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Sammanfattning 

Styrande organisationer i olika typer av regioner, däribland kommunledningar, arbetar idag med 

marknadsföring för att stärka sin konkurrenskraft. Konkurrensen mellan regioner gäller; 

invånare, turister och näringsliv. I Sverige är bakgrunden till arbetet den lokala näringspolitiken 

och företagiseringen inom den offentliga sektorn. Marknadsföringen har ofta som mål att skapa 

en attraktiv varumärkesimage. Inom forskningen finns idag en bild av att en regions 

varumärkesimage är nyckeln till attraktion av bland annat näringslivet, då exempelvis etablering 

av företag. Forskningen kan dock inte visa vilka specifika delar av en kommuns 

varumärkesimage som påverkar företag i deras etableringsbeslut. 

I studien antas, med bakgrund i kommuners företagisering, att företagens etableringsbeslut kan 

betraktas som en typ av köpbeslut jämförbart med ett köpbeslut på en kommersiell marknad. I 

och med det antagandet får en kommuns varumärkesimage i teorin en betydande roll vid ett 

etableringsbeslut. För att kunna undersöka vilka delar av en kommuns varumärkesimage som 

påverkar etableringsbeslutet lånar studien en modell, som beskriver varumärkesimagens 

uppbyggnad, från den kommersiella sektorn. Modellen lyfts, genom justeringar, in den i den 

offentliga sektorn där den appliceras på en kommuns varumärkesimage. En kommuns 

varumärkesimage kan därmed anses bestå av fyra olika kategorier; kunder, erbjudande, 

organisation & identitet. 

Den här studien har således syftat till att öka förståelsen för hur kommunledningar kan utforma 

sin marknadsföring, då de har som mål att skapa en varumärkesimage som attraherar 

näringslivet. För att undersöka detta genomfördes en serie om 8 intervjuer med representanter 

från några av Sveriges största handelsföretag. Företagen tillfrågades vilka kategorier av en 

kommuns varumärkesimage som påverkade deras etableringsbeslut. På så vis kunde studien 

skapa en ökad förståelse inom problemområdet genom att synliggöra vad en viss del av 

näringslivet ansåg vara en attraktiv varumärkesimage för en kommun. 

Studien visar att den kategori som stora handelsföretag uppfattar som mest attraktiv, den kategori 

som primärt påverkar deras etableringsbeslut, är kategorin kunder. Denna kategori visar sig ha en 

direkt påverkan på merparten av företagens etableringsbeslut. Kategorierna erbjudande och 

organisation hade en sekundär påverkan på etableringsbeslutet. Vilket innebär att de påverkade 

den kategori med direkt påverkan eller påverkade viktiga aktörer i företagens omgivning. Det 
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framkom också genom studien att kategorin identitet nästan helt saknade påverkan på 

etableringsbeslutet hos dessa handelsföretag.  

Vad resultatet därmed indikerar är att marknadsföring med mål att skapa en attraktiv 

varumärkesimage för kommuner gentemot näringslivet, i fallet handeln, skulle kunna byggas 

kring kategorin kunder. Resultatet signalerar samtidigt att en kommuns identitet är mindre 

central att involvera i marknadsföringen. Däremot finns det viss potential i att marknadsföra de 

sekundärt påverkande kategorierna, organisation och erbjudande, då de skulle kunna verka 

differentierande gentemot konkurrerande kommuner.  
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Summary 

Governing organizations in various regions, including municipal leaders, are today working with 

marketing to strengthen their competitiveness. Competition between regions concerns; residents, 

tourists and businesses. In Sweden, the reason for this work are industrial policies and 

“corporatization” (företagisering) in the public sector. The marketing often aims to create an 

attractive brand image for the region. In scientific research, a region's brand image is held as a 

key for attraction of businesses, for instance the establishment of companies. However, the 

research cannot show which specific parts of a municipality's brand image that affect companies 

in their establishment decisions.  

In regard of the municipal corporatization, this study assumes that a company´s establishment 

decision can be seen as a kind of “buying decision” comparable to a “buying decision” in a 

commercial sector. With that assumption made, a municipality's brand image, in theory, can be 

assumed to have an effect on companies’ establishment decisions. In order to investigate what 

parts of a municipality's brand image that effect establishment decisions the study uses a model 

describing the different parts that together build up a brand image. This model derives from the 

commercial sector. Through some adjustments it is imported in to the public sector where it is 

applied to a municipality's brand image. Therefore a municipality's brand image can be 

considered to consist of four different categories; customers, offer, organization & identity.  

This study aimed to increase the understanding of how municipal leaders can formulate their 

marketing, when the goal is to create a brand image that attracts businesses. To investigate this, a 

series of 8 interviews, with representatives from some of the largest trading companies in 

Sweden, were held. The representatives were asked which categories of a municipality's brand 

image that influence their establishment decisions. This enabled the study to create a greater 

understanding of the problem area by identifying what a particular part of the trading branch find 

to be an attractive brand image for a municipality.  

The study shows that the category that large trading companies perceived as the most attractive, 

the category that primarily effected their establishment decisions, were the category called 

customers. This category turns out to have a direct impact on the majority of the companies’ 

establishment decisions. The categories offer and organization was found to have a secondary 

effect on the establishment decisions. Which means that they effected the category with direct 
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impact or influenced key players in the corporate environment surrounding the trading 

companies. It was also revealed by the study that the category identity almost completely lacked 

influence on the establishment decisions of these trading companies.  

What these results then indicate is that marketing activities aimed to create an attractive brand 

image for a municipality towards the business community, in the case of large trading 

companies, could preferably be built around the category customers. The result also indicates 

that the category identity is not relevant to involve in the marketing activities due to its lack of 

importance in the establishment decisions. Categories offer and organization holds a potential 

opportunity for differentiation amongst municipalities and can therefore, to some extent, be 

beneficial to include in the marketing.   
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Begrepp 

Begreppens innebörd i denna studie 

 

Attraktiv = förmåga att locka till sig målgrupper (invånare, näringsliv, turister, ek. kapital) 

Etablering = avser när ett företag etablerar eller expanderar sin verksamhet till en ny plats 

Kommun = det geografiska området, t.ex. Mora Kommun 

Kommunledning = organisationen av tjänstemän och politiker i en viss kommun 

Politisk organisation = stat, kommunledning, länsstyrelse etc. 

Region = ett geografiskt område, t.ex. land, län, kommun, stad etc. 

Näringsliv = företag i en viss region 



9 

 

1. Inledning 

Många svenska kommunledningars utvecklingsarbete innehåller idag marknadsföring. Vanligtvis 

innebär det arbete med kommunens varumärke och kommunikation av detsamma. Målet anses 

vara att göra kommunen attraktiv för tre målgrupper; invånare, företag och turister (Klijn, Eshuis 

& Braun, 2012). Genom att uppfattas som attraktiv hos dessa målgrupper vill 

kommunledningarna uppnå exempelvis ett ökat befolkningstal, ett stärkt näringsliv och en ökad 

turism i kommunen. (Heldt Cassell, 2007). Med stärkt näringsliv avses att näringslivet får ökade 

resurser och konkurrenskraft genom till exempel nyetableringar av företag och investeringar i 

företag i kommunen (Kotler & Gertner, 2004). 

    

Bild 1 – Eskilstuna kommun beskriver nyttan med sitt varumärkesarbete (www.eskilstuna.se) 

Enligt Klijn et al. (2012) är en vanligt förekommande åtgärd inom regioners marknadsföring 

positionering av regionens varumärke hos målgrupperna. En vanlig strategi är att försöka skapa 

sig en attraktiv varumärkesimage. Varumärkesimagen är den bild eller uppfattning omgivningen 

har av ett varumärke, tillhörande exempelvis en organisation eller en produkt (Ghodeswar, 2008; 

Hatch & Schultz, 1997; Keller, 1993; Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2012). 

Varumärkesimagen är därmed inte hur en organisation vill bli uppfattad eller hur de valt att 

kommunicera sitt varumärke, utan snarare hur omgivningen i slutändan faktiskt uppfattar 

organisationen och dess varumärke. Att skapa en attraktiv varumärkesimage innebär således att 

marknadsföra, exempelvis en kommun, på ett sådant sätt att omgivningen, exempelvis 

näringslivet, får en attraktiv bild av kommunen. Hur kommunledningar går tillväga för att göra 

detta skiljer sig vida åt. Exempelvis skriver Barth-Kron (2014, 28 mars) om hur 

kommunledningar i Stockholms län arbetar med olika slogans som ska bidra till att skapa rätt 

bild av deras kommuner. Till exempel Vallentuna kommun; Var femte invånare är en häst. I 

detta exempel handlar det om att skapa rätt varumärkesimage för kommunen i förhållande till 

andra närliggande konkurrerande stockholmskommuner. Åtgärder från stockholmskommunerna 

sker samtidigt för att marknadsföra Stockholms län som helhet i ett internationellt perspektiv. 
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Det genom att de flesta stockholmskommunerna ingår i organisationen Stockholm Business 

Alliance vilka verkar för att marknadsföra Stockholms län internationellt (Barth-Kron, 2014, 28 

mars) (www.kommunslogans.forts.se). Det kan också röra sig om långsiktiga strategiska 

samarbeten över de institutionella gränserna. Ett exempel är partnerskapet mellan Moras 

kommunledning och Vasaloppsorganisationen. De två verkar tillsammans för att marknadsföra 

kommunen och idrottsevenemanget genom gemensamma åtgärder som stärker både 

evenemanget och kommunens turism och näringsliv, exempelvis genom skapandet av turistmålet 

VasaloppsArenan (N. Larsson, personlig kommunikation, 17 mars 2014). Målet från 

kommunledningens sida är, förutom ökad turism, att marknadsföra Mora Kommun och försöka 

skapa sig en attraktiv varumärkesimage hos befolkning och företag. Att detta arbete är viktigt, 

har stöd i studier från Clifton (2011) och Heldt Cassel (2007). Dessa studier visar att attraktiva 

regioner arbetar med marknadsföring och eftersträvar en attraktiv varumärkesimage. 

Framgången i det arbetet har enligt dessa studier betydelse för kommuners framtida välstånd. 

Enligt Heldt Cassel (2007) handlar arbetet med varumärkesimage om att identifiera attraktiva 

egenskaper i kommunen och lyfta fram dessa i marknadsföringen så att de kan bidra till att bygga 

upp kommunens varumärkesimage. På liknande vis beskriver även Clifton att regioner bör 

identifiera sina materiella- och immateriella tillgångar. Det kan vara symboler och kulturella-

/sociala- eller geografiska egenskaper som differentierar regionen från andra konkurrerande 

regioner (Clifton, 2011). Med utgångspunkt från dessa egenskaper ska sedan regioner utforma ett 

varumärke och marknadsföring som kan generera en varumärkesimage som exempelvis 

näringslivet uppfattar som attraktiv. Lyckas regioner med detta menar Clifton att det finns goda 

chanser att fler företag väljer att bedriva verksamhet i regionen. Därigenom hävdar han i sin 

slutsats att regioners varumärkesimage får anses ha en viktig roll inom kommunledningars 

marknadsföring, när det kommer till att göra en region attraktiv för näringslivet.  

1.1 Kommunledningars Marknadsföring och Näringslivet 

För många svenska kommunledningar är näringslivet en viktig målgrupp. Det gäller inte minst 

för kommuner med en sviktande, avstannad eller negativ utveckling. Dessa kommunledningar 

har ett behov av återskapa ett starkt näringsliv i kommunen, för att på sikt kunna vända 

kommunens utvecklingstrend (Heldt Cassel, 2008; Region Dalarna, 2007; Nilsson & Forsell, 

2013). Att vara attraktiva ur näringslivets perspektiv börjar för svenska kommunledningar 
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aktualiseras under 1970-talet. Bakgrunden till detta är att det industriella svenska samhället 

börjat ge plats åt ett postindustriellt samhälle. Detta nya samhälle kom att ställa nya krav på de 

svenska kommunledningarna. I industrisamhället hade storföretagen, kommunledningarna och 

staten effektivt samverkat i näringspolitiska frågor genom att tillsammans reglera 

arbetsmarknaden. Det innebar att människor i kommuner i hela landet kunde få möjlighet till 

sysselsättning. De nya tiderna, med bland annat avindustrialiseringen i spetsen, gjorde detta 

arbete allt svårare för staten. Därmed fastslogs att kommunledningarna själva, genom 

marknadsföring, skulle göra sina kommuner attraktiva för näringslivet och därigenom reglera 

arbetsmarknaden. Marknadsföringen skulle rikta sig mot en global marknad där konkurrensen 

skulle ske mellan olika kommuner och regioner (Nilsson & Forsell, 2013) (Fördjupad läsning i 

kapitlet ”Historiskt Perspektiv – Från Statlig Reglering till Marknadsföring”). Denna historiska 

utveckling, tillsammans med den företagisering av svenska kommuner som tog fart under 1900-

talets avslutande decennier, är vad som medfört att svenska kommunledningar idag arbetar med 

marknadsföring. Arbetet har kommit att inspireras av den kommersiella sektorns marknadsföring 

och inom forskningen har det kommit att benämnas Place Marketing (Region Dalarna, 2007; 

Heldt Cassel, 2007).  

I och med denna utveckling är kommunernas arbete med marknadsföring och sin 

varumärkesimage att betrakta som mycket viktiga åtaganden. Det då de är viktiga för 

kommunens framtida välstånd. Den uppfattningen delas av många svenska kommunledningar 

och organisationer som arbetar med regional utveckling. Ett exempel på detta finns i Dalarnas 

län. Där har länets utvecklingsavdelning för tillväxt och sysselsättning, Region Dalarna, skapat 

en, för Dalarna, gemensam varumärkesplattform som de rekommenderar länets alla 

kommunledningar att använda. Tanken är att om kommunerna ansluter sig till en gemensam 

identitet kopplat till länet Dalarna kan det göra dem starkare både tillsammans och var för sig. 

