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Marknadsföring av städer och platser är på många sätt lik den marknadsföring som görs av 

produkter och tjänster. Skillnaden är att platser är mer multidimensionella än produkter, 

vilket gör platsmarknadsföringen av dem mer komplex. Den som marknadsför en plats måste 

ta hänsyn till faktorer som kulturellt arv, traditioner och lokala intressenter. I studien 

undersöks hur de lokala aktörerna, invånarna, uppfattar marknadsföringen i sin 

hemkommun. Studien håller ett fokus på invånarnas förtroende för kommunen och hur det 

kan påverkas av olika typer av marknadsföring från kommunen eller kommunalt ägda bolag.  

För att skapa förståelse för ämnet valdes en kommun som fallstudie där 7 personer som är 

bosatta i kommunen djupintervjuades. Vid intervjuerna visades utvalda delar av kommunens 

marknadsföring från de senaste åren. Respondenten bads sedan beskriva hans eller hennes 

uppfattning av marknadsföringen, hur den påverkar uppfattningen av kommunen och 

förtroendet inför den. Intervjuerna transkriberades och tolkades tematiskt genom modeller 

för hur trovärdighet och förtroende byggs upp eller bryts ned.  

Fyra huvudsakliga teman för hur platsmarknadsföring inverkar på invånares förtroende 

kunde identifieras: Transparens, sanning, konsekvens och välvilja. Transparens innebär 

kommunens öppenhet och benägenhet att visa en ocensurerad bild utåt. Sanning handlar om 

i vilken utsträckning kommunens budskap upplevs vara sanningsenliga. Konsekvens innebär 

hur väl kommunens verklighet överensstämmer med dess budskap, samt i vilken 

utsträckning löften och förväntningar infrias. Välvilja står för intentionen bakom budskapet 

och vilket syfte och mål det har. I studien visas exempel på hur kommunens marknadsföring 

kan påverka samtliga fyra faktorer i både positiv och negativ riktning. 

Förtroende är en viktig faktor i samhället då det är förutsättning för alla typer av samspel där 

människor interagerar med varandra, med organisationer eller med institutioner. Den här 

studien bidrar med förståelse för platsmarknadsföringens roll i förtroendet mellan invånare 

och kommun.
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Marketing of cities and places is in many ways common to marketing of products and 

services. The difference is that places are more multidimensional than products, which makes 

the marketing of them more complex. In marketing of places factors like cultural heritage, 

traditions and local stakeholders need to be kept in mind. This study examines how residents 

perceive the place marketing of their municipality. The study focuses on resident’s trust in 

the municipality and how this may be affected by various types of marketing from the 

municipality or municipal companies. 

To create understanding to this, one municipality was chosen as case study and 7 residents 

were interviewed. During the interviews, chosen parts of the municipalitys latest years’ 

marketing was shown. The respondent then were asked to describe his or hers perception of 

the marketing and how this might affect the perception of the municipality and the trust to it. 

The material from the interviews was transcribed and interpreted by models of how trust and 

confidence is built up or broken down.  

Four main themes of how place marketing affects residents’ trust was identified: 

Transparency, truth, consequence and benevolence. Transparence means the municipality’s 

openness and tendency to show uncensored representation. Truth is about to which extend 

the messages seems to be truthful. Consequence means how well reality matches the 

communicated message, and to which extent promises and expectations are fulfilled. 

Benevolence stands for the intention behind the message and the aim and purpose of it. The 

study shows examples of how the municipality’s marketing are able to affect all four factors in 

both positive and negative direction.  

Trust is an important factor in the community and a prerequisite for all kinds of interactions 

between people, organizations or institutions. This study provides understanding to the role 

of place marketing in trust between residents and their municipality.  

Keywords: Place marketing, place brand, audience study, trust, confidence 
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1. Inledning 

Människor är platsbundna varelser. Vi tar ofta platser för givna då vi förflyttar oss mellan 

dem, men i själva verket bidrar platser till vår existens och identitet. Vi skapar känslor och 

relationer till platser, som på många sätt är lika komplexa som de relationer vi skapar till 

andra människor (Ek & Hultman, 2007). 

Det blir därför allt viktigare för kommuner att marknadsföra sig på ett sätt som tillltalar dess 

invånare, besökare och näringsidkare. Marknadsföring av städer och kommuner är på många 

sätt lik den marknadsföring som görs för varor och tjänster. Man väljer ut de attribut som 

man tror att målgruppen tilltalas av, fastställer vilka kanaler som ska användas och 

formulerar sina budskap. Men trots att grundprinciperna liknar varandra så finns det också 

mycket som särskiljer platsmarknadsföring mot andra typer av marknadsföring. 

