löpande i analysavsnittet, och kontextualiseras mot bakgrund av den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkter som studieförfattarna utgått ifrån. 
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Analysen visade att det finns en integrering i rollerna mellan marknadsföring och 

kommunikation. Det råder brister i internkommunikationen på Tillväxt Motala AB vad gäller 

utvärdering av det operativa arbetet i de sociala kanalerna. Det finns en ambitionsnivå att 

förbättra internkommunikationen men tidsbrist förhindrar förändring. Tillväxt Motala AB ser 

fördelar med interaktionsskapande innehåll men även här finns det brister på grund av såväl 

tidsbrist som brist på kompetens vad gäller digitala medier. Vad gäller analys och utvärdering 

av de strategiska arbete som görs så ses detta som en vital del i den roll som Tillväxt Motala 

AB besitter. De mätningar som görs ligger till grund för det fortsatta arbetet inom 

organisationen. Vidare har Tillväxt Motala en unik kontakt med såväl lokala som externa, 

och mer personliga, nätverk som medarbetarna drar nytta av i sitt arbete med 

platsmarknadsföring för Motala. Det blir tydligt att det finns skillnader mellan 

marknadsföringsteori och Tillväxt Motala AB:s tolkning vad gäller konkurrens. Skillnader 

identifierades också mellan propaganda och synsättet medarbetare på Tillväxt Motala AB har 

till publiken. 
 

Det finns en enighet i tolkningen av platsmarknadsföring som definition - att lyfta en plats 

positiva egenskaper genom kommunikation för att möta behoven hos näringsliv, besökare 

och kommuninvånare samt differentiera sig från andra platser.   
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Bilaga 1: Informationsbrev till informanter 

 
Sara Martinsson 
Alexandra Struwe  
Örebro universitet  
Fakultetsgatan 1 
702 81 Örebro         Motala 2018/2019 
  

 
Förfrågan om att delta i forskningsprojektet 

”Platsbunden kommunikation och digital platsmarknadsföring” 
 
  
Detta projekt utförs i kandidatkursen på programmet Medier, kommunikation & PR vid Örebro 
universitet. Ämnet som avses undersökas är digital platsmarknadsföring i Motala ur ett 
avsändarperspektiv. Tillväxt Motala AB är Motalas näringslivsbolag med uppdrag att arbeta 
med frågor kring investering och etablering, besöksnäring och evenemang, företag och tillväxt 
samt det ämne vi fokuserar på i projektet: platsmarknadsföring. Vi har fått möjligheten att 
intervjua medarbetare på Tillväxt Motala AB som dagligen arbetar med kommunikation av 
platsvarumärket. Vi önskar uppnå en förståelse för hur medarbetare på Tillväxt Motala AB ser 
på arbetet med att marknadsföra platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad, samt hur en 
digital utveckling påverkar befintliga strategier och möjligheter i arbetet samt väcker frågor 
om nya sätt att kommunicera. Studien genomförs av undertecknade.  
 
Inom teori om platsmarknadsföring har forskning fokuserats kring effekter av 
platsmarknadsföring ur ett marknadsföringsperspektiv. Med denna vetskap blir det relevant att 
låta vår studie utgå från ett kommunikations- och avsändarperspektiv. Intervjuerna kommer att 
vara av en semistrukturerad karaktär med en kvalitativ intervjumetod för att öppna upp för 
djupa och beskrivande svar. Fokus kommer ligga på intervjupersonens erfarenheter och 
personliga reflektioner. Temana i intervjuerna kommer att beröra konstruktion av varumärket, 
strategier, interaktion, digitalisering, nätverk och utveckling. 
  
Deltagande i projektet är givetvis frivilligt och du kan välja att dra dig ur när som helst under 
forskningsperioden.Samtliga informanter kommer att förbli anonyma i publicering av 
resultatet. 
 
Bästa hälsningar 
Sara Martinsson & Alexandra Struwe 
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Bilaga 2. Frågeformulär intervju  

Introduktion till studieförfattarnas bakgrund  

• Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning PR 

• Kandidatuppsats 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Tillväxt Motala AB arbetar kommunikativt 

med platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad. För att uppnå studiens syfte kommer 

författarna använda kvalitativa samtalsintervjuer med medarbetare på Tillväxt Motala AB 

som metod. 