Det genom att de tillsammans utvecklar och stärker Dalarnas varumärkesimage. I likhet med det 

tillvägagångssätt som Clifton (2011) och Heldt Cassel (2007) beskriver, har plattformen 

undersökt vilka associationer invånare och företag i Sverige har till Dalarna. Resultatet har sedan 

använts för att skapa en trovärdig och genomslagskraftig varumärkesplattform, det vill säga en 

enad identitet baserad på regionens mest attraktiva egenskaper. Utgångspunkten är att de 

egenskaper som invånare och företag associerar med regionen ska bli byggstenar i Dalarnas 

varumärkesimage.  
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När det gäller relationen mellan en regions varumärkesimage och attraktion av näringslivet 

påtalar Clifton (2011) att en regions varumärkesimage kan ha stor betydelse för de företag som 

har ett varumärke med stark anknytning till regionen. Clifton menar att det finns många stora 

globala varumärken som erhållit en del av sin konkurrenskraft genom sin association med en viss 

region. Exempelvis japanska hemelektroniktillverkare och den tyska bilindustrin (Clifton, 2011). 

Detta antyder att varumärkesimagen i en region kan ha stor betydelse för de företag som 

associeras med den. När det kommer till attraktion av näringslivet utanför en region, dem som 

kan tänka sig etablera verksamhet i regionen, kan Cliftons forskning inte visa vilken påverkan 

regionens varumärkesimage har. Cliftons studie kan endast påvisa att en regions 

varumärkesimage är viktig för företag med ett varumärke som är geografiskt sammankopplat 

med regionens. I sin studie av svenska kommuner i Bergslagen identifierar inte heller Heldt 

Cassel (2008) några konkreta exempel hur kommunernas varumärkesimage bidragit till att locka 

näringslivet. Trots bristen på konkreta resultat som visar det, hävdar både Heldt Cassel och 

Clifton att det är viktigt för ledningar i kommuner och regioner att attrahera företag genom att i 

sin marknadsföring arbeta med kommunens eller regionens varumärkesimage (Heldt Cassel, 

2008; Clifton, 2011). 

1.2 Problemformulering 

Enligt tidigare presenterad forskning kan konstateras att marknadsföring idag är ett mycket 

vanligt förekommande verktyg för det kommunala utvecklingsarbetet. Likväl kan det konstateras 

att både forskare och kommunledningar trycker på att varumärkesimagen är viktig för 

kommunens utveckling, exempelvis genom att den stärker kommunens attraktivitet gentemot 

näringslivet. Den presenterade forskningen ger dock inga svar på hur en, för näringslivet, 

attraktiv varumärkesimage skulle kunna se ut. Det råder därmed en oklarhet kring vilka delar av 

en kommuns varumärkesimage som kan göra varumärkesimagen attraktiv för näringslivet. Detta 

kan illustreras genom en relativt ung studie från Nederländerna. Studien undersöker vilka 

utmaningar politiska organisationer i Nederländerna upplever i sitt arbete med Place Marketing, 

samt hur dessa utmaningar påverkar det upplevda resultatet av deras arbete. Studien konstaterar 

att de utmaningar, som de berörda tjänstemännen upplever ha störst inverkan på hur väl arbetet 

lyckas attrahera målgrupperna (invånare, turism, näringsliv), är utmaningar kopplade till själva 

marknadsföringen snarare än till exempel organisatoriska eller resursrelaterade utmaningar. 
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Forskarna menar därmed att det tycks råda en oklarhet i hur marknadsföringen kan utformas för 

att attrahera målgrupperna. (Klijn, Braun & Eshuis, 2013)  

1.3 Syfte & Forskningsfråga 

Kommuner arbetar idag med marknadsföring, likt företag, för att skapa rätt varumärkesimage. 

Ett mål med varumärkesimagen är att attrahera kommunens målgrupper. Den här studien 

fokuserar specifikt på relationen mellan kommuners varumärkesimage och attraktionen av 

näringslivet, det genom att undersöka hur kommuners varumärkesimage påverkar företags 

etableringsbeslut. Etableringsbeslutet betraktas i studien som en typ av köpbeslut. Utfallet av 

beslutet består i att företag väljer att etablera sig i en specifik kommun. I studien antas att 

företagen fattar beslutet delvis genom kommunernas varumärkesimage. Denna studie antar 

därför följande syfte och forskningsfråga: 

Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur kommunledningar kan utforma sin 

marknadsföring, i de fall de har som mål att skapa en varumärkesimage som attraherar 

näringslivet.  

- Vilka delar av en kommuns varumärkesimage påverkar företags beslut om etablering i en 

specifik kommun? 

1.4 Avgränsningar 

Tidigt fastslogs att det var lämpligt att rikta in studien mot en specifik bransch i Sverige. 

Anledningen var att om undersökningen valt att titta på objekt slumpvis från samtliga branscher 

skulle troligtvis resultatet blivit spretigt och svårt att dra några generella slutsatser kring. En 

helhetsbild över näringslivet kan sedan i stället skapas genom att fortsatta studier undersöker 

ytterligare branscher, olika typer av företag samt företag av olika storlek. Denna studie gör 

således endast ett första kliv i den riktningen. 

Valet av bransch föll på handeln. Handeln består av både detalj- och partihandel. Detaljhandlaren 

erhåller ofta sina varor ifrån leverantören via ett partihandelsföretag (Svensk Handel, 2011). 

Partihandel är därmed länken mellan leverantören och detaljhandeln. Detaljhandlaren säljer 

sedan produkten till den enskilda konsumenten (Håkansson & Svensson, 2009). Dock 

förekommer även företag som är båda delar. Handeln, i Sverige, är idag en av de viktigaste 
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sysselsättningarna för den svenska befolkningen, efter tillverkningsindustrin. Ett av åtta 

nystartade företag i Sverige är ett handelsföretag (detalj- eller partihandelsföretag), hela 3,9 

gånger fler än tillverkningsindustrin. (Svensk Handel, 2014) Detta tyder på att handeln är under 

stark utveckling i Sverige, jämfört med tillverkningsindustrin vilken under senaste decenniet 

kraftigt minskat antalet sysselsatta inom branschen (Tillväxtanalys, 2012). Handeln sysselsätter 

idag 11 procent (tredje störst) av Sveriges befolkning samtidigt som det är den största 

sysselsättaren för unga (19 procent av sysselsatta mellan 16-24 år). År 2012 bidrog handeln med 

hela 351 miljarder kronor, (11 %) av landets BNP. Det var näst mest efter tillverkningsindustrin 

(Svensk Handel, 2014).  

Trots handelns stora påverkan på den svenska ekonomin och arbetsmarknad är det ett faktum att 

tillväxten av handeln idag är starkt geografiskt koncentrerad. 85 procent av detaljhandelns 

tillväxt mellan åren 1997-2007 skedde i 70 av landets 290 kommuner. Detta innebär att 220 av 

landets kommuner uppvisar en svag eller obefintlig tillväxt för branschen. (Svensk Handel, 

2013) Det var den avgörande faktorn i valet av handeln, dess specifikt riktade geografiska 

tillväxt. Endast ett fåtal kommuner har lyckats attrahera näringsliv i form av handeln. Det gjorde 

branschen mycket intressant att undersöka. Detta med tanke på att den specifika tillväxten 

geografiskt innebär att branschens företag tydligt valt vissa kommuner framför andra. Vilket är 

högst intressant med avseende på studiens syfte.  
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2. Historiskt Perspektiv - Från Statlig Reglering till Marknadsföring 

2.1 Svenska Kommuner & Näringspolitik 

Sverige efter 1970 anses vara ett postindustriellt samhälle vilket innebär att arbetsmarknaden inte 

längre hade sin bas inom industriell tillverkning, istället hade andra näringsgrenar vuxit fram i 

takt med 1960-talets avindustrialisering. Samtidigt nådde välfärdssamhället sin topp i och med 

kommunblocksreformen. Den delade in Sverige i 278 enhetliga kommuner (geografiskt och 

demografiskt) och skapade därmed den kommunala strukturen vi har än idag. Det möjliggjorde 

ett fullbordande av kommunledningarnas roll i uppbyggnaden av ett fungerande välfärdssamhälle 

då de blev starka nog (skattemässigt och förvaltningsmässigt) för att vara en fungerande del i den 

nationella samhällsplaneringen. (Nilsson & Forsell, 2013) 

Samtidigt som fulländandet av kommunernas moderna form avslutas börjar förändringens vindar 

blåsa kring den kommunala verksamheten. Missnöjet blev på sina håll stort över 

kommunblocksformen som ansågs försvåra arbetet i kommunerna då det blev än mer 

byråkratiskt och ineffektivt (Nilsson & Forsell, 2013). Därigenom fick tankar om privatiseringar 

och avregleringar, idéer från den privata sektorn, allt starkare fäste i den kommunala 

verksamheten vilket i slutet av 1900-talet skulle få stor inverkan på kommunledningarnas arbete 

(Nilsson & Forsell, 2013). I samma tidsperiod skär också staten ner på sin näringspolitiska 

verksamhet på kommunnivå, som exempelvis inneburit stöd vid ekonomiska kriser. I det 

industriella samhället innebar det att staten, kommunledningar och storföretag samverkade för att 

reglera arbetsmarknaden på olika orter (Nilsson & Forsell, 2013). Nu förväntades 

kommunledningarna själva ta ansvar för de näringspolitiska frågorna (Nilsson & Forsell, 2013). 

Det innebar att de skulle börja marknadsföra sin kommun och utan statens inverkan skapa en 

näringspolitik som fick företag att vilja verka i regionen. Kommunerna skulle konkurrera med 

andra kommuner (Nilsson & Forsell, 2013). Arbete med marknadsföring blev därmed en 

självskriven del av kommunledningarnas arbete (Nilsson & Forsell, 2013).     

Sammanfattningsvis konstateras att de nya postindustriella tiderna började förändra synen på 

kommunledningarnas roll. Det gäller för det första från statens sida genom deras näringspolitiska 

förändringar, vilka innebar att kommunledningar inte längre skulle ha en arbetsmarknad 

kontrollerad av staten och storföretag utan skulle se sig som en aktör på en marknad i konkurrens 

med andra kommuner om näringsverksamheter. För det andra börjar den interna organisationen 
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att ifrågasättas genom att kommunledningens förvaltning av verksamheter anses byråkratisk och 

ineffektiv. Dessa två faktorer kommer att leda till en ny omskrivning av gränsen mellan privat 

och offentlig sektor längre fram (Forssell, 1999). 

I Figur 1 illustrerar författarna förändringen av kommunledningarnas roll: 

 

2.2 Företagisering 

Viljan att effektivisera kommunledningarnas verksamheter och anamma nya synsätt som hämtas 

från den privata sektorn är drivkrafter som tar full kraft i slutet av 1980-talet. Det leder under 

1990-talet till ett experimenterande (genom marknadsreformer) med effektiviseringen som vision 

(Forssell, 1999). Kommunledningar strävade här att ta avstånd från monopolära förhållanden och 

regelstyrning till förmån för mer marknadsmässiga idéer som resultatstyrning och 

konkurrensförhållanden vilket gjorde medborgarna till kunder istället för invånare (Jansson & 

Forsell, 1995; Forssell, 1999). I och med de förändringarna började den offentliga sektorn mer 

och mer att likna ett företag och dess verksamhet (Forssell, 1999). Vad som uppstod var, som 

Lind et al. (2011) kallar det, en institutionell förvirring, där institutionella teorier blandas 

samman till en sorts hybridversion. För att få en djupare förståelse för detta fenomen beskriver vi 

nedan vad en institution är.       

Utifrån ett sociologiskt perspektiv är en institution ett resultat av ett samspel mellan människor, 

med upprepat handlande, i ett försök att tillgodose sina behov. Genom detta upprepade 

handlande skapas mönster och det uppstår en organiserad och etablerad procedur. Det kan ses 

Kommunledning

Fysisk

Infrastruktur

Utbildning

Välfärd

(socialvård, 
vård)

Närings-

politik

Figur 1 – Kommunledningarnas 

roller år 1970 
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som en social ordning eller mönster som har en speciell egenskap (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv (även kallad nyinstitutionell teori), vilket vi utgår ifrån i 

denna studie, är en institution en typ av organisatorisk struktur med processer, gemensamma för 

hela branscher (Eriksson-Zetterquist, 2009). Lind et al. (2011) förtydligar detta genom att 

definiera en institution som en uppsättning av gemensamma föreställningar om hur verkligheten 

ser ut och hur man bör bete sig i den. Detta går att känna igen i organisationer då det där finns 

föreställningar om vad en organisation är, hur den är uppbyggd, fungerar osv. (Lind, Ivarsson 

Westberg, Almqvist, Mårtensson, Brunsson, Larsson & Löwstedt, 2011). Brunsson (1994) menar 

att det finns tre huvudtyper av institutioner och benämner dessa som: föreningen, företaget och 

den politiska organisationen (staten, här inkluderar vi i detta fall kommunledningar). 

Den institutionella förvirringen som skedde, under perioden, var mellan två utav dessa 

institutionella teorier; företagets och den politiska organisationens. Det fanns en svaghet hos den 

politiska organisationen vilket innebar att idéer ifrån företaget anammades i förhoppningen att 

lösa de problem som inte den egna institutionen inte kunde lösa. Den här blandningen av 

institutionella idéer från företag och från den politiska organisationen har kommit att kallas 

företagisering (Lind et al., 2011; Brunsson, 1994).      

2.3 Kommunernas Marknad 

I avsnittet om företagisering förklarar vi hur marknadsreformerna påverkat kommunledningens 

roll och verksamhet under sent 1900-tal. Genom den utvecklingen och genom det nya lokala 

ansvaret för näringspolitiken har kommunledningarna blivit tvungna att arbeta under företagslika 

förutsättningar.  

Enligt Jansson & Forsell (1995) och Forssell (1999) har kommunledningar därmed idag kunder 

snarare än invånare och arbetar mot resultatmål snarare än efter ett regelverk. De bedriver en 

verksamhet efter marknadsmässiga idéer och kan därför betraktas som en aktör på en marknad. 