Att marknadsföra en kommun, stad eller plats är komplext på många sätt. Platser är ofta mer 

multidimensionella än produkter och tjänster och den som marknadsför en plats behöver ta 

hänsyn till faktorer såsom kulturellt arv, historia, traditioner och lokala aktörer (Kemp, 

Childers & Williams, 2012). Moilanen & Rainisto (2009) beskriver detta som att man kan se 

en kommun som en produkt som är byggd av flera väldigt olika aktörer som alla har olika 

uppfattningar och egenintressen av den. Att marknadsföra kommunen kan därför leda till en 

rad olika dilemman. Vems intressen ska synas? Vad ska man lägga fokus på? Måste man visa 

en sanningsenlig bild? Är det okej att överdriva för att skapa uppmärksamhet? Och hur tas 

det emot av publiken?  

Förhoppningen är att med denna intervjustudie kunna bidra till att skapa ytterliggare 

förståelse för vilken roll en kommuns marknadsföring har i invånarnas relation till sin stad, 

sin kommun och sin plats.  
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2. Bakgrund 

I kapitlet ges en bakgrund till studiens område som syftar till att ge förståelse för 

platsmarknadsföringens principer och det sammanhang studien är gjord i. Bakgrunden till 

studien bidrar också med en förförståelse till studiens problemformulering och syfte.   

2.1. Marknadsföring av ett gemensamt platsvarumärke 

Skillnaden mellan ett företags varumärke och ett platsvarumärke är att företagets varumärke 

har en tydligt definierad ägare, i regel bolaget eller bolagets ägare, medan ett platsvarumärke 

är gemensamt för alla som lever och verkar på platsen (Placebrander, 2017). För att 

ytterliggare jämföra en kommun med ett företag så kan kommunens invånare likställas med 

företagets medarbetare. Kommunens invånare bidrar till kommunens verksamhet på 

liknande sätt som medarbetaren bidrar till företagets verksamhet då de betalar skatt till 

kommunen och gör alla kommunens aktiviteter möjliga genom att leva och bo på platsen. 

Skillnaden mellan invånaren och medarbetaren är att en kommun inte har samma 

styrkapacitet över sina invånare som ett företag har över sina medarbetare (Kotler, Asplund, 

Rein & Haider, 1999). Detta innebär i praktiken att invånare i en kommun inte nödvändigtvis 

måste sympatisera med de beslut som tas av ledningen. Det leder till att det blir en större 

utmaning i att forma marknadsföringen på ett sätt som tar hänsyn till alla de olika intressen 

som kan finnas hos invånarna och samtidigt lyckas skapa intressanta budskap som når ut till 

mottagarna och uppfyller sitt syfte.  

Det leder också till att platsmarknadsföring i större utsträckning handlar om att prioritera 

vilken målgrupp ett budskap i huvudsak riktar sig till, till skillnad från traditionell 

marknadsföring där man har större möjligheter att segmentera sina målgrupper och välja 

vilka budskap som ska riktas till vilken grupp (Placebrander, 2017). Vid marknadsföring av 

en plats behöver man alltså ta hänsyn till att fler målgrupper än den huvudsakliga kommer 

nås av budskapen. Exempelvis så är det troligt att marknadsföring riktad till besökare och 

turister också nås av kommunens invånare som kan ha synpunkter på hur kommunen  

framställs utåt. Likaså kan budskap som är riktade till kommunens invånare också nås av 

kommunens näringsidkare som inte nödvändigtvis samtycker med vad som sägs och visas. 
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2.2. Relationsskapande marknadsföring 

Marknadsföring handlar inte bara om att sälja produkter eller tjänster utan också om att 

etablera sitt namn på marknaden, att skapa associationer till ett varumärke och bygga och 

underhålla långvariga relationer till intressenter (Buttle, 1996). Vid platsmarknadsföring är 

den relationsskapande aspekten central då det huvudsakliga syftet kan förklaras som att 

förändra, förbättra eller förstärka uppfattningen av den aktuella platsen (Syssner, 2012).  

En plats i symbolisk mening kan inte köpas eller säljas, däremot kan associationer och 

känslor inför den påverkas. Detta kan också jämföras med Ek & Hultmans (2007) 

resonemang kring  att människors relationer till platser kan bli lika komplexa som de 

relationer vi skapar till andra människor. Platsmarknadsföring har alltså ett syfte att 

upprätta, bibehålla, förstärka eller förändra en relation till mottagaren som påverkar hans 

eller hennes sätt att tänka och förhålla sig till platsen och kommunen.  

Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan (2011) beskriver processen vid relationsskapande 

marknadsföring som ett sätt att ge produkten, tjänsten eller i detta fallet platsen 

associationer och egenskaper som kan liknas vid de egenskaper som vi uppskattar i relationer 

till andra människor. Vid marknadsföring av en plats kan det exempelvis handla om att 

tillskriva platsen egenskaper som vänligt sinnad, intressant, kulturellt givande eller 

framåtsträvande.  

I den här studien undersöks hur en kommuns relationsbyggande marknadsföring tas emot av 

invånarna i kommunen, med fokus på hur marknadsföringen upplevs påverka känslan av 

förtroende för kommunen och kommunens verksamhet.  
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3. Problemformulering 

Förtroende är en central faktor i alla sammanhang där människor interagerar med varandra, 

organisationer eller institutioner. Utan förtroende skulle vi inte våga lämna barnen på 

förskolan, äta på restauranger eller spara pengar på banken. Det innebär att förtroende är en 

förutsättning för att hela vårt samhällsystem ska kunna fungera (Holmberg & Weibull, 1990). 

Därför är förtroende en viktig del i våra relationer till de företag vi köper varor eller tjänster 

av, organisationer vi samverkar med eller institutioner vi är beroende av. För att våga 

konsumera en produkt eller tjänst så behöver vi ett visst mått av förtroende för företaget som 

står bakom den. Ännu viktigare blir förtroendet i relation till aktörer som vi är beroende av. 

Platsen vi bor på och vår hemkommun är ett exempel på en aktör vi är starkt beroende av. Vi 

är beroende av tjänster såsom utbildning, vård och infrastruktur, men vi måste även kunna 

se vår kommun som en attraktiv plats att leva, bo och verka på. Vi måste helt enkelt kunna 

lita på att kommunens verksamhet fungerar, att kommunen styrs i rätt riktning och att vår 

kommun och vår plats lever upp till våra förväntningar. 

Weibull & Börjesson (1990) beskriver vår erfarenhet av en organisation som en 

underliggande faktor för det förtroende vi känner inför den. Vår erfarenhet av något kan 

bestå av både direkta och indirekta upplevelser, såsom vad vi hört från andra eller sett och 

läst i medier. Inom företag byggs förtroende genom den egna uppfattningen av företaget och 

arbetsplatsen i kombination med företagets interna kommunikation.  Även i kommuner 

byggs förtroende genom invånarnas erfarenheter av kommunens verksamhet, men också av 

vad de ser och hör från andra eller i medier.  

Trots att förtroende är en viktig del i marknadsföringen av städer och kommuner så kan det 

vara svårt att forma marknadsföringen på ett sätt som bygger förtroende hos alla parter. 

Invånarna kan av naturliga skäl ha olika intressen av kommunen beroende på ålder, politisk 

åsikt, var i kommunen de bor eller vilket ursprung de har. Att möta allas intressen och inte gå 

emot någons åsikt kan verka omöjligt, speciellt då man ibland måste forma budskapen på ett 

sätt som sticker ut och skapar den uppmärksamhet som krävs för att nå sin publik.  

Därför är det viktigt att försöka förstå hur kommunens marknadsföring tas emot av 

invånarna. Vi behöver veta vilka reaktioner den skapar, vilka tankar och funderingar den 

väcker och på vilka sätt platsmarknadsföring kan bidra till att bygga upp eller bryta ner 

förtroende mellan kommun och invånare.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Trots att platsmarknadsföring på många sätt är komplext så är det något som de allra flesta 

kommuner på något sätt måste arbeta med för att kunna behålla eller utöka sina invånare, 

sina besökare och sitt näringsliv. Därför är  det viktigt att veta hur kommunens 

marknadsföring tas emot hos invånarna, vilka reaktioner den skapar och vilka konsekvenser 

det leder till. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om hur invånare i en 

kommun uppfattar den egna kommunens marknadsföring samt vilka reaktioner den väcker 

hos dem med fokus på deras förtroende för kommunen och de budskap som sänds ut. 

Förtroendeperspektivet är flitigt undersökt i studier som berör marknadsföring av produkter 

och tjänster men saknas ofta i studier om platsmarknadsföring och därför är målet med 

studie att bidra till att fylla den kunskapsluckan. Eftersom kommuners och städers 

marknadsföring på många sätt liknar företags marknadsföring så bör förtroendeperspektivet 

även här granskas.  

För att nå syftet utgår studien från följande tre frågeställningar:  

1. Hur upplever invånare i en kommun den egna kommunens marknadsföring? 

2. Hur upplever invånarna att deras uppfattning av kommunen påverkas av 

marknadsföringen? 