Forskningsetiska frågor 

Konfirmering att informanten tagit del av bilaga 1: Informationsbrev till informanter. 

Intervjufrågor 

1.1. Inledande frågor om intervjupersonen 

Innan frågorna börjar ställas och inspelningen startas förklaras syftet med intervjun och hur 

materialet kommer att användas. Detta inledande samtal är inte bara informativt utan hålls i 

avslappnad ton för att influera intervjun med samma atmosfär. Det kommer även nämnas att 

intresset är att höra just intervjupersonens svar i egenskap av hens erfarenheter och 

synvinklar i den arbetsroll hen har. Detta görs för att undvika att frågorna besvaras utifrån 

företagets synvinklar som helhet. Intervjuerna kommer att hållas i Tillväxt Motala AB:s 

lokaler. De spelas in och transkriberas efter att intervjun är avslutad.  

Först ställs ett antal introduktionsfrågor om intervjupersonen och om dennes position i 

organisationen. Syftet med dessa frågor är att lämna fritt spelrum för intervjupersonen att 

själv styra samtalet. 
 

Om intervjupersonen själv inte berättar om de punkter som anses vara viktiga kan ett antal 

kompletterande frågor, probing questions, komma att ställas. Detta för att vid behov få ett 

mer fylligt svar innan vi kommer gå över på nästa tema. 

Inledning 

- Inledningsvis, berätta lite om vem du är?  

- Vad jobbar du med i dagsläget?  
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- Kan du berätta lite om din position på företaget?  

- Vilka mer arbetar med kommunikation och marknad på Tillväxt Motala AB? 

- Vilka kanaler använder ni idag i ert arbete med platsmarknadsföring? 

- Kan du berätta om specifika arbetsuppgifter du gör på en regelbunden basis relaterat 

till platsvarumärket? 

Vilka kanaler arbetar just du med?  

- Känner du att det är viktigt att du eller ni som jobbar med detta känner engagemang 

för staden och det ni försöker förmedla? 
 

Tema: Konstruktion av identitet 

Positionering av platsen Motala 

 

- Arbetet med det nya platsvarumärket startade 20xx, på vilket sätt tycker du att det 

blev viktigt att skapa platsvarumärket ni arbetar med idag? 

- Motala har tidigare varit känd som en industristad. Hur såg processen ut att gå ifrån 

det och skapa en ny identitet?  

- Vilka konflikter eller utmaningar uppstod i arbetet med att skapa det nya 

platsvarumärket?  

Hur tänker du kring att det kanske råder delade meningar om hur Motala ska 

positionera sig? 

 

Konstruktionen av platsen Motala 

- I er platsmarknadsföringsstrategi: hur hanterar ni de kanske mindre attraktiva 

egenskaperna eller platserna i staden? 

- Anser du att ni arbetar med att sprida en representativ (rättvis, publiken är nöjd) bild 

av stadens alla egenskaper/Hur går det till?  

- Analyserar ni uppfattningar och attityder? 

På vilket sätt är det viktigt? Om: hur väl stämmer det överens med era mål med 

kommunikationen? 

Hur gör ni om det inte stämmer överens? 
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Tema: Strategier 

Ni säger på er hemsida att ni genom att tillsammans bygga ett av regionens mest attraktiva 

platsvarumärken vill ni bidra till inflyttning, besök, investeringar, etableringar och stolta 

kommuninvånare. Hur tycker du att ni arbetar med det här?  

- Inflyttning. 

- Besök. 

- Investeringar och etableringar. 

- Stolta kommuninvånare.  
 

Tema: Interaktion i sociala medier 

Tycker du att ni arbetar med att skapa dialog i era sociala medier?  

- Svarar ni på kommentarer, gillar ni dem eller ställer frågor i era inlägg?  

Reflekterar du över vad för typ av material som skapar engagemang - kommentarer, 

delningar och gillningar? 