En marknad definieras som en samling av säljare och köpare mellan vilka det sker ett utbyte av 

produkter (varor, tjänster) (Kotler et al., 2012). Då skattebetalare, i studien, betraktas som kunder 

(köpare) uppstår ett utbyte mellan aktörerna; invånare och företag får köpa och konsumera dem 

produkter (primärt tjänster) som kommunledningen tillhandahåller (se Figur 1) i utbyte mot 

ekonomisk ersättning (skatt). I Figur 2 försöker författarna illustrera den marknad som beskrivs 
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ovan. På marknaden finns även konkurrenter vilka definieras av Nilsson & Forsell (2013) som 

andra kommuner. 

 

Figur 2 – Svenska Kommuners Marknad 
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3. Teori 

3.1 Place Marketing 

Place Marketing definieras som det arbete med marknadsföring vilket bland andra politiska 

organisationer i olika regioner utövar för att stärka regionen i en global konkurrens med andra 

regioner. Det kan exempelvis röra sig om en kommunledning som arbetar för att stärka 

kommunens konkurrenskraft (Kotler, Asplund, Rein & Haider, 1999). Det är till stor del den 

ökade rörligheten, globalt, av människor, företag, turister och ekonomiskt kapital som i grunden 

skapar behovet för dessa politiska organisationer att arbeta med marknadsföring. Rörligheten gör 

det angeläget för regionerna att försvara sina intressen genom att försöka reglera rörelsen av 

resurserna på ett sätt som kan säkerställa fortsatt, eller återskapa, utveckling och ökad välfärd i 

regionen (Kotler & Gertner, 2004). 

Resurserna, hädanefter målgrupperna, mot vilka de politiska organisationernas marknadsföring 

riktar sig är därmed primärt invånare, näringsliv, turister och ekonomiskt kapital (den sistnämnda 

behandlas inte fortsättningsvis). Genom att göra sig attraktiva för dessa målgrupper vill politiska 

organisationer stärka både den offentliga och den privata sektorn i sin region (Maheshwari, 

2011). En region är, enligt litteraturen i detta fall, en geografiskt ordnad mängd intressenter vilka 

agerar enat i sin marknadsföring av den gemensamma regionen, till exempel; en världsdel, en 

ekonomisk/politisk union, ett land, en delstat, ett län, en kommun eller en stad. Klijn et al. (2012) 

menar att marknadsföringen av regioner idag utövas och bör utövas både inom den offentliga och 

privata sektorn. Både politiska organisationer och till exempel turistnäringen i privat sektor har 

nytta av att lyfta fram regionen de är aktiva i genom att förmedla en positiv bild av densamma. 

(Kotler et al., 1999; Heldt Cassel, 2007; Clifton, 2011; Maheshwari, 2011; Klijn et al., 2012) 

Att förmedla en positiv bild av regionen och dess identitet är den enskilt mest omdiskuterade 

grenen inom Place Marketing och benämns place branding (Klijn et al., 2012; Heldt Cassel, 

2007; Clifton, 2011). Det handlar om att försöka erhålla rätt varumärkesimage för en region. För 

den offentliga sektorns politiska organisationer handlar det därmed om att skapa och 

kommunicera en attraktiv bild av regionen gentemot de olika målgrupperna. Målgrupperna 

skiljer sig åt och därför finns det en rad olika faktorer som har betydelse för en regions 

attraktivitet och som därmed, beroende på strategi och mål, mer eller mindre bör kommuniceras, 
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t.ex.: affärsklimat, infrastruktur, geografisk/strategisk position, livskvalitet, kompetens, kultur, 

karriärmöjligheter, demografi etc. (Kotler et al., 1999; Heldt Cassel, 2007). 

För att bygga varumärkesimagen, bilden av regionen, använder sig politiska organisationer ofta 

av olika regionsunika symboler, kulturella egenskaper och andra aktuella egenskaper vilka kan 

ses som karaktäristiska för regionen (Heldt Cassel, 2007). Det bör vara egenskaper som tilltalar 

regionens målgrupper och därmed något som attraherar dem att på olika sätt välja regionen; som 

hem, för sin affärsverksamhet, som turistmål etc. (Heldt Cassel, 2007; Clifton, 2011; van Ham, 

2001). Sammanfattningsvis handlar därmed place branding om att paketera en regions 

egenskaper under ett attraktivt varumärke som kommuniceras mot regionens målgrupper (Heldt 

Cassel, 2007). Om en region lyckas skapa rätt varumärkesimage hos sina målgrupper finns det 

stora chanser att regionen ser en ökning av antalet invånare, fler turister och ett stärkt näringsliv 

(Clifton, 2011).  

3.2 Varumärke 

”A brand is an offering from a known source. A brand name such as German-based T-mobile 

carries many associations in people’s minds that make up its image: mobile phone, network 

ability, mobile phone accessories, convenience, cost and billing, and customer service along with 

its distinctive logo. All companies strive to build a brand image with as many strong, favourable 

and unique brand associations as possible” – Kotler et al. (2012, s. 14), definition av begreppet 

varumärke.  

Utifrån denna definition av begreppet varumärke går det att urskilja tre huvudsakliga 

beståndsdelar; det fysiska varumärket, varumärkesidentitet och varumärkesimage. Det fysiska 

varumärket kan bestå av t.ex. namn, symboler, en speciell design eller kombination av dem för 

att identifiera vilken eller vilka typer av produkter och tjänster organisationen erbjuder. Det är 

vanligt att det fysiska varumärket används för att differentiera sig ifrån konkurrenter. Den andra 

delen, varumärkesidentitet (brand identity), handlar om hur organisationen uppträder och 

arbetar. Ett företags identitet, vad de gör gentemot kunderna, återspeglas sedan i företagets 

varumärkesimage (brand image), vilket är den tredje delen. (Ghodeswar, 2008; Hatch & Schultz, 

1997; Kotler et al., 2012) Varumärkesimage är den bild eller uppfattning omgivningen, i form av 

kunder, företag och andra aktörer, har av en organisation (Ghodeswar, 2008; Hatch & Schultz, 

1997; Keller, 1993; Kotler et al., 2012).  
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3.3 Varumärkesimage och Företagsetablering 

Varumärkesimage är den bild eller den uppfattning omgivningen har av exempelvis en 

organisation (Ghodeswar, 2008; Hatch & Schultz, 1997; Keller, 1993; Kotler et al., 2012), 

därmed de associationer som omgivningen knutit till denna (Keller, 1999). Varumärkesimagen 

påverkas av organisationens interaktion med omgivningen samt hur denna interaktion uppfattas 

(Hatch & Schultz, 1997). Exempelvis genom marknadsföring och varumärkesarbete som 

organisationen uträttar. Inom Place Marketing beskrivs att varumärkesimagen idag är ett viktigt 

konkurrensmedel för en region, däribland kommuner. Där används varumärkesimagen för att 

positionera regionen hos dess målgrupper, med målet att öka attraktionskraften gentemot dessa 

målgrupper (Clifton, 2011; Clifton, 2011; Klijn et al., 2012; Kotler et al., 1999). En attraktiv 

varumärkesimage anses öka företags benägenhet att etablera verksamhet i en kommun. Att 

varumärkesimagen ökar företags benägenhet till etableringar, skulle då betyda att en kommuns 

varumärkesimage har betydelse vid företagens etableringsbeslut. 

Keller (1999) beskriver att varumärkesimagen (brand image) tillsammans med 

varumärkeskännedomen (brand awareness) är dem två fundamentala byggstenar som bygger upp 

varumärkeskapitalet (brand equity), vilket har en central betydelse för ett företags kunder. Det 

genom att varumärkeskapitalet anses ha en avgörande effekt på kundernas köpbeslut. Kunderna 

tenderar att välja produkter från det varumärke som har det, för dem, starkaste 

varumärkeskapitalet. Det innebär att varumärkesimagen har en påverkan på kundernas köpbeslut.  

I studien antas här att företags etableringsbeslut kan betraktas som ett sådant köpbeslut. Därmed 

att företagen som står inför ett etableringsbeslut kommer att etablera sig i den kommun som, i 

deras mening, har det starkaste varumärkeskapitalet (mest attraktiv varumärkesimage). Det 

antagandet vilar på ett annat centralt antagande, nämligen att kommuner kan betraktas genom 

teorier formade utefter aktörer i den privata sektorn. Ett antagande som görs mot bakgrund av 

svenska kommunledningarnas företagisering, dess arbete med marknadsföring och att deras 

arbete idag innefattar att ”sälja en plats” (t.ex. en kommun) (Region Dalarna, 2007). Genom 

denna utveckling, som utförligare beskrivs i kapitel 2, anses det rimligt att anta att den moderna 

kommunen med sitt alltmer företagslika uppträdande kan betraktas genom teorier som 

ursprungligen formats av den privata sektorn.   
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Lyfter vi kommunerna ur sitt ursprungliga sammanhang och granskar dem med teoretiska 

glasögon från den privata sektorn, blir det möjligt att applicera det Keller (1999) anser om 

varumärkesimagens betydelse vid köpbeslut på det beslut som företag fattar när de ska etablera 

sig i en kommun. Vad det innebär i teorin är att kommunernas varumärkesimage därmed skulle 

kunna ha en betydelse vid företags etableringsbeslut. I det läge etableringsbeslutet betraktas som 

en typ av köpbeslut där ett företag väljer en kommun framför en annan med avseende på bland 

annat kommunernas varumärkesimage. 

3.4 Kommuners Varumärkesimage 

Studier inom området Place Marketing (Clifton, 2011; Heldt Cassel, 2007; Klijn et al. 2012) 

fastslår att varumärkesimagen har betydelse för det regionala utvecklingsarbetet i form av 

kommunledningars förmåga att attrahera företag som vill investera i en kommuns näringsliv. 

Genom antagandet i kapitel 3.3 har det potentiellt stöd i teorin med avseende på hur 

varumärkesimagen påverkar köpbeslut genom varumärkeskapitalet (Keller, 1999). I nästa led är 

det med avseende på studiens syfte intressant att utreda vilka delar som bygger upp en 

varumärkesimage. Det skulle göra det möjligt att skapa ett teoretiskt ramverk för en kommuns 

varumärkesimage.  

Som utgångspunkt i skapandet av det teoretiska ramverket används i studien en modell skapad av 

Renard & Sitz (2011), det är en modell som beskriver hur en organisation bör betraktas i sin 

helhet som formgivande faktor för dess varumärkesimage. Det vill säga, den beskriver och 

samlar de olika egenskaper som bidrar till att skapa de associationer, bilder och uppfattningar 

som bygger upp varumärkesimagen. Denna modell, Brand Model Approach, anses därför vara en 

lämplig utgångspunkt för denna studies teoretiska modell. Den lämpligheten är sprungen ur det 

antagande som görs i kapitel 3.3. Nämligen att kommuner i denna studie teoretiskt betraktas på 

samma vis som ett företag i privat sektor. Vilken är den sektor som modellen Brand Model 

Approach har sitt ursprung i.  
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Figur 3 – Brand Model Approach, den ursprungliga modellen hämtad ur Renard & Sitz (2011) 

I modellen inkluderas fyra kategorier av egenskaper, ett företags eller en annan typ av 

organisations; identitet, kunder, erbjudande och organisation (Renard & Sitz, 2011). Brand 

Model Approach (senare BMA) ger därmed en bild av vilka egenskaper en organisation kan 

identifiera och lyfta fram i sin marknadsföring för att skapa en attraktiv varumärkesimage. 

Attraktivt exempelvis gentemot näringslivet. De fyra delarna kan ses som olika kategorier alla 

innehållande viktiga underliggande egenskaper. Renard & Sitz (2011) menar att en organisations 

varumärke endast kan nå sin fulla potential om alla fyra kategorier är väl utarbetade och bidrar 

till att bygga upp varumärkesimagen. Viktiga egenskaper, inom alla kategorier, kan således 

definieras av organisationen och sedan lyftas fram i marknadsföringen. Nedan följer en 

beskrivning över vad som generellt ska inkluderas i de olika kategorierna. Samt en beskrivning 

av vilka egenskaper de olika kategorierna skulle kunna byggas upp av i fallet kommuner. Genom 

att göra det kan en teoretisk modell speciellt anpassad för denna studie tas fram. 

3.4.1 Identitet 

Renard & Sitz (2011) beskriver hur termen identitet använts, i BMA, som definition av en 

organisations värderingar. En organisation kan, med hjälp av att identifiera och lyfta fram sina 
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värderingar, tydligare definiera sitt varumärke och på det viset öka sin attraktivitet hos de 

målgrupper som upplever dessa värderingar attraktiva. En större bredd på värderingarna kan vara 

en förutsättning för att locka till sig ett bredare omfång av olika typer av målgrupper. 

Tillsammans med värderingarna behövs även strikta regler angående varumärkets visuella 

identitet, i form av dess logotyp, färg och storlek (Renard & Sitz, 2011). Även Keller (1993) 

definierar utseendet, i form av design, namn, symboler mm. vilket identifierar vilka produkter 

och tjänster som företaget erbjuder, som en del av identiteten. Denna visuella identitet: ”är en del 

av den djupare identiteten av gruppen, den externa symbolen för det interna åtagandet, med syfte 

att påminna dem om deras huvudsakliga syfte” (Abratt, 1989).  

En organisations identitet inbegriper också organisationens uppträdande och sätt att arbeta 

(Ghodeswar, 2008; Hatch & Schultz, 1997; Kotler et al., 2012). Ett arbetssätt, värdering eller 

karaktär, inom ett företag, är därmed en del av identiteten. I sin modell har Renard & Sitz (2011) 

betraktat arbetssättet som en del av organisationen. Detta stämmer inte överens med övrig 

litteratur inom området (Ghodeswar, 2008; Hatch & Schultz, 1997; Kotler et al., 2012). Därför 

har organisationens arbetssätt lagts under kategorin identitet av författarna i denna studie. De 

övergripliga delarna i hörnstenen identitet är därför; visuell identitet, och organisationskultur 

(värderingar och uppträdande). 