3. På vilka sätt anser invånarna att kommunens marknadsföring påverkar deras 

förtroende för kommunen?  
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5. Teoretiskt ramverk 

I kommande kapitel presenteras den teoretiska grund som studien bygger på. Kapitlet inleds 

med en översikt av forskningsläget på området och en presentation av de senaste 

forskningsbidragen som ligger i linje med den här studien och som återkopplas till i studiens 

analys och diskussion. Därefter definieras de begrepp som är aktuella för studien. Här 

klargörs även för hur de används i studien och vilken av de rådande definitionerna studien 

utgår från. I kapitlet presenteras även de teoretiska modeller som ligger till grund för 

studiens analys.   

5.1. Tidigare forskning 

Forskningen av platsmarknadsföring blommade upp under tidigt 90-tal och har sedan dess 

fortsatt breda ut sig. Många av de tidigare bidragen till forskningen om platsmarknadsföring 

ser på invånarnas roll som enbart mottagare i marknadsföringsprocessen, det är först de 

senaste årens bidag som belyst invånarna som en bidragande del i städers och platsers 

marknadsföring (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013). Därför ligger fokus i 

forskningsöversikten på de senaste årens bidrag då det är dessa som den här studien kan 

relateras till.  

5.1.1. Varumärkeskontakt och interna förespråkare 

Kemp, Childers & Williams (2012) har undersökt i vilken utsträckning traditionella 

varumärkesteorier kan appliceras på platsvarumärken med fokus på hur interna intressenter 

är viktiga i marknadsföringen. Studien är gjord med avstamp i grundläggande 

varumärkesteorier som sedan testades genom en webbaserad enkät på invånare i staden 

Austin i Texas. Som grund för undersökningen användes i huvudsak en klassisk modell för 

hur intressenter bygger samhörighet till varumärken. Modellen utgår från tre grundläggande 

faktorer: Attityder till varumärket, varumärkets upplevda kvalitet och dess unika egenskaper. 

De tre faktorerna tillsammans avgör i vilken utsträckning en intressent kan känna 

samhörighet med ett varumärke. Samhörigheten med varumärket avgör i sin tur till vilken 

grad intressenten blir en förespråkare för det.  
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Modell 1, City self-brand connection and brand advocacy model. Kemp, Childers & Williams (2012:509) 

Resultatet visade att modellen i hög grad överensstämde med hur invånarnas relationer till 

sitt eget platsvarumärke fungerade. Staden som undersöks i fallstudien har i sin 

marknadsföring fokuserat på kulturen och nöjeslivet som finns där och på så sätt särskiljt sig 

från andra städers marknadsföring. De invånare som undersöktes vilka uppskattade stadens 

kulturella utbud kunde i hög grad identifiera sig med stadens marknadsföring och upplevde 

också en hög kvalitet på varumärket. Studien är en fallstudie gjord på endast en geografisk 

plats och dess marknadsföring och varumärkesbyggande, men i studien dras slutsatsen att 

traditionella varumärkesteorier i hög grad är applicerbara på platsvarumärken och att 

invånarnas relation till platsvarumärket påverkas av samma attribut som vid 

produktvarumärken. Med det menar författarna att om invånarna i grunden har en positiv 

inställning till stadens varumärke, anser att varumärket står för hög kvalitet och även 

upplever att det står för unika kärnvärden så öppnas möjligheten att invånarna utvecklar en 

så kallad ”self-brand connection” till stadens varumärke. Self-brand connection uppstår då 

individen upplever att ett varumärke kan bidra till hans eller hennes identitet. Antingen 

genom att varumärket i hög grad matchar den personen som individen upplever sig vara eller 

bidrar med egenskaper som personen skulle vilja ha. Då den typen av kontakt uppstår kan 

det leda till att individen också blir en förespråkare för stadens varumärke och fungerar som 

en ambassadör för staden och kommunen. 

5.1.2. Låt invånarna göra jobbet 

Braun, Kavaratzis & Zenker (2013) har undersökt vikten av invånarnas involvering i städers 

marknadsföring och vilka roller invånarna har i byggandet av stadens varumärke. I sin 

litteraturstudie drar de slutsatserna att invånarnas roll i processen ofta förbises. I studien 

beskriver de tre olika roller som invånarna spelar i stadens platsmarknadsföring vilka de 

menar har stor makt att stärka varumärket och därför bör dras nytta av. Braun, Kavaratzis & 

Zenker belyser vikten av att involvera dem i marknadsföringen genom att undersöka tidigare 

gjorda fallstudier av hur lokalbefolkningen påverkar platsens varumärke.  
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Tre viktiga roller har identifierats: Invånarna som en integrerad del av platsvarumärket, där 

man belyser vikten av platsens sociala miljö som formas av invånarna. Denna aspekten anses 

av många forskare lika viktig som den fysiska platsen i skapandet av platsens totala miljö. 