- Om ni inte reflekterar gemensamt: tror du att de andra kommunikationsansvariga på 

Tillväxt Motala AB (också) gör det?  
 

Tema: Digitalisering 

- Det händer mycket i det digitala medielandskapet, hur har ert arbete förändrats om 

man ser till idag och ca 5 år tillbaka i tiden? 

Anser du att alla har förändrat och hängt med i den digitala utvecklingen?  

Har du förändrat ditt arbetssätt med den digitala utvecklingen?  

 Om: Varför tror du att det har varit svårt? 

- Anser du att ni är i fas med den utveckling som sker? (Utnyttjas den teknik och 

plattformar som finns idag på ett bra sätt?) 

Om: Varför inte? Vad tror du kan vara en bra åtgärd? 

- Idag finns det andra städer som har utvecklat appar i syfte att hjälpa besökare och 

invånare att navigera i staden, ta del av information, kommunicera med varandra osv. 

Kan ibland kallas för City Apps. Vad tror du att en sådan “produkt” kan bidra med för 

de som arbetar med att marknadsföra städerna?  

 Fördelar?  

Kan de ge en möjlighet att samla viktig information angående invånares 

attityder på samma plats? 

- Det finns en metod som kallas för Smart Cities. Det innebär att man övervakar 

invånares behov genom det användargenererade innehållet de delar som kommentarer 
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när de har en åsikt etc. Näringsliv, infrastruktur, evenemang etc. Detta blir hjälpsamt i 

marknadsföringen av staden då allmänhetens behov blir kända.  

Tror du detta hade kunnat vara en bra metod i Motala? 

Vad är det som talat för och mot en sån utveckling i Motala? 
 

Tema: Nätverk och samverkan inom kommunen 

- Tillväxt Motala anordnar ju en hel del träffar branscher emellan, mellan företag och 

studentet osv. Kan du berätta om de här nätverken som finns, som Tillväxt Motala 

arbetar med lokalt? 

- Hur påverkar de här nätverken ditt arbete med platsmarknadsföringen av staden 

Motala. 

- Ni är också i nära kontakt med UF-verksamheten. Att uppmuntra unga företagare. 

Finns det strategier för framtiden? Att få unga att stanna kvar eller att flytta till 

staden?  
 

Tema: Nätverk och samverkan kommuner emellan 

- Det finns många kommuner i landet som på flera sätt är både olika men också lika 

Motala. Finns det någon samverkan mellan olika kommuner och regioner när det 

kommer till platsmarknadsföring?  

Om: På vilket sätt samverkar ni/har ni kontakt?  

Om: Vem var initiativtagare till samverkan/samarbetet? 

- Vad tror du att det finns för fördelar med att samverka/nätverka med andra kommuner 

och regioner?  

- Vad tror du att det finns för nackdelar?  

- Finns det någon konkurrens platsvarumärken emellan? Hur ser det ut?  

- Ser du fördelar och nackdelar? 
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Tema: Demokratiskt och kritiskt perspektiv 

- Är varumärkets identitet någonting som demokratiskt har utvecklats med invånarnas 

åsikter som en grund? 

- Hur tänker du kring ditt arbete som berör eventuellt kontroversiella frågor (frågor det 

råder delade meningar om)? 

 Det finns alltid satsningar/etableringar som skapar extra stor diskussion om 

vad som bör prioriteras och inte. Exempelvis etableringen av Lalandia, som en del av 

allmänheten ser fram emot men andra är kritiska till?  

- Hur tänker du kring att ni som marknadsför staden har en maktposition i hur den 

framställs eller positioneras? 

 Det råder säker delade meningar om vad som är viktigt att lyfta i Motala och 

platsvarumärket Motala. Hur tänker du kring att du har en stark position i att vara 

delaktig i det arbetet.  
 

Tema: Utveckling 

- Vilka kanaler och system tycker du ni ska fortsätta använda? 

- Vilka kanaler och system tycker du ni ska avveckla?  

- Hur tycker du att ni ska utveckla de kanaler du vill behålla?  

- Tycker du att ni behöver börja arbeta med nya kanaler eller system? 

 