När det gäller kommuners identitet beskriver, den av regeringen tillsatta utvärderingsenheten, 

Tillväxtanalys, i sin rapport ”Tillväxtfakta 2012”, hur svenska kommunledningar bör uppvisa; en 

förmåga till anpassning efter nya förutsättningar och en stark politisk vilja och ledarskap 

(Tillväxtanalys, 2012). Det innebär att kommunledningarna behöver skapa en 

organisationskultur som genererar förmåga och vilja till anpassning efter nya krav från sina 

målgrupper. Det behöver därmed finnas en politisk vilja och ledarskap som för kommunen 

framåt genom att utveckla kommunen efter målgruppernas föränderliga efterfrågan. Detta är 

avgörande för huruvida en kommun ska kunna förbli attraktiv över tid. Sammanfattningsvis är en 

kommuns visuella identitet och dess organisationskultur de centrala egenskaperna inom 

kategorin identitet.   

3.4.2 Organisation 

Enligt Renard & Sitz är det av central betydelse att organisationen innehåller alla delar som 

behövs för att skapa attraktivitet. Det räcker inte att endast ha en organisation som arbetar med 
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kärnuppgifterna, utöver denna grundförutsättning krävs också att det finns delar av 

organisationen som specifikt arbetar med marknadsföring och varumärkesfrågor. Det är helt 

centralt för att organisationen ska ha förmågan att upprätthålla den goda varumärkesimagen 

genom det attraktiva varumärket. Det handlar om att organisationen kan se sitt uppdrag i ett 

större perspektiv och låter sitt arbete inbegripa fler uppgifter än dem mest självskrivna, att 

tillhandahålla de produkter dem erbjuder. För att det fortlöpande ska finnas en efterfrågan på 

dessa produkter måste organisationen också arbeta aktivt för att skapa den attraktionen vilket 

kräver enheter inom organisationen som enhälligt arbetar med de frågorna. (Renard & Sitz, 

2011)  

Detta indikerar att det skulle kunna vara viktigt kommunledningar att arbeta med marknadsföring 

och sina varumärken på liknande sätt. Det genom att delar av deras organisationer aktivt och 

exklusivt arbetar med marknadsföring. Exempelvis med varumärkesrelaterade frågor. 

Tillväxtanalys beskriver att många svenska kommuner idag är anslutna till olika regionala 

samarbeten där kommuner samverkar i dessa frågor. I kommunsammanhang inryms dessa frågor 

under arbetsområdet regionalt tillväxt- eller utvecklingsarbete (Tillväxtanalys, 2012). Bland de 

svenska kommunerna ser detta lite olika ut gällande vem som har det ansvaret. Det sker ofta 

utanför kommunledningens direkta arbete i tre olika former; i länets fullmäktigeförsamlingar, 

regionförbund (medlemmar från landstinget och länets kommuner) eller genom statens regionala 

företrädare (landshövding och länsstyrelse) (Tillväxtanalys, 2012). Vanligast idag är dock 

regionförbunden, till exempel Region Dalarna (http://www.regiondalarna.se/) eller Region 

Halland (http://www.regionhalland.se/). 

Genom Renard & Sitz (2011) och Tillväxtanalys (2012) ges en bild av vilka organisatoriska 

egenskaper, relaterade till varumärkesimagen, som skulle kunna vara viktiga i 

kommunledningars marknadsföring. För det första; att kommunledningen visar ett engagemang i 

regionens/kommunens utveckling. Det genom att delar av organisationen på olika sätt fokuserat 

arbetar med utvecklings- och tillväxtfrågor. Utöver det tycks det vara viktigt att 

kommunledningen är ansluten till ett regionförbund.  

3.4.3 Erbjudande 

Med erbjudande syftar Renard & Sitz (2011) på de produkter en organisation erbjuder sina 

kunder. Renard & Sitz (2011) anser att erbjudandet inte måste vara unikt initialt, det är därmed 
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inte nödvändigtvis ett problem om ett liknande erbjudande återfinnas hos konkurrerande 

organisationer. Det som bör göra ett erbjudande speciellt är snarare det extra arbetet en 

organisation investerar i att skapa mervärde för kunden. Det handlar därmed om att forma unika 

erbjudanden som upplevs gynnsamma för båda parter.  

Det Renard & Sitz (2011) menar är därmed att ett erbjudande måste bestå av två delar. De 

produkter en organisation erbjuder samt organisationens förmåga att skapa värde för 

partners/kunder med hjälp av sina produkter. Detta värdeskapande definieras tydligare av 

Lapierre (1997) som menar att det fundamentala värde ett företag efterfrågar när det investerar i 

en tjänst är en förbättring av sin organisations prestationsförmåga och således att öka sin 

konkurrenskraft (Lapierre, 1997). Det som därigenom krävs av den producerande parten är 

förståelse för partners/kunders behov samt förmågan att vara flexibel och samarbetsvillig nog att 

anpassa sina produkter till den grad att de tillfredsställer kundernas behov efter största förmåga. 

(Lapierre, 1997).  

För en kommun kan det innebära att dess erbjudande både skulle kunna innefatta egenskaper 

som är relaterade till kommunen och till kommunledningen. När det gäller själva produkten, det 

vill säga kommunen, beskriver Tillväxtanalys att en attraktiv svensk kommun idag har; en 

attraktiv Samhällsservice och en attraktiv Levnadsmiljö. Det anses vara de två stora 

egenskaperna som verkar för att kommuner ska uppfattas som attraktiva hos exempelvis 

näringslivet. I näringslivets fall grundar sig detta delvis i att företagen idag flyttar till 

arbetskraften snarare än tvärtom, som varit fallet tidigare. De två ovan nämnda egenskaperna 

påverkar tydligt vilka invånare som vill bo i kommunen och därmed i andra led vilka företag som 

kan attraheras av kommunens näringsliv. Under dessa egenskaper ryms delar som; fysisk 

infrastruktur, digital infrastruktur, vård, skola, omsorg, naturmiljö, stadsmiljö, kulturell miljö, 

trygghet, socialt kapital och boendemiljö. Utöver detta ska kommunledningen arbeta för att 

skapa en Kreativ Affärsmiljö. Det innebär att det finns lokaler, forum och mötesplatser för 

näringslivet och kommunledningen där viktiga frågor kring näringslivet kan diskuteras. 

(Tillväxtanalys, 2012)  

Sammanfattningsvis skulle kategorin en kommuns erbjudande kunna inbegripa; kommunen som 

produkt och kommunledningens förmåga att skapa värde för sina kunder. 
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3.4.4 Kunder  

Kategorin som Renard & Sitz (2011) valt att definiera som kunder består av den eller de 

målgrupper en organisation vänder sig till och de befintliga kunder de har. De menar att det är 

centralt att definiera sin marknad av två anledningar. För det första är det viktigt för att en 

organisation ska kunna skapa rätt varumärke. Detta då varumärket delvis formas av vilka/vilken 

målgrupp det vänder sig till. För det andra skapar det en tydlighet, gentemot andra kunder, kring 

vilka andra aktörer de kan tänkas kunna komma i kontakt med i andra led genom organisationen 

(Renard & Sitz, 2011). En organisations kunder kan huvudsakligen vara av två olika typer, 

konsumenter (B2C) och andra företag/organisationer (B2B) (Renard & Sitz, 2011; Gummesson 

& Polese, 2009; Rauyruen & Miller, 2007; Dowling, 2002). Organisationens befintliga kunder 

betraktas som en del av de egenskaper som formar varumärket då de påverkar hur organisationen 

betraktas enligt (Renard & Sitz, 2011). Om organisationen därmed identifierar och lyfter fram 

vilka kunder de har kan det bidra till att skapa rätt varumärkesimage.  

Kommuners kunder är både B2C (invånare, turister) och B2B (näringslivet). Precis som Renard 

& Sitz (2011) menar även Tillväxtanalys (2012) att dessa påverkar hur en organisation, i deras 

fall en kommun, uppfattas. Det är därmed mycket viktigt för kommunledningen att lyfta fram 

och påvisa vilka kunder de har för att stärka sin varumärkesimage. De centrala egenskaperna för 

invånare är enligt Tillväxtanalys; utbildning, antal, medelålder, entreprenörsanda, innovativ 

förmåga, visionära personer, social och kulturell mångfald. När det gäller näringslivet betonas 

dess; omfattning, näringsbredd (mängden olika typer av näringar) och förekomst av 

branschkluster (ansamlingar av företag inom samma bransch). Turismens viktiga egenskaper 

anses vara; omfattning och typ av turism (Tillväxtanalys, 2012).  

Det är viktigt att understryka egenskaper under kategorin kunder inte är statiska, i den mening ett 

en kommun har ett specifikt antal befintliga kunder. Snarare är denna kategori en ständigt 

föränderlig samling av individer och organisationer. Primärt gäller detta turister. Exempelvis 

handelsturister, vilka endast är temporära besökare på en plats. Det gör att kategorin kunder är en 

kategori under konstant förändring. 

Befintliga kunder B2C (invånare och turister) och B2B (näringsliv) och dess egenskaper skulle 

enligt ovanstående kunna vara en viktig formgivande egenskap för en kommuns varumärke. 

Dessa egenskaper ryms under kategorin kunder i modellen. 
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3.5 Teoretisk Modell 

Ovan beskrivs vilka egenskaper hos en organisation som generellt bör ingå i de olika kategorier 

som påverkar och bygger en organisations varumärkesimage. Utöver det redogörs för hur detta 

kan appliceras på en kommuns varumärkesimage. Nästa steg blir att presentera den teoretiska 

modell vilken kommer utgöra det teoretiska ramverket för undersökningen i denna studie. Detta 

ramverk kommer att användas i utformandet av intervjufrågor samt vid analysen av data. 

Modellen är tänkt att fungera som en teoretisk bild av vilka egenskaper, hos kommuner, som i 

teorin skulle kunna bidra till att forma deras varumärkesimage. Denna teoretiska bild blir ett sätt 

att operationalisera teorin så att den kan formge undersökningen och analysen. 

 

Figur 4 – Teoretiskt ramverk för studien. Modellen visar de egenskaper hos kommuner som 

antas kunna bidra till att skapa/bygga upp dess varumärkesimage, fördelat i fyra kategorier. 

Modellen grundar sig i Renard & Sitzs (2011) modell, Brand Model Approach. 
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4. Metod 

4.1 Syfte & Forskningsfråga 

Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur kommunledningar kan utforma sin 

marknadsföring, i de fall de har som mål att skapa en varumärkesimage som attraherar 

näringslivet.  

- Vilka delar av en kommuns varumärkesimage påverkar företags beslut om etablering i en 

specifik kommun? 

4.2 Angreppssätt   

Utifrån studiens presenterade syfte har vi i denna studie valt ett kombinerat angreppssätt. Det 

innebar användandet av ett mer kvalitativt tillvägagångssätt under exempelvis intervjuförfarandet 

och ett mer kvantitativt arbetssätt under analysen av det empiriska resultatet. Målet med detta var 

att komma åt de kvalitativa intervjuernas möjlighet till ett djup i de data som insamlas 

(Denscombe, 2009; Bryman, 1997; Bryman & Bell, 2011), samtidigt som den kvantitativa 

analysen gav möjlighet att identifiera generella mönster i empirin (Bryman & Bell, 2011). Med 

de kvalitativa, djupgående, intervjuerna fick studien därmed möjlighet att identifiera hur de olika 

kategorierna i en kommuns varumärkesimage påverkar företagens etableringsbeslut. Genom den 

kvantitativa analysen kunde studien sedan peka på det generella, dvs. vilka kategorier som har 

störst påverkan på företagens etableringsbeslut och därmed se vilka kategorier hos kommuners 

varumärkesimage som attraherar företagen. Kombinationen av angreppsätt ansågs i och med 

detta vara det lämpligaste sättet att angripa studiens syfte och frågeställning.   

4.3 Urval 

Urvalsramen för studien var, med avseende på studiens presenterade avgränsningar, samtliga 

svenska handelsföretag. Det med hänsyn till att urvalsramen inkluderar alla objekt som studien 

på något sätt vill dra slutsatser kring (Creswell, 2003; Denscombe, 2009). Till en början valde vi 

att gå vidare med ett subjektivt urval grundat i handeln på en specifik ort. En ort med stark 

tillväxt inom branschen, Mora kommun. Kommunens handelsföretag har den senaste tiden ökat i 

antal, bl.a. genom utvecklingen av handelsområdet Mora-Noret. Områdets unga ålder ansågs 
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göra det troligt att just dessa nyetablerade butiker skulle kunna ge studien viktig och aktuell 

information. Slutligen landade urvalet på de tio identifierbart mest nyetablerade butikerna. Efter 

att hälften av intervjuerna genomförts, med vederbörande butikschefer, kunde konstateras att 

dessa personer inte satt på rätt information för att besvara dem frågor vi ställde. Efter att ha 

granskat innehållet i intervjuerna och tillvägagångssättet drogs slutsatsen att det inte rörde sig om 

intervjutekniska problem utan om att butikscheferna inte varit inblandade i etableringsbeslutet 

och planeringen av varhusens etableringar. Dessa var lokala förmågor som anställts på orten. I 

detta skede drogs slutsatsen att vi behövde ett nytt tillvägagångssätt. För att kunna få tillgång till 

den rätta informationen krävdes att vi tog avstånd från det lokala och lyfte blickarna nationellt 

mot butikernas huvudkontor och ägare. 

Ett nytt urval skulle således göras på en nationell bas. Urvalsprocessen tog nu formen av ett 

flerstegsurval med olika subjektiva urval som ryggrad (Denscombe, 2009). Att använda ett 

flerstegsurval var en nödvändighet för att nå ett hanterbart antal studieobjekt. Som utgångspunkt 

gjordes antagandet att ju större omsättning ett handelsföretag har desto fler butiker borde de ha. 

Utöver det antogs att ju större antal butiker företaget har desto större erfarenhet av 

etableringsbeslut borde företaget ha. Med utgångspunkt från detta skapades ur urvalsramen ett 

första subjektivt urval. Detta med hjälp av Veckans Affärers sammanställning av Sveriges 500 

största företag, VA500. Sammanställningen är en årligen återkommande listning över Sveriges, 

med avseende på omsättning, största företag. Samtliga branscher finns representerade. Vi 

använde listan för verksamhetsåret 2013. Därefter valdes branscherna Sällanköps- och 

Dagligvaror då dessa innehåller merparten av alla detalj- och partihandelsföretag. Av de 500 

företagen smalnades urvalet nu av till 160 företag. Efter detta följde ett flerstegsurval med, 

återigen, en subjektiv utgångspunkt. Filtreringen gjordes därmed för att komma åt de företag som 

författarna ansåg skulle kunna generera den mest relevanta informationen (Denscombe, 2009). 