Invånarna kan också fungera som  ambassadörer för staden, dels genom word-of-mouth, som 

av många forskare anses som en viktig del i att stärka varumärkets trovärdighet. Detta menar 

författarna är en viktig del i den informella externa kommunikationen, som inte sänds ut 

genom officiella kanaler utan sprids genom invånare och andra intressenter. Den tredje 

rollen är invånarna som medborgare, med både rättigheter och skyldigheter gentemot 

samhället, till exempel genom sin rösträtt. Detta anser Braun, Kavaratzis & Zenker även kan 

implementeras i stadens marknadsföring. Ofta styrs den från toppen av organisationen, 

vilket i vissa fall kan leda till att invånarna inte vill eller kan identifiera sig med den. Istället 

menar författarna att man bör ge invånarna möjlighet att påverka maknadsföringens riktning 

och dess attribut då detta bidrar till viljan att vara en del av varumärket, en ambassadör för 

staden och en medborgare i samhället.  

5.1.3. Att förstå invånares oengagemang 

Insch & Stuart (2015) har genom en intervjustudie undersökt varför invånare blir 

oengagerade i sin hemstads marknadsföring. Undersökningen är utförd i staden Dunedin i 

Nya Zeeland där 14 personer djupintervjuades med syftet att förstå vad som bidrar till deras 

oengagemang.  

I studien identifierades fyra huvudteman. Ett tema som lyftes fram var att flertalet av de 

intervjuade inte var medvetna om de kampanjer och marknadsföringsinsatser som gjorts. De 

beskrev stadens varumärke och marknadsföring som ”icke-existerande” eller ”svår att 

minnas”. Många angav att om de varit mer medvetna om stadens varumärke och 

marknadsföringen som gjorts så är det möjligt att de varit mer engagerade. Ett flertal 

respondenter hade också svårt att identifiera sig med marknadsföringen då deras uppfattning 

om staden inte stämde överens med den bild som marknadsfördes. De upplevde att sättet 

staden marknadsfördes på mot turister och besökare varken stämde överens med hur de 

upplevde staden eller hur de skulle vilja att den gestaltades utåt. Ett tredje tema var att 

respondenterna inte sympatiserade med de lokala beslutsfattarna och deras handlingar, 

vilket gav dem en negativ inställning till stadens ledning. Respondenterna beskrev detta som 

att ledningen gång på gång fattat dåliga beslut och svikit dem som invånare. Missnöjet 

inkluderade även beslut som rörde stadens marknadsföring och profil, vilket gett invånarna 

en dålig inställning till detta. Det fjärde och sista temat som identifierades var 

respondenternas uppfattning av huruvida de förväntades involvera sig i 

varumärkesbyggandet eller inte. Majoriteten av dem upplevde att de inte förväntades bidra 

eller engagera sig, men att de hade önskat få möjlighet att göra det. Av studien dras 
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slutsatsen att invånarna i Dunedin blivit bortkopplade från stadens marknadsföring på grund 

av de fyra faktorerna som presenterades. Grundat på intervjuerna dras även slutsatsen att det 

finns en vilja hos invånarna att bidra till att marknadsföra staden externt, men att detta inte 

är välkommet av ledningen. De fyra teman som identifierades beskrivs som strukturella 

faktorer som främjer missnöje och oengagemang.  

5.2. Begrepp 

5.2.1. Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring kan beskrivas som den praktik som syftar till att förmedla valda 

budskap av ett avgränsat geografiskt område till valda målgrupper. Syssner (2012) beskriver 

kortfattat platsmarknadsföring som långsiktigt strategiskt arbete med syftet att förändra, 

förbättra eller förstärka bilden av en plats. Målgrupperna vid platsmarknadsföring kan delas 

in i tre huvudgrupper: Invånare, besökare och näringsidkare. Målgruppen invånare 

inkluderar både de som är bosatta på platsen, men även potentiella invånare som man vill 

locka till att bosätta sig på platsen. Likaså rymmer gruppen näringsidkare både de som redan 

bedriver verksamhet på platsen men även externa näringsidkare som skulle kunna driva 

verksamhet där (Ek & Hultman, 2007). Enligt Ek & Hultman (2007) är de externa 

intressenterna oftast i fokus vid platsmarknadsföring, men Kotler, Haider & Rein (1993) 

lyfter också fram att platsmarknadsföring har en viktig inåtriktad funktion då även de 

näringsidkare och invånare som redan finns på plats måste uppleva platsen som attraktiv för 

att vilja stanna där. Dessa kan också fungera som goda ambassadörer, människor som är 

stolta över den plats de bor eller verkar på kan förmedla positiva berättelser för de som finns 

utanför platsen.  