Nedan följer en summering av urvalsprocessen: 

 Steg 1 – Dagligvaror och Sällanköpsvaror (160st) 

Detta steg var nödvändigt för att skapa en någorlunda homogen samling företag. Detta för att 

veckans affärer i sin samanställning gjort en typ av branschindelning som innebar att det endast 

var dessa branscher som innehöll enbart detaljister och partihandlare, vilket var den typ av 

aktörer som vi definierat som handeln i detta fall. 
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 Steg 2 – Driver Fysiska Butiker (51st) 

Detta steg ansågs mycket viktigt för att sortera bort företag som inte skulle kunna ha eller tänkas 

syssla med etableringar i geografisk och fysisk mening. Det vill säga aktörer som exempelvis 

endast säljer sina produkter via butiker på internet. 

 Steg 3 – Ej statlig styrning (49st) 

Att företagen inte skulle ha ett statligt styre är ett beslut som grundar sig i statens historiska 

inblandning i utlokalisering av statligt ägda verksamheter (Se kapitel 2). Det ansågs viktigt att 

eliminera risken att staten reglerat lokaliseringen av dessa aktörers verksamheter, exempelvis 

med avseende på behov på arbetsmarknaden. Ett sådant underlag för ett beslut om etablering 

saknar relevans för studien. 

 Steg 4 – Minst tio fysiska butiker (41st) 

Det antogs att företag med en större erfarenhet av etableringar skulle kunna generera mer 

trovärdiga och mer medvetna svar än företag med liten erfarenhet av etableringar. När vi 

granskade företagen i urvalet var det primärt de företag som hade tio eller fler butiker som fanns 

i flertalet kommuner. 

Vilket illustreras ovan resulterade flerstegsurvalet i att det återstod 41 företag vilka skulle kunna 

tänkas bidra med relevant data för studien. Utifrån dem 41 företagen gjordes ytterligare ett 

slumpmässigt urval. Detta gjordes för att vi bland dessa 41 ville få ett representativt tvärsnitt 

(Denscombe, 2009) av den stegvis utvalda populationen. 20 företag lottades således fram, i den 

ordning de lottades skulle de sedan kontaktas. Av dessa 20 var det slutligen åtta stycken som var 

villiga att ställa upp på en intervju.  

4.4 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har i denna studie använt semistrukturerade intervjuer. Bryman & Bell (2011) menar att 

semistrukturerade intervjuer bör användas för att få fram användbar data för en studie med ett 

tydligt fokus, likt denna studie. Studiens syfte lägger samtidigt stor vikt vid intervjuobjektens 

subjektiva ståndpunkter inom området.  Den semistrukturerade intervjuformen möjliggjorde ett 

tydligt fokus samtidigt som frågornas öppna utformning bidrog till att ge respondenterna frihet 

att utveckla sina svar.  
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Intervjuerna bestod utav telefonintervjuer. Anledningen till detta metodval var att de personer, i 

företagen, som var lämpade att svara på dem frågor som ställdes inte var belägna inom ett nära 

geografiskt avstånd. Att göra intervjuer på plats skulle kräva för stora resurser, både ekonomiskt 

och tidsmässigt. Samtidigt gjordes bedömningen att respondenterna skulle kunna svara 

tillräckligt bra på frågorna via telefon. Målet var att hålla telefonintervjuer med alla de åtta 

respondenterna, då förutsättningarna skulle vara desamma. 

Under intervjuerna togs olika frågeområden upp. Varje frågeområde bestod av en till fyra frågor. 

Intervjupersonerna hade möjlighet att utveckla och utforma svaren på sitt eget sätt, det för att de 

data som samlades in skulle bli mer detaljerade och få ett större djup. De förberedda frågorna 

ställdes i olika ordning från intervju till intervju då intervjuerna fortskred olika. Det ställdes även 

frågor som inte ingick i den förberedda frågelistan utan som behövdes för att klargöra eller 

utveckla något som respondenterna svarat. Betoningen låg genomgående på den intervjuade för 

att ge dem möjlighet att utveckla sina synpunkter. Det då intresset i kvalitativa intervjuer bör 

vara riktat mot den intervjuades ståndpunkter (Bryman & Bell, 2011). 

Inför varje intervju skickades ett PM ut till intervjuobjektet, innehållande; tid, datum, syfte med 

studien, etiska aspekter och rättigheter samt en sammanställning av frågeområdena som skulle 

komma att avhandlas under intervjun. Detta gjordes för att ge respondenterna möjlighet att 

förbereda sig och vara väl införstådd med vad som gällde. 

4.5 Intervjuobjekt 

Intervjuobjekten var, som det fastslås i urvalet, åtta stycken av Sveriges, till omsättningen, 

största handelsaktörer. Det fanns bland dessa både partihandlare och detaljister. Företagen hade 

en omsättning motsvarande mellan 1 och 40 miljarder svenska kronor år 2013. Antal butiker hos 

dessa aktörer varierade mellan ca 100 och 800 stycken. De intervjuade representanterna har haft 

befattningarna Etableringsansvarig, Etableringschef och Butiksutvecklare.  

4.6 Frågeunderlag 

Identitet: 

 Beskriv hur kommunens visuella profil (t.ex. logotypens utformning) påverkar 

etableringsbeslutet? 
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o Är kommunens profilering viktig, d.v.s. att den utstrålar något speciellt? Som till 

exempel sportighet, modernitet eller kultur. 

 Beskriv hur kommunledningens organisationskultur påverkar etableringsbeslutet? Med 

organisationskultur åsyftas kommunledningens uppträdande och värderingar. 

o Är det viktigt att ni och kommunledningen driver era verksamheter efter liknande 

värderingar? Till exempel rörande miljöfrågor eller utvecklingsfrågor. 

o Är det viktigt hur kommunledningen uppträder och representerar kommunen? 

Organisation: 

 Beskriv hur kommunledningens engagemang i näringslivet påverkar etableringsbeslutet? 

o Är det viktigt för ert etableringsbeslut att kommunledningen visar ett engagemang 

i näringslivsfrågor? 

o Är det viktigt för etableringsbeslutet att det finns en näringslivsavdelning 

och/eller en anslutning till någon typ av regional utvecklingsorganisation? Med 

utvecklingsorganisation åsyftas till exempel regionförbund såsom Region 

Dalarna. 

Erbjudande: 

 Beskriv hur kvaliteten på samhällsservicen påverkar etableringsbeslutet? Med 

samhällsservice åsyftas exempelvis; fysisk infrastruktur, digital infrastruktur, vård, skola, 

omsorg. 

 Beskriv hur Levnadsmiljön påverkar etableringsbeslutet? Med Levnadsmiljö åsyftas 

exempelvis; naturmiljö, stadsmiljö, kulturell miljö, trygghet, socialt kapital och 

boendemiljö. 

 Beskriv hur förekomsten av en kreativ affärsmiljö påverkar etableringsbeslutet? Med 

kreativ affärsmiljö åsyftas att kommunen kan erbjuda lokaler, forum och mötesplatser för 

det lokala näringslivet. 

 Beskriv hur kommunledningens vilja och förmåga att skapa goda förutsättningar för 

specifikt er verksamhet påverkar etableringsbeslutet? 
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Kunder: 

 Beskriv hur invånarna i kommunen påverkar etableringsbeslutet? Med avseende på 

invånarnas utbildning, antal, medelålder, entreprenörsanda, innovativ förmåga, visionära 

personer, social och kulturell mångfald. 

 Beskriv hur förekomsten av andra företag i kommunen påverkar etableringsbeslutet? Med 

avseende på omfattning, näringsbredd (mängden olika typer av näringar), förekomst av 

branschkluster (ansamlingar av företag inom samma bransch). 

 Beskriv hur turismen i kommunen påverkar etableringsbeslutet? Med avseende på dess 

omfattning och typ av turism. 

4.7 Forskningsetik 

En viktig del i undersökningen var att respondenterna skulle känna en trygghet i att den 

information de delgav inte skulle nå obehöriga. Det var viktigt då vissa svar antogs kunna skada 

objekten om de kommit i händerna på exempelvis ett konkurrerande företag. För att uppnå denna 

trygghet använde vi oss av det som kallas forskningsetikens fyra huvudkrav (Närvänen & 

Näsman, 2006). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebar att vi informerade respondenten om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet skapade möjlighet för respondenten att själv avgöra 

huruvida de vill medverka i undersökningen eller inte. Med konfidentialkravet avser att alla 

personuppgifter om respondenterna skyddas för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in i och med denna undersökning endast får 

användas i forskningsändamålet. (Närvenen & Näsman, 2006)  

För att uppfylla dessa fyra forskningsetiska huvudkrav var vi noga med att tidigt informera 

respondenterna om studiens syfte, för att uppfylla informationskravet. För att uppfylla 

samtyckeskravet var vi noga med att poängtera att det var frivilligt att medverka samt att de 

kunde avbryta intervjun när som helst. För att uppfylla konfidentialkravet och nyttjandekravet 

informerade vi respondenten om att inga personuppgifter eller organisationsuppgifter skulle 

nämnas i studien och att den data som samlades in skulle endast användas för att besvara 

studiens syfte. Alla data har lagrats på ett sådant sätt att endast författarna har haft tillgång till 

det. All insamlad data kommer även att raderas efter slutförandet av studien för att förminska 

risken att respondenterna, aktören och data offentliggörs.  
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4.8 Genomförande 

En första kontakt med respondenten togs via telefon där en första förfrågan om deltagande i 

intervjun ställdes. Då intervjun förväntades pågå mellan 20-30 minuter bestämdes en annan tid 

då respondenterna ofta var upptagna med annat vid den första kontakten. Under samtalet 

presenterades studiens syfte och även varför just de kunde tänkas bidra med information som var 

intressant för denna studie. Efter att respondenten gått med på en intervju och tid för den 

bestämts erhölls kontaktuppgifter för att kunna skicka ut ett PM. 

Sex av åtta intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande. Vid ett av tillfällena kunde 

den ena inte medverka och vid ett annat fick respondenten dispens för att svara på frågorna i 

textformat via e-mail. I början av alla telefonintervjuer gick någon av författarna igenom syftet 

med studien, de etiska aspekterna samt vilka rättigheter respondenten hade. Innan intervjun 

påbörjades ställdes även frågan till respondenten om de godkände att intervjun bandades vilket 

samtliga gav samtycke till. Genom att banda intervjun kunde det säkerställas att allt som sades 

under intervjun dokumenterades. Ledande frågor undveks för att i en sådan liten grad som 

möjligt påverka respondenten. Dock förtydligade författarna vissa påståenden genom att ställa 

följdfrågor. När samtliga intervjuer genomförts transkriberades inspelningarna och texten 

användes sedan som utgångspunkt vid analysen. 

4.9 Databearbetning och Analysmetod 

Samtliga intervjuer avlyssnades och transkriberades. Genom att göra detta kunde författarna 

säkerställa att inget av respondenternas svar uteblev i empirin och sedan analysen. Efter att, 

utifrån syftet, avgöra vilka svar som var relevanta har författarna förkortat respondenternas svar 

för att tydliggöra kopplingen mellan syfte och empirin/analys. Respondenternas svar 

sammanfördes och skrevs i kapitlet ”Empiri”. Svaren har placerats enskilt under varsin rubrik, 

från Aktör A till och med Aktör H, och följer där intervjufrågornas ordning enligt intervjumallen.  

Empirin har sedan analyserats i kapitlet ”Analys”. I analysen har författarna besvarat den 

uppsatta frågeställningen, vilken presenterades i syftet, samt fört en allmän diskussion i ämnet. 

Författarna har gjort en kvantitativ analys av empirin för att kunna peka på det generella, dvs. 

vilka faktorer som har störst påverkan på företagens etableringsbeslut.  Figur 4 (s. 26), har varit 

analysens utgångspunkt då denna figur innefattar de olika kategorier resultatet kunde peka på.  
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5. Empiri 

5.1 Aktör A 

Kommuners Identitet: Kommunledningars visuella profilering av kommuner och hur det 

påverkar företagets etablering svarar Aktör A att de logotyper och visuella profiler en kommun 

kan omges av direkt saknar betydelse vid ett etableringsbeslut. Däremot menar Aktör A att det i 

vissa fall kan ha en betydelse hur kommunledningen valt att profilera kommunen i sitt 

utvecklingsarbete och sin marknadsföring. Det kan ha betydelse om kommunledningen arbetar 

för att utveckla och marknadsföra kommunen som till exempel en handelsstad, då det anses 

kunna ge positiva effekter på handeln, vilket då även kan påverka ett etableringsbeslut i positiv 

riktning. När det gäller kommunledningens organisationskultur menar Aktör A att den står utan 

påverkan på deras etableringsbeslut av den anledningen att de väldigt sällan har kontakt med 

kommunledningar under sina etableringsprocesser.  

Kommuners Organisation: När det gäller kommunorganisationens engagemang i 

näringslivsfrågor väljer Aktör A att understryka att vid de tillfällen de faktiskt har kontakt med 

kommunledningar är det av stor betydelse för etableringsbeslutet att kommunledningen och dess 

olika organ visar ett engagemang för näringslivsfrågor. Detta då det anses påverka chanserna till 

en bra etablering. I linje med det beskrivs att kommunledningen generellt har en viktig roll i att 

skapa goda förutsättningar för handeln. Det anses vara ett arbete som föreligger etableringen och 

sedan påverkar om handelsföretag vill etablera sig eller inte. I normala fall, för Aktör A, 

påverkar detta endast i andra led då det snarare påverkar samarbetet mellan fastighetsägare och 

kommunledning, dock påverkar engagemanget därmed första led de gånger de är i direkt kontakt 

med en kommunledning.  

Kommuners Erbjudande: Kommunens erbjudande i form av exempelvis samhällsservice är något 

som Aktör A menar tydligt illustrerar en faktor som påverkar etableringsbeslutet i andra led. I det 

specifika skede när ett beslut ska fattas står dessa faktorer utom påverkan. Dock påverkar de 

faktorer som ryms under kommunens erbjudande vägen som leder till det beslutet. Det eftersom 

Aktör A menar att bland annat samhällsservicen påverkar exempelvis inflyttningen till en 

kommun, det gör att detta påverkar de faktorer som de tittar på vid ett etableringsbeslut. Aktör A 

menar därför att för kommunledningens del är frågor som samhällsservice, levnadsmiljö mycket 

viktiga för att skapa förutsättningar för handelsföretag. Detsamma gäller för den kreativa 
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affärsmiljön, vilken enligt Aktör A lägger en viktig del av grunden till att olika handelsföretag 

ska vilja etablera sig i kommunen. Det handlar där till exempel om att skapa rätt förutsättningar 

för fastighetsägare, för att attraktiva handelsplatser ska kunna skapas.  

Kommuners Kunder: När det gäller kommunens invånare har det en direkt påverkan på 

etableringsbeslutet hos Aktör A. Den demografiska profilen och andra faktorer rörande 

invånarna är med och skapar en helhet i det underlag som sedan ligger till grund för beslutet. I 

detta återfinns även förekomsten av andra företag, vilket dock inte är av samma centrala 

betydelse men ändå en del av helheten. Aktör A understryker ytterligare att det handlar om just 

en helhet, det är ingen av dessa faktorer som ensam kan fälla ett avgörande. 

5.2 Aktör B 

Kommuners Identitet: Aktör B menar strikt att den visuella profilen helt saknar betydelse för 

deras etableringsbeslut. När det kommer till kommunledningens organisationskultur anser Aktör 

B att de ser positivt på om kommunledningen har ett fokus på handelsfrågor och aktivt arbetar 

med detta. Inte med bakgrund till att de själva har kontakt med kommunledningarna utan för att 

det ger signaler som indikerar att det på längre sikt kan vara och fortsätta vara en bra plats att 

bedriva handelsverksamheter på. Aktör B anser att det påverkar dem i andra led genom att 

fastighetsägarna de har avtal med har kontakt med kommunledningen. Uppvisar 

kommunledningen en vilja att utveckla kommunen, på ett sätt som gynnar handeln, får det 

resultat som påverkar deras verksamhet positivt och därmed anses kommunledningens 

organisationskultur och uppträdande ändå ha en viss betydelse vid ett etableringsbeslut, trots att 

det inte påverkar Aktör B i första led.  

”… generellt sett gläds ju jag åt när kommunledningen på något sätt har någon som jobbar med 

den här typen av frågor. För det gör alltid att det blir lättare för dem som är intresserade av att 

komma framåt.” – Aktör B:s ställningstagande till kommuners identitet. 

Kommuners Organisation: Aktör B menar att dessa frågor aktualiseras över tid när de är 

verksamma på en ort. Initialt i ett etableringsbeslut har de inte en större avgörande betydelse utan 

är del i ett större sammanhang, men på längre sikt får de en mycket viktig roll i huruvida handeln 

utvecklas. Det anses viktigt att kommunledningen ser till att den både växer och växer 

ansvarsfullt. 
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Kommuners Erbjudande: Aktör B menar att infrastrukturen påverkar deras etableringsbeslut till 

viss del. Det centrala är dock att se vilka möjligheter det finns för att ta sig till handelsplatsen. 

Samhällsservicen, levnadsmiljön, den kreativa affärsmiljön och kommunledningars förmåga att 

skapa goda förutsättningar för deras verksamhet är inte något som Aktör B tar hänsyn till i det 

specifika etableringsbeslutet.  

Kommuners Kunder: När det gäller invånare är det endast antalet invånare i en potentiell butiks 

upptagningsområde som påverkar Aktör B i deras beslut. Förekomsten av andra företag kan 

påverka Aktör B olika beroende på vilka typer av företag det är. Vissa företag drar kunder som 

inte är intresserade av att handla hos dem vid det tillfället. Det finns olika butiker som drar 

mycket folk till en handelsplats, dock är inte alltid dessa kunder benägna att göra andra inköp än 

i just dem butikerna. Aktör B menar dock att de blir starkare om det finns företag likt deras 

verksamhet eller rent av konkurrenter. Turismen i en kommun kan påverka etableringsbeslutet då 

det i vissa fall gör att de värderar upptagningsområdets potential annorlunda, det kan röra sig om 

exempelvis en stor turism under vissa delar av året eller utbredd gränshandel. 

5.3 Aktör C 

Kommuners Identitet: Den visuella profilen och en kommuns allmänna profilering har ingen 

betydelse för Aktör C, de menar att de är strikt faktabaserade och att kommuners varumärke helt 

saknar påverkan på etableringsbeslutet. Viktigare anses vara kommunledningens 

organisationskultur med perspektivet att den påverkar kommunens utveckling vilket i sin tur 

påverkar Aktör C:s verksamhet positivt eller negativt. Det anses vara viktigt att varje 

kommunledning kan skapa en positiv utveckling för sin kommun och därigenom skapa en positiv 

spiral där exempelvis handel föder handel och köpkraften ökar genom växande arbetsmarknad 

och invånarantal. Dessa är saker som påverkar Aktörs C:s beslut om etablering i andra led genom 

kommunledningens organisationskultur, därmed kommunledningens sätt att arbeta. 

Kommuners Organisation: Generellt anser Aktör C att det kan vara viktigt för verksamheten att 

både lokala politiker och tjänstemän har ett fokus i sitt arbete som gynnar deras verksamhet och 

handeln/näringslivet i stort. Detta har dock inte någon större påverkan på ett etableringsbeslut 

normalt sätt. 
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Kommuners Erbjudande: Aktör C betonar en god infrastruktur i form av vägar och 

kollektivtrafik ses som väldigt positivt, det ska vara lätt att ta sig till butiken. Den kreativa 

affärsmiljön anses generera mer viktig information vilket bidrar till att Aktör C kan bli tryggare i 

sina etableringar, utvecklingar eller expansioner. Även i frågan om kommunledningars förmåga 

att skapa goda förutsättningar för deras verksamhet, finner Aktör C en påverkan på deras 

etableringar. Om kommunledningar inte arbetar med dessa förutsättningar kan det istället komma 

konstiga eller opassande lösningar för handeln vilket inte gynnar en etablering. I de övriga 

frågorna rörande en kommuns erbjudande beskriver inte Aktör C att det påverkar deras 

etableringsbeslut direkt men att det kan påverka deras verksamhet. 

Kommuners Kunder: Aktör C menar att faktorn invånare direkt påverkar ett etableringsbeslut. 

De fäster vid ett beslut om etablering stor vikt vid antalet invånare, hur det antalet kan tänka sig 

utvecklas och hur demografin ser ut. Aktör C menar att förekomsten av andra företag, speciellt 

handelsföretag, i en kommun är positivt påverkar viljan till etablering. De menar att de gärna har 

”goda grannar” då, som Aktör C vid ett flertal tillfällen uttryckte det; ”… handel föder handel.” 

Turismen är för Aktör C inte en avgörande faktor i deras etableringsbeslut, dock menar de att 

turismen är något de lägger med i beräkningen då de undersöker köpkraften i en kommun. 

5.4 Aktör D 

Kommuners Identitet/Organisation: Aktör D menar att de endast tittar på handeln i en viss 

kommun. Vad kommunledningarna gör eller hur de marknadsför kommunen anses vara helt 

oväsentligt och påverkar därmed inte ett etableringsbeslut.  

Kommuners Erbjudande: Aktör D beskriver att, över lag, påverkar en kommuns erbjudande 

deras etableringsbeslut väldigt lite eller inte alls. Samhällsservicen, i form av den fysiska 

infrastrukturen kan i en liten grad påverka om den påverkar handeln. Levnadsmiljön och 

förekomsten av en kreativ affärsmiljö står utan påverkan i ett etableringsbeslut. I frågan om 

kommunledningars vilja och förmåga att skapa goda förutsättningar för specifikt deras 

verksamhet har Aktör D ingen uppfattning. 

Kommuners Kunder: Aktör D menar att invånarna i kommunen har betydelse när ett 

etableringsbeslut ska tas. Invånarna ska vara stabila inkomsttagare och ha en yngre demografisk 

kurva. Utöver invånarnas antal, demografi och inkomster poängterar Aktör D även vikten utav 
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andra företag och att det finns en fungerande handel i kommuner. Det är inte positivt att ligga 

själva och vara den enda aktören med deras typ av utbud. Det krävs att det finns rätt 

sammanhang runt omkring. Det är även viktigt att det finns olika typ av komplement runt 

omkring för att kunden ska kunna få ett fullvärdigt utbud. Aktör D förtydligar att de är medvetna 

om konkurrensen som uppstår, att de konkurrerar om kundens pengar, men att de trots detta är 

beroende av varandra för att det ska finnas ett stort utbud till kunden. Turismen anses generellt 

inte vara en viktig faktor vid ett etableringsbeslut.  

5.5 Aktör E 

Kommuners Identitet: Det viktigaste för Aktör E vid en etablering är läget och att kommunen har 

tillväxt. Med det menar de att det inte har någon betydelse för ett etableringsbeslut hur 

kommunen profilerar sig eller vilken organisationskultur de har. Bara det finns en positiv 

utveckling och en tillväxt, exempelvis i antalet invånare i kommunen. 

Kommuners Organisation: Först när de grundläggande förutsättningarna, gällande läge och 

tillväxt, är uppfyllda menar Aktör E att det blir viktigt för dem hur kommunledningens 

organisation ser ut och att den driver näringslivsfrågor. Det med anledning av att det anses 

viktigt att kommunledningen aktivt arbetar för att fler företag ska etablera sig på orten.  

Kommuners Erbjudande: Aktör E beskriver, utöver det tidigare nämnda, att infrastrukturen är 

viktig. I de större städerna är det även viktigt med väl fungerande kommunala färdmedel. De 

menar även att kommunledningens vilja och förmåga att skapa goda förutsättningar för deras 

bransch är viktigt. 

Kommuners Kunder: Som tidigare beskrivet gör Aktör E en utredning baserat på bland annat 

befolkningsuppgifter. Dock poängteras att ett etableringsbeslut inte baseras på entreprenörsanda, 

innovativ förmåga eller antal visionära personer. Aktör E beskriver att förekomsten av andra 

företag kan påverka etableringsbeslutet beroende på orten och de förutsättningar som finns. Ifall 

läget bedöms vara tillräckligt bra kan Aktör E göra en solitär-etablering (utan direkta grannar). 

Oftast är det dock bra med goda handelsgrannar och även konkurrenter inom samma bransch. 

Turismen däremot är ingenting som påverkar etebleringsbeslutet nämnvärt. Det kan dock finnas 

en viss påverkan om det finns en gränsande turism från Norge.  
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5.6 Aktör F 

Kommuners Identitet: Den visuella profilen uppges vara utom påverkan på Aktör Fs 

etableringsbeslut. De delar av en kommuns identitet som rör organisationskultur och dess 

värderingar anses däremot ha en betydelse för etableringsbeslutet. Aktör F anser att det är viktigt 

att kommunledningar har liknande värderingar gällande hur till exempel handeln i en kommun 

kan utvecklas, exempelvis genom hur de utformar detaljplaner och hur de utvecklar 

infrastrukturen. En organisationskultur som underlättar en dialog och inte motarbetar intressenter 

inom handeln är viktigt för Aktör F. 

Kommuners Organisation: Ett viktigt sätt som kommunledningar kan visa engagemang på i 

näringslivsfrågor, enligt Aktör F, är viljan att skapa etableringsmöjligheter för aktörer. Det finns 

städer där Aktör F skulle kunna tänka sig att etablera verksamhet men där de har svårt att hitta 

rätt läge/fastigheter. I sådana lägen kan det vara en ”stor draghjälp” mot en slutgiltig etablering 

om kommunledningars tjänstemannasida visar engagemang och förmåga att utveckla 

näringslivet och har en god kontakt med fastighetsägarna i kommunen. Det poängteras dock att 

denna vilja till förändring måste vara balanserad och genomtänkt. Aktör F beskriver städer där 

kommunledningar skadat handeln och näringslivet genom att vara för fokuserade på vissa delar 

och missat att skapa en fungerande helhet. Det kan ge en utveckling som mer stjälper än hjälper. 

Tjänstemannasidans kompetens är därmed att betrakta som en viktig faktor som påverkar 

handelns etableringar på lång sikt, anser Aktör F. I svaret avser ”lång sikt” en tidsrymd på 10 år 

och uppåt.  

Kommuners Erbjudande: Aktör F beskriver att ju längre avtal de skriver för sina 

butiksetableringar desto viktigare blir det att analysera exempelvis ”mjuka värden” (vård, skola, 

omsorg, levnadsmiljö) eftersom dessa värden anses viktiga som indikatorer på hur köpkraften 

(invånarantal etc.) kommer att utvecklas i framtiden. Finns inte dessa värden i kommunen och 

underhålls riskerar kommunen att invånare väljer att flytta till andra kommuner när de 

exempelvis ska bilda familj eller sätta bo vilket kan generera en stor utflytning och därmed 

minska köpkraften. Med bakgrund av detta menar Aktör F att dessa värden kanske inte påverkar 

företags etableringsbeslut i full utsträckning idag (om dessa delar idag fungerar) men att det på 

längre sikt har en stor betydelse för företags fortsatta etablering och vilja att bedriva verksamhet i 

kommunen. 
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Kommuners Kunder: I dagsläget menar Aktör F att etableringsbeslutet, med avseende på en 

kommunens invånare, nästan uteslutande påverkas av kommunens invånarantal och 

åldersfördelningen hos dessa invånare när det kommer till en kommuns invånare. När det gäller 

andra företag och handelsföretag i kommunen menar Aktör F att dess betydelse varierar 

beroende på kommunens storlek. Är det en större stad där det råder en hög konkurrens mellan 

olika handelsområden kan det ha stor betydelse att ha rätt typ av grannar som drar till sig kunder. 