Ordet platsmarknadsföring kan även syfta till den ekonomiska aspekten av marknadsföring 

som innebär de ekonomiska faktorerna som ligger bakom marknadsföringen av kommunen. 

I denna studien utesluts de ekonomiska aspekterna då fokus ligger på budskapen som 

marknadsförs och dess effekt på mottagaren.  

5.2.2. Förtroende 

Trots att förtroende är ett begrepp som de flesta i stora drag vet innebörden av så är det inte 

helt enkelt att definiera. Begreppet rymmer åtskilliga komponenter och dess betydelser 

varierar beroende på sammanhang. Trots det används begreppet förtroende ofta utan att ta 

hänsyn till de variationer som finns. Till exempel så är det stor skillnad på den typen av 

förtroende man känner för en vän och förtroendet man känner för en organisation 

(Österman, 1999).  
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Österman (1999) skiljer också på begreppet förtroende i positiv och negativ mening. 

Traditionellt används begreppet endast som ett positivt fenomen, men enligt Österman kan 

vi också känna negativt förtroende. Han menar att förtroende i negativ mening handlar om 

förutsägbarhet; Om en person skulle säga sig vara opålitlig och sedan med praktiska exempel 

också visa sig vara det, så har man enligt det resonemanget anledning att känna förtroende i 

negativ mening för personen.  

I den här studien behandlas endast den positiva aspekten av förtroendebegreppet då det är 

denna som man i vardagligt tal förknippar med begreppet. Valet av att endast fokusera på 

den positiva aspekten grundar sig också på att marknadsföringens syfte kan antas vara att 

förstärka de positiva känslorna som mottagaren känner för kommunen. Det innebär dock 

inte att de faktorer som kan leda till ett minskat positivt förtroende hos mottagarna utesluts.  

I kommande kapitel beskrivs de modeller som studien utgår från för att förstå förtroendets 

roll i samhället. Eftersom förtroende kan definieras och tolkas på olika sätt så ombads varje 

respondent som deltog i studien att själv definiera begreppet förtroende. Detta för att 

studiens resultat sedan skulle kunna utgå från respondenternas egna uppfattning om vad 

förtroende är och vad som bidrar till att deras förtroende för kommunen byggs upp eller 

bryts ned.  

5.3. Teoretiska utgångspunkter  

5.3.1. Tillitsstegen 

Hedquist (2002) rangordnar begreppen tillit, förtroende, trovärdighet och tillförlitlighet i en 

stege i förhållande till varandra där tillit står högst och tillförlitlighet är den lägsta nivån. I 

stegen är alla nivåer beroende av varandra då det understående begreppet är en förutsättning 

för att kunna nå upp till nästa. Exempelvis så är det en nödvändighet att uppfatta källan som 

tillförlitlig innan man kan uppleva den som trovärdig, att bestämma sig för att tro på det 

avsändaren säger eller skriver. Skillnaden på att känna tillit och förtroende är att då man 

känner tillit för någon eller något är man beredd att helt överlämna sig till denna personen, 

medan en känsla av förtroende innebär att man fortfarande behåller beslutskraft och 

beslutsfattande för sig själv.  
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Modell 2, Tillitsstegen. Hedquist (2002:12) 

Enligt Hedquist är grunden för begreppet tillförlitlighet en förutsättning för socialt samspel. 

Tillförlitligheten behöver inte nödvändigtvis vara förtjänad, utan handlar om att vi ofta måste 

förutsätta att andra människor vi möter har goda intentioner. Ett exempel är då vi kör bil på 

trafikerade vägar och tvingas lita på att de mötande fordonen håller sig kvar på sin sida av 

vägen. Däremot kan tillförlitligheten minska om personen bevisat att han eller hon inte 

förtjänat den.  

Trovärdighet är något som personen eller organisationen förtjänar genom att på olika sätt 

visa sig vara trovärdig. Trovärdighet byggs upp genom flera olika faktorer som kan handla 

om personens språk, karisma, kunskap, öppenhet och transparens, karaktär, ärlighet och 

välvilja med mera. Dock kan trovärdighet aldrig mätas av någon annan än den aktuella 

mottagaren då trovärdighet är något som upppfattas individuellt efter personligt tycke. 

Därför bör man alltid ta hänsyn dels till mottagarperspektivet, men även till tidsaspekten. 

Eftersom trovärdighet bygger på flera olika parametrar behöver man även ta hänsyn till att 

mottagarens känsla av trovärdighet byggs upp över tid allt eftersom de olika faktorerna visas.  

Förtroende bygger vidare på grunden som lagts av tillförlitlighet och trovärdighet. Skillnaden 

mellan trovärdighet och förtroende är att trovärdighet i huvudsak syftar till praktiskt synbara 

egenskaper som kan tillskrivas sändaren, medan förtroende handlar om en mer utvecklad 

relation mellan sändare och mottagare. Även här behöver man ta hänsyn till både 

mottagarperspektivet och tidsaspekten.  

Eftersom begreppet tillit, som Hedquist rangordnar högst i stegen, enligt den här 

definitionen innebär att man är beredd att helt överlämna beslutsfattande och beslutskraft åt 

någon annan så utesluts den aspekten ur studien. Anledningen till det är att tillit är ett så 

starkt begrepp att det är svårt att tillämpa i relationen till en kommun. Därför tillämpas 

endast de tre nedersta begreppen av tillitsstegen.  
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Hedquist förtydligar dock att begreppen tillit, förtroende och trovärdighet aldrig kan 

användas för relationen till en text, utan den graden av tillit, förtroende eller trovärdighet 

som mottagaren känner relateras alltid till den person eller organisation som står bakom 

texten. Däremot kan begreppet tillförlitlig relateras direkt till en text. Han betonar också att 

både trovärdighet och förtroende kan relateras till antingen sändaren i sin helhet, men det är 

också vanligt att det relateras till endast en aspekt av den. Till exempel kan vi känna 

förtroende för en persons yrkesroll utan att ha något förtroende för personen privat. Vi kan 

också anse att en person är trovärdig i en specifik situation utan att se någon trovärdighet i 

personen i övrigt.  

5.3.2. Förtroende för en institution 

Weibull & Börjesson (1990) beskriver förtroende som en attityd gentemot något. De menar 

att en person kan agera kunskapsmässigt, känslomässigt eller i praktisk handling mot en 

institution. Den kunskapsmässiga aspekten speglar den egna erfarenheten av institutionen, 

antingen direkt eller indirekt. Direkt erfarenhet är det som man själv sett eller upplevt av 

institutionen och den indirekta erfarenheten skapas av det man hört andra berätta om den. 

Den känslomässiga, eller värderingsmässiga aspekten avser inställningen till institutionen. 

Den aspekten involverar både grundsynen på den typ av verksamhet som institutionen 

bedriver, samt i vilken grad verksamheten är relevant för den enskilda personen. Den 

handlingsinriktade aspekten avser en persons benägenhet att närma sig institutionen. Detta 

beror på faktorer som personens beroende av den och vad den har för betydelse i personens 

dagliga liv eller för hans eller hennes vanor. Sett från Weibull och Börjessons beskrivning av 

förtroende för en institution så avgörs det av personens erfarenhet av den, hans eller hennes 

uppfattning av den samt benägenheten att närma sig institutionen eller beroendet av den.  

Weibull & Börjessons beskrivning av förtroende syftar i det här fallet till förtroendets roll 

mellan människor och institutioner. Eftersom min studie behandlar förtroende mellan 

människor och en kommun så inleds analysen med att fastställa vad respondenterna 

upplever påverkar deras förtroende för kommunen. Detta för att kunna se i vilken 

utsträckning Weibull & Börjessons resonemang är användbara för studien och vilka delar 

fokus bör ligga på, men även om någon aspekt ur modellen ska uteslutas.  
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6. Metod 

I kommande kapitel redogörs för hur studiens material samlats in, vilket fallunderlag som 

använts och vilka metodologiska val och avgränsningar som har gjorts. Kapitlet beskriver 

också hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats. Därefter följer en diskussion 

kring svagheter med studiens utformning och hur dessa bemöts.  

6.1. Material och fallstudie 

Jag har valt att endast undersöka platsmarknadsföringen i en kommun, dels för att kunna gå 

på djupet i det fall som jag väljer att undersöka, men också för att målet är att skapa 

förståelse för hur invånare kan uppfatta sin kommuns marknadsföring och varför, och inte 

att jämföra olika kommuner. Kommunen som valts ut som fallstudie är Skövde kommun, där 

jag genom djupintervjuer undersökt hur invånare i kommunen upplever den marknadsföring 

som kommunen och kommunala bolag står bakom. Skövde är en medelstor kommun med 

runt 54 000 invånare (Skövde kommun, 2016). Valet av kommun grundar sig dels på att 

kommunen under de senaste åren har använt sig av flera olika typer av reklam, pr och 

marknadsföring som mött varierande reaktioner hos invånarna. Det grundar sig också på att 

Skövde är en medelstor kommun och därför kan resultatet antas vara representativt även för 

många andra svenska kommuner i jämförelse med om valet av fallstudie hade varit en 

ovanligt stor eller ovanligt liten kommun. Skövde kommun är också en kommun med 

visionen att växa och utvecklas. 2010 fastställdes Skövde kommuns framtidsvision med 

namnet ”Vision 2025”, där fem övergripande mål som ska ha nåtts år 2025 fastställdes. 

Målen handlar bland annat om att ha invånare som är nöjda med sina liv i kommunen och 

med den service som erbjuds, att Skövdes varumärke ska vara känt i hela Sverige och att 

kommunen ska bestå av 60 000 invånare (Skövde kommun, 2010). Utifrån Vision 2025 kan 

man dra slutsatsen att kommunens marknadsföring har tydliga mål mot både de som bor i 

kommunen och mot övriga Sverige. Kommunen lämpar sig därför bättre som fallstudie 

jämfört med en kommun som endast arbetar med att förvalta nuvarande invånare och 

varumärke eftersom marknadsföringen kan tänkas bli mer målinriktad och ge större upphov 

till varierande reaktioner och reflektioner hos mottagarna.  
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6.2. Fallunderlag och tre exempel på platsmarknadsföring 

Som underlag för intervjuerna användes tre olika filmklipp, producerade av Skövde 

kommun, det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder AB och Skövdes destinationsbolag 

Next Skövde destinationsutveckling AB. Filmklippen kan ses som antingen reklamfilmer eller 

informationsfilmer. Gemensamt för de tre filmerna är att de alla kan benämnas som 

platsmarknadsföring då de syftar till att förändra, utveckla eller förstärka bilden av ett 

geografiskt avgränsat område.  

Anledningen till att just filmklipp valts som underlag till intervjuerna är att Skövde kommun 

samt bolag som drivs av kommunen har producerat flera filmer under de senaste åren som 

visats i sociala medier. Flera av dem har också väckt diskussioner då de lanserats, vilket tyder 

på att de berör ämnen som kan möta varierande respons eller är utformade på ett sätt som 

väcker reaktioner hos mottagaren. Därför finns möjligheten att kunna visa exempel på olika 

sätt att reflektera och resonera kring kommunens marknadsföring med hjälp av det utvalda 

fallunderlaget. Nedan följer en kort sammanfattning av respektive film. I bilaga nr 3 (sida 52) 

finns länkar där samtliga filmer kan ses i helhet.  

6.2.1. ”Skövdes framtid” av Skövdebostäder AB 

Filmen producerades av det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder AB med syftet att 

visa den vision som Skövdebostäder arbetar mot. Visionen är att bygga 3000 nya bostäder 

genom att förtäta byggnationen i centrum och i områden kring centrum. I visionen finns 

också en linbana med gondoler över staden som ska fungera som transportmedel. I filmen 

visas linbanan och de platser där byggnation är möjlig, samt prototyper på nya höghus. 

Filmen har visats i Skövdebostäders sociala medier och blev omskriven i de lokala 

tidningarna då den publicerades.  

6.2.2. ”Skövde söker rektor” av Skövde kommun 

Filmens syfte var att locka fler att söka jobbet som rektor på Rydskolan i Södra ryd i Skövde. 

Filmen är inspelad i Rydskolans lokaler som vid inspelningstillfället var tomma. Artisten och 

föreläsaren Navid Modiri filmas i de tomma lokalerna med en virtual reality-kamera då han 

berättar om utmaningarna som finns med skolan och vilken typ av kandidater som passar för 

tjänsten som rektor där. Då filmen lanserades fick den mycket kritik för att framställa 

Rydskolan på ett negativt sätt och överdriva de utmaningar som väntar den nya rektorn. 

Filmen blev omskriven i lokaltidningarna ett flertal gånger som en följd av den kritik den 

mötte från lärare och elever på skolan och även övriga i kommunen. Filmen användes som en 

kampanj för att rekrytera en rektor till högstadieskolan i Ryd, som lades ned 2012 och nu ska 

återupptas. Filmen visades i Skövde kommuns sociala medier samt på en webbplats som 
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öppnades tillfälligt som en del i kampanjen. Filmen skickades även direkt till åtta rektorer i 

andra delar av landet tillsammans med ett par VR-glasögon, som en form av 

direktmarknadsföring till speciellt önskade kandidater.  

6.2.3. ”Välkommen till Skövde - hjärtat av skaraborg” av Next Skövde