I mindre städer kan det ibland vara något omvänt då Aktör F själva kan komma att bli en magnet, 

dock är de omkringliggande företagen ändå av betydelse då de kan bidra till att reglera handeln, 

finns det ett intressant utbud i kommunen för konsumenten kanske den väljer att handla i den 

egna kommunen istället för i till exempel grannkommunen. Aktör F beskriver att turismen är av 

stor betydelse. Dock gör de en tydlig distinktion mellan endagarsturism och exempelvis 

sommarturism. Kunder som till exempel har sommarstugor i en kommun tenderar ju att stanna 

där under en längre period och står för en större köpkraft därmed. 

5.7 Aktör G 

Kommuners Identitet: I frågan om identitet menar Aktör G att det inte är något som påverkar 

deras beslut nämnvärt. Dock poängteras det att det är till en fördel om kommunledningen är 

välvilliga och intresserade av deras verksamhet. De menar att det är bra om kommunledningen 

vill att de ska etablera sin verksamhet då det är lättare att få igenom t.ex. bygglov än om 

kommunledningen är ovillig. 

Kommuners Organisation: Aktör G menar att en kommunlednings engagemang i näringslivet till 

en liten grad påverkar. Om en kommunledning är välvilliga och vill utveckla näringslivet är det 

väldigt positivt. Dock påverkar det i slutändan inte det skarpa beslutet då detta baseras på en 

kalkyl. En kommunlednings samarbete med övriga näringslivsanslutningar eller 

näringslivsorganisationer är inget som påverkar Aktör G:s etableringsbeslut. 

Kommuners Erbjudande: En kommuns erbjudande påverkar Aktör G och deras etableringsbeslut 

på vissa punkter. Sett till samhällsservicen ser de till viss del på infrastrukturen men inte i någon 

stor utsträckning. Levnadsmiljön är något som påverkar i en större grad. De menar att det finns, 

utifrån levnadsmiljön, ställen som är mer eller mindra attraktiva. De har butiker i alla typer av 

kommuner, både lugna och mer fartfyllda områden som lite finare och enklare områden. Ett 

mindre krav de dock har är att det ska vara någorlunda ordning och reda i området. Aktör G 
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poängterar dock att det inte alls är säkert att det finare området är bättre på något sätt. Den 

kreativa miljön är ingenting som påverkar beslutet. Däremot påverkar kommunledningens vilja 

och förmåga att skapa goda förutsättningar. Aktör G menar att det finns mycket som kan haka 

upp sig, t.ex. bygglov. Detta då kommunledningar inte alltid är jätte välvilliga, dock märks ofta 

detta inte förän efter etableringsprocessen är påbörjad. Om Aktör G inte är medvetna om denna 

problematik påverkar det inte beslutet, men det kan bidra men kunskap inför framtida samarbete 

med kommunledningen.  

Kommuners Kunder: Sett till kunderna kollar Aktör G framförallt på två saker: vad det finns för 

köpkraft i kommunen och vilka typer av kunder som finns där. De menar att köpkraften ofta är 

en siffra, antal potentiella kunder som passerar området. Dock är detta inget som Aktör G sätter 

jättestort värde på. Sett till andra företag i kommunen ställer sig Aktör G väldigt positivt till 

fenomenet. De tycker att det är bra om det finns andra företag inom samma bransch i området 

där de verkar. Det är en viktig del, att det är handel i området. Turismen påverkrar framförallt 

utformningen av deras utbud i butiken då denna kan variera beroende på om det finns turism 

eller vilken typ av turism det är. 

5.8 Aktör H 

Kommuners Identitet/Organisation: Aktör H menar att kommuners profilering är helt ointressant 

för dem att titta på. De profilerar sitt varumärke oberoende av kommuners varumärke. Med 

bakgrund av den ringa kontakt dem har med kommunledningar menar Aktör H att de inte 

påverkas av en kommunlednings organisationskultur nämnvärt i ett etableringsbeslut. I enstaka 

fall har de mött problem där kommunledningar inte godkänner vissa till exempel visuella 

förändringar men det är undantagsfall som inte står i vägen för en etablering och ofta sker ändå 

en bra dialog. Frågor rörande kommunledningarnas organisation står utan betydelse vid ett 

etableringsbeslut. Aktör H tar bara hänsyn till de aktuella handlarnas affärsplaner och tidigare 

resultat. 

Kommuners Erbjudande: En kommuns erbjudande påverkar inte Aktör H:s etableringsbeslut. 

Däremot menar de att det kan påverka indirekt genom att kommunens egenskaper påverkar de 

handlare som vill ansluta sig till varumärket. Får dessa bättre möjligheter att bedriva sin 

verksamhet bidrar det troligtvis i större utsträckning till bättre resultat och affärsplaner vilket i 

slutändan är det som påverkar etableringsbeslutet, menar Aktör H. 
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”Vi centralt är inte påverkade men jag kan tänka mig att bakomliggande faktorer, innan vi får 

kontakt med handlaren, har en ganska stor betydelse.” – Aktör H:s ställningstagande till 

kommuners erbjudande. 

Kommuners Kunder: När det gäller faktorer inom kategorin en kommuns kunder menar Aktör H 

även här att det står utom påverkan för deras etableringsbeslut centralt. De är övertygade om att 

det är faktorer som har stor påverkan på den enskilda handlaren och därmed påverkar dem i 

andra led men det är inget de själva analyserar inför en etablering. 
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6. Analys 

6.1 Vilka delar av en kommuns varumärkesimage påverkar företags beslut om 

etablering i en specifik kommun? 

I de intervjuer som genomförts med svenska handelsaktörer blir det tydligt att kommuners 

varumärkesimage påverkade företagens etableringsbeslut på tre olika sätt. För det första fanns 

det egenskaper med koppling till varumärkesimagen som påverkade beslutet direkt. Det var med 

andra ord egenskaper som var centrala vid beslutet om etablering. Det fanns även egenskaper 

som många aktörer ansåg vara viktiga, men som inte hade en direkt påverkan på beslutet. 

Snarare påverkade dessa helhetsintrycket, andra nyckelaktörer som fastighetsägare eller dem 

direkt påverkande egenskaperna. Därmed anses dessa ha en sekundär påverkan. Med andra ord 

fortfarande viktiga nog att ta med i beräkningen men inte varit centrala nog att påverka 

företagens beslut direkt. Avslutningsvis fanns det egenskaper som helt saknade påverkan på 

företagens etableringsbeslut. Ingen av de olika kategorierna egenskaper har helt homogena svar 

utan det finns på sina håll olika aktörsunika omständigheter som gjort att svar avvikit från 

normen. Analysen försöker dock att fånga och diskutera den generella bilden med avseende på 

de fyra olika kategorierna som bygger upp varumärkesimagen.  

 

Tabell 1 – Visar en överblick av svaren i empirin. 

Alla kategorier, även dem utan direkt påverkan, är viktiga för resultatet i denna studie och bidrar 

alla till att fördjupa förståelsen för hur kommunens varumärkesimage påverkar 
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företagsetablering. Därför kommer alla, även de kategorier som inte direkt påverkat besluten, att 

bli en del av analysen. Ovan i Tabell 1 återfinns en överblick över egenskaperna och 

kategorierna samt dess påverkan. 

6.1.1 Direkt Påverkan 

Kunder är den kategori med tydligt störst direkt påverkan på dem undersökta aktörernas 

etableringsbeslut. Där speciellt invånare och andra företag i kommunen spelar en delvis eller helt 

avgörande roll för om en etablering kan bli aktuell. Vad det beror på i grunden är att företagen 

söker öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att etablera sig på platser som visar sig ha 

god potential till, eller redan kan uppvisa, en stark handel. Aktörerna måste således kunna se en 

potential till god försäljning för att en etablering ska bli intressant. En kommuns kunder anses 

därmed vara goda indikatorer på potentiell köpkraft. Enligt Renard & Sitz (2011) och 

Tillväxtanalys (2012) påverkas uppfattningen av en organisation av vilka befintliga kunder den 

har. Renard & Sitz (2011) menar att det bidrar till forma organisationens varumärkesimage vilket 

innebär att om en organisation i sin marknadsföring lyfter fram attraktiv information om sina 

kunder kan det stärka varumärkesimagen. I det här fallet verkar det således bidra till att skapa en 

varumärkesimage som andas handel och köpkraft. 

Studien visar tydligt att det är mycket centralt för företagen att specifikt se till invånarna som 

kund och inte företagen. En intressant aspekt när det kommer till invånarna är att antalet invånare 

i kommunen inte alltid är det avgörande. Ett antal aktörer sätter det antalet i ett större perspektiv, 

de menar att olika kommuner har olika attraktionskraft i en region. Det gör att även en kommun 

som har en mindre befolkning än minimikraven ändå kan bli aktuell för etablering i det fall den 

lockar tillräckligt många handelsresenärer från regionen i övrigt.  

Precis som invånarna ger andra företag en viktig indikation på hur stark handeln är och vilka 

typer av kunder som rör sig i området. Flera aktörer menar att alla företag inte är bra att ha som 

grannar, men generellt är det alltid bra att verka i ett sammanhang. Många aktörer använder 

begrepp som Handel-föder-Handel. Därmed får även kommunens befintliga företag anses vara 

en egenskap som bidrar till att skapa en attraktiv varumärkesimage för kommunen. När det gäller 

turismen är den generella bilden att handelsturister (de som reser till kommunen i handelssyfte, 

som beskrivet ovan) och turister som har längre uppehåll i kommunen som extra viktiga, då de 

kan förväntas handla under en längre period och/eller vid ett flertal tillfällen. 
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I enlighet med vad både Renard & Sitz (2011) och Tillväxtanalys (2012) menar visar denna 

studie att invånarna, företag och turister egenskaper i en kommun med central betydelse för 

företagens etableringsbeslut och därmed är egenskaper som bidrar till att bygga en kommuns 

varumärkesimage gentemot företag.  

6.1.2 Sekundär Påverkan 

Enligt Tabell 1 finns det två kategorier kommunrelaterade egenskaper, som påverkar företagens 

etableringsbeslut sekundärt. Dessa kategorier är erbjudande och organisation. En sekundär 

påverkan kan innebära lite olika saker från aktör till aktör. Det finns dock några saker som tycks 

vara mer eller mindre generella bland aktörerna som beskriver en sekundär påverkan, dessa 

beskrivs nedan.  

En sådan generell uppfattning bland aktörerna är att många av de egenskaper som ryms under 

kategorin erbjudande är egenskaper som på olika sätt skapar förutsättningar för att egenskaper 

under kategorin Kunder ska finnas på plats. Det innebär att dessa egenskaper, trots att de inte är 

en del av det specifika beslutsunderlaget, ändå kan anses ha någon form av sekundär påverkan, 

då de påverkar andra egenskaper som är en del av beslutsunderlaget. Några aktörer beskriver att 

detta blir viktigare ju mer långsiktig en etablering är. Eftersom egenskaperna under kategorin 

erbjudande anses vara viktiga indikatorer på hur fruktsam en etablering kan tänkas bli på sikt. 

Det för att egenskaper som rör kommuners erbjudande anses vara indikatorer på hur kommunens 

utveckling framåt ser ut. Ett mått på kommunledningens förmåga att generera tillväxt över tid. 

Eller med andra ord, förmåga att skapa värde. 

Vad teorin säger om en organisations erbjudande är att det är tvådelat. Det krävs att erbjudandet 

dels består av produkter och att det dels består av organisationens förmåga att skapa värde för 

köparen med hjälp av dessa produkter Lapierre (1997). Här är just värdeskapandet en viktig 

aspekt. Många aktörer talar om tillväxt i kommunen, ökat antal invånare etc. Det skulle kunna 

liknas med vad Lapierre (1997) menar med värdeskapande. Flera kommunledningar kan uppvisa 

att kommunen har invånare men alla kan inte uppvisa att det har en förmåga att förvalta detta och 

generera tillväxt. På det viset blir egenskaper under kategorin erbjudande viktiga indikatorer på 

hur kommunens framtida utveckling kommer se ut. 

Ett sådant exempel är inflyttningen, som exempelvis Aktör A är övertygad om är starkt beroende 

av kommunens erbjudande. Utan bra samhällsservice och levnadsmiljö anses det mindre troligt 
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att människor skulle välja att bo kvar eller vilja flytta till en kommun, menar de. Dock är detta 

inte något som påverkar själva etableringsbeslutet. Men på sikt menar Aktör A att det troligtvis 

påverkar exempelvis kommunens tillväxt på invånarsidan och därmed huruvida företag vill 

etablera sig eller inte.  

En annan situation med sekundär påverkan är i fall då företag etablerar sig hos befintliga 

fastighetsägare. Dessa fastighetsägare är då en sorts mellanhand mellan företagen och 

kommunledningarna vilket gör att många av dessa egenskapers påverkan förskjuts till ett 

sekundärt led. Det innebär att flera företag menar att det är egenskaper som är viktiga men endast 

berör fastighetsägarna långt innan deras egna etableringsbeslut. Här blir organisationens 

(kommunledningens) förmåga att skapa värde (Lapierre, 1997) illustrerad på ett tydligt sätt. 

Kommunen bör se till att erbjuda attraktiva miljöer för etablering av företag samtidigt som att de 

måste samverka med fastighetsägare för att maximera nyttan med dessa erbjudanden. 

Egenskaper under kategorin organisation visar sig oftast påverka etableringsbeslutet sekundärt. 

Olika aktörer beskriver att det rör egenskaper som aktualiseras i ett tidigare skede innan 

etableringsbeslutet eller framåt på längre sikt. Att kommunledningar exempelvis skapar goda 

förutsättningar för handeln är något som på lång sikt gör det möjligt för företag att etablera en 

verksamhet och därför är det egenskaper som finns på plats redan innan ett etableringsbeslut blir 

aktuellt eller påverkar om etableringen blir lyckosam i efterhand. Men därmed kan det ju ändå 

driva etableringar. Det är också egenskaper som kan indikera om en kommun kommer växa och 

växa ansvarsfullt, därför är detta egenskaper som aktualiseras över tid och därmed inte kan ha en 

direkt påverkan på ett beslut utan endast utgöra fingervisningar. 

Även om de flesta aktörerna placerar dessa kategorier med dess egenskaper som sekundärt 

påverkande på etableringsbeslutet är det mycket viktigt att komma ihåg att det är sekundärt för 

det beslutet och inte för hur det påverkar kommunens varumärkesimage. De flesta aktörer talar 

ändå under intervjuerna om att dessa egenskaper är väldigt viktiga för att de påverkar den direkt 

avgörande kategorin kunder över tid och att det är en del i den helhetsbedömning de gör av en 

kommun. Detta gör att kommunledningen inte kan blunda för dessa egenskaper utan bör arbeta 

för att de ska bli en del av deras varumärkesimage. Det tycks vara viktiga egenskaper när det 

kommer till kommunens fortsatta utveckling vilket är det som på längre sikt kommer göra 

kommunen attraktiv för etableringar. 
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6.1.3 Saknar Påverkan 

Samtliga aktörer hävdar att den visuella profilen och relaterade delar av kommuners 

varumärkesimage inte påverkar deras etableringsbeslut. Det står i stark kontrast till det som 

Clifton (2011) beskriver för företag med ursprung från en viss region som kapitaliserat på sitt 

ursprung. Här gör dessa aktörer det tydligt att kommunens profilering inte påverkar deras beslut 

alls. Det indikerar något intressant, som en av aktörerna direkt påtalar: att kommunens 

varumärkesimage inte påverkar dessa företags varumärke. De kan profilera sina varumärken och 

agera i regionen oavsett om de har liknande värderingar som kommunen i fråga eller inte. Detta 

innebär i teorin att kommunledningar inte behöver ta handelsföretags visuella profileringar eller 

relaterade egenskaper i beaktning för att attrahera företag. Då detta inte är egenskaper som 

påverkar varumärkesimagen nämnvärt hos dessa aktörer. 

När det gäller organisationskulturen nämner dock ett fåtal aktörer att det finns en direkt eller 

sekundär påverkan på etableringsbeslutet. Det med anledning av att det är egenskaper som 

kommer att påverka deras samarbete med kommunledningen på sikt. I de fall där aktörer har 

kontakt med kommunledningen vid etablering rörande till exempel bygglov och liknande 

betonas vikten av god organisationskultur än mer då det är något som i en del fall varit mycket 

avgörande för om en lyckosam etablering kunnat åstadkommas. Organisationskulturen kan 

därför anses ha en svag påverkan på kommunens varumärkesimage. 

6.2 Förtydligande 

Även om alla kategorier inte bidrar till direkt påverkande associationer bidrar de flesta av dessa 

kategorier som definierats ändå till totalbilden, det vill säga kommunens varumärkesimage. Det 

eftersom det är kategorier som aktörerna menar är direkt eller sekundärt viktiga för 

helhetsintrycket. Vad det innebär är att det rör sig om associationer som faktiskt knyts till 

kommuner och därmed bidrar till varumärkesimagen.  

Trots de stora skillnaderna i hur aktörerna utvärderar sina etableringsmöjligheter finns det ändå 

vissa tydliga signaler att utröna ur deras svar. Kommunens kunder, dess erbjudande och dess 

organisation påverkar, trots olikheterna, etableringsbeslutet direkt eller sekundärt. Det innebär i 

den teoretiska återkopplingen att dessa kategorier skapar associationer, bygger 

varumärkesimage, bygger varumärkeskapital och i slutändan därmed påverkar aktörernas 
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köpbeslut av kommunens ”produkt”. Kommunens varumärkesimage bör därför anses påverka 

företags etableringsbeslut om än olika beroende på etableringarnas olika karaktärer. 

Enligt Keller (1999) tenderar den som står inför ett val av produkt (i detta fall ett handelsföretag) 

välja den produkt (i detta fall en kommun) som har det starkaste varumärkeskapitalet. Med 

utgångspunkt i detta betyder det i teorin att kommuners kunder är en kategori med viktig 

påverkan på företagens etableringsbeslut (val av produkt), med anledning av dess inverkan på 

varumärkesimagen och därmed varumärkeskapitalet vilket i sin tur ligger till grund för ett beslut. 

Därmed tycks det vara viktigt för kommunledningar som vill attrahera handelsföretag att de i sitt 

varumärkesarbete kommunicerar attraktiva bilder av förekomsten av invånare, företag och 

turister. Då det kan anses bidra till att skapa en varumärkesimage som attraherar handelsföretag. 

Erbjudande och organisation är kategorier som har en sekundär påverkan på etableringsbeslutet. 

De är därmed delvis viktiga för företagens beslut, vilket framgick i intervjuerna. Ett alternativ för 

kommunledningar kan då vara att lyfta fram dessa kategorier i sitt varumärkesarbete i försök att 

skapa en förståelse hos företagen om att dessa kategorier är viktiga i ett längre perspektiv, vilket 

några aktörer också påpekade. Genom att göra detta finns det en chans för kommunledningar att 

skapa en unik och slagkraftig varumärkesimage vilket, enligt flera studier (Clifton, 2011; Heldt 

Cassel, 2007), är en nyckel för en god utveckling i kommunen.  
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7. Slutsats 

Den här studien har ämnat bidra med ökad förståelse kring hur kommunledningar skulle kunna 

utforma sin marknadsföring, i de fall de har som mål att skapa en varumärkesimage som 

attraherar näringslivet. Med utgångspunkt i syftet och den presenterade forskningsfrågan har 

studien undersökt vilka delar av en kommuns varumärkesimage, som påverkar företags 

etableringsbeslut. Med studiens begränsade urval i åtanke kan denna studie inte dra slutsatser om 

näringslivet i sin helhet. Något som genom de givna avgränsningarna inte heller varit målet. 

Målet har, som avgränsningarna antyder, snarare varit att ta ett första steg in i forskningsområdet 

och nå en ökad förståelse. Den ökade förståelsen består i ett resultat som visar hur en mer 

specifik del av näringslivet attraheras av kommuners varumärkesimage. Nämligen vilka 

kategorier i en kommuns varumärkesimage som attraherar stora handelsföretag, partihandlare 

och detaljister. I studien intervjuades 8 av Sveriges, till omsättningen, största handelsföretag. 

Studiens resultat genererade följande slutsatser.  

Kategorin som benämns kunder och består av en kommuns invånare, företag och turister, är den 

enda kategorin som har en direkt påverkan på merparten av de åtta företagens etableringsbeslut. 

Inom kategorin var invånare den egenskapen som hade tydligast påverkan på 

etableringsbesluten. Vad det visar är att det primärt är denna kategori som gör en kommun 

attraktiv för etablering, bland stora svenska handelsföretag. Att som kommun marknadsföra sig 

genom att lyfta fram sina kunder skulle därmed potentiellt kunna skapa en varumärkesimage som 

attraherar stora handelsföretag. 

Kategorierna erbjudande och organisation, i en kommuns varumärkesimage, påverkar merparten 

av företagens etableringsbeslut, men endast sekundärt. De här kategorierna påverkar därmed inte 

företagens beslut direkt men kan vara viktiga i ett längre perspektiv då de ändå bidrar till att 

bygga kommunernas varumärkesimage gentemot företagen. Därmed kan dessa kategorier 

potentiellt påverka etableringsbesluten över tid. Utöver de direkt och sekundärt påverkande 

kategorierna konstaterar studien att kategorin identitet helt saknade påverkan på företagens 

etableringsbeslut. 
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8. Slutdiskussion  

8.1 Företagisering, Institutionell Förvirring & Kommuners Identitet 

I denna studies tidiga skede ägnades stor möda till att försöka förstå den moderna svenska 

kommunen. Författarna kunde genom att läsa studier och observera material från kommunala 

ledningsorgan förstå att marknadsföring av kommuner blivit något nästan självskrivet bland 

många svenska kommunledningar och regionförbund. Författarna fann det hela mycket 

intressant, att se hur organisationer inom offentlig sektor slängde sig med termer och resonemang 

som snarare tycktes passa in i den privata sektorn bland hårt konkurrerande företag.  

För att förstå varför världen ser ut som den gör idag kan det vara bra att göra en återblick. Därför 

blev studiens första avsats att läsa om den svenska kommunens historia. Det blev en resa genom 

ett drygt sekel av förändringar och utveckling. Folkhemmet, avindustrialisering, 

kommunblocksreform, företagisering och slutligen en institutionell förvirring. En resa som 

redogörs för i korthet i det andra kapitlet. 

Det viktiga att ta med sig från utvecklingen blir de två sistnämnda fenomenen, i viss mån är de 

av samma natur. Det handlar om hur den moderna kommunen blivit konkurrensutsatt och försökt 

hitta ett sätt att överleva. För att finna nya vägar har kommunernas organisationer anammat idéer 

och tankesätt från institutioner i den privata sektorn, företag. I kölvattnet av dessa förändringar, i 

samklang med en allt mer global världsbild där regioner runt hela världen konkurrerar om 

resurser, finner sig den moderna svenska kommunen idag. Det är organisationer med en vilja att 

överleva och utvecklas, som i ett försök att hänga med, börjat arbeta med marknadsföring och 

sina varumärken. För en del kommuner tycks arbetet medföra en del goda saker och det är lätt att 

dras med i skrifter som varumärkesplattformen ”Pumpa of Dalarna” (Region Dalarna, 2007).  

Det kan dock finnas risker med arbetet. De teorier och den kunskap som finns om varumärken 

och marknadsföring idag är till stor del sprungen ur den privata sektorn. Det är dess 

institutionella ideal och organisationer som stöpt den teoribildningen, inte den offentliga sektorn. 

I denna studie finns resultat som visar på vilka risker som är förenat med att allt för snabbt och 

okritiskt ta efter andra aktörer som under många år agerat på en marknad med skilda 

förutsättningar. 
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Det resultat som sticker ut och kan skicka viktiga indikationer till kommunledningar är det som 

rör kommuners identitet. För de handelsföretag som studien intervjuat saknade kommuners 

identitet nästan genomgående betydelse för företagens etableringsbeslut. Vad det innebär är att 

när dessa företag granskar kommuner inför en potentiell etablering så är egenskaper kopplade till 

kommunens identitet i stort sett helt oviktiga. Det är ett resultat som står i stor kontrast till vad 

teoribildningen kring varumärken säger. Identiteten är exempelvis enligt Renard & Sitz (2011) 

en helt central del bland de kategorier som skapar en attraktiv varumärkesimage och därmed 

attraktionskraft mot kunder. Just därför finns exempel på regionförbund som investerar enorma 

resurser i att bygga kommuners identitet. Ett tydligt exempel är just ”Pumpa of Dalarna” (Region 

Dalarna, 2007). 

Det är fullt möjligt att identiteten kan ha betydelse för kommunernas attraktionskraft när det 

gäller någon annan av deras tre målgrupper, eller andra typer av företag än de som ingått i denna 

studie. Men det är i sådant fall upp till fortsatta studier att beskriva. Vad denna studie lämnar 

efter sig är ändå en tydlig indikation på att det som råder är just en institutionell förvirring. Den 

moderna svenska kommunen är i en förändringsfas där den friskt lånar institutionella idéer och 

tankesätt från en annan samhällssektor. Dessa idéer och tankesätt visar sig inte alltid vara 

applicerbara på en kommun, därför är identitetens mycket svaga påverkan något som bör finnas 

med i bakhuvudet ett tag framöver. Dock krävs det ytterligare studier för att avgöra huruvida det 

rör sig om ett undantagsfall eller något generellt.  

8.2 Förslag till fortsatta studier 

Det blir viktigt att i fortsatta studier fortsätta att söka en ökad förståelse för hur 

kommunledningar kan utforma sin marknadsföring då de vill skapa en varumärkesimage som 

näringslivet uppfattar som attraktiv. Den här studien har sökt den förståelsen genom att 

undersöka en specifik bransch, handeln, och en begränsad storlek på företag. Det gör att 

slutsatsernas generaliserbarhet inte är större än för just den specifika gruppen företag. För att på 

lång sikt skapa en helhetsbild av näringslivets syn på kommuners attraktivitet vore det önskvärt 

om fortsatta studier undersökte fler delar av näringslivet. Det kan röra sig om att titta på olika 

typer av branscher, olika bolagsformer eller storlekar på företag. Först när studier kan visa 

resultat från en större bredd företag inom näringslivet kan vetenskapen skapa sig en helhetsbild 

över hur näringslivet generellt uppfattar kommuner och deras varumärkesimage. 
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En intressant notering under intervjuerna var att de olika företagen som intervjuades i studien 

hade olika tidsramar för butikers lönsamhet. Vanligtvis behövde en butik vara livskraftig i 

mellan fem och tio år för att gå med vinst. Det vore mycket intressant att i fortsatta studier 

studera hur kommuners marknadsföring och arbete med sin varumärkesimage påverkar 

företagens vilja att stanna i en kommun efter det att de fundamentala finansiella målen uppnåtts. 

Avslutningsvis finns det också ett behov att i fortsatta studier undersöka relationen mellan de 

sekundärt påverkande kategorierna och de direkt påverkande kategorierna i denna studie. 

Eftersom flera av de studerade företagen menar att en kommuns sekundärt påverkande kategorier 

är viktiga för att de påverkar de direkt påverkande kategorierna. Det skulle i sådant fall innebära 

en kommunledning som vill öka sin attraktionskraft gentemot näringslivet delvis kan göra det 

genom att stärka sin attraktionskraft gentemot invånare (direkt påverkande) genom att arbeta 

med sitt erbjudande (sekundärt påverkande). Dock förutsätter det att de sekundärt påverkande 

kategorierna för näringslivet faktiskt har en direkt påverkande på exempelvis invånares beslut att 

flytta till en viss kommun. För att fullt ut kunna uppskatta de, för näringslivet, sekundärt 

påverkande kategoriernas betydelse, för attraktion av näringslivet, bör därmed fortsatta studier 

belysa dess betydelse för de andra målgrupperna. 
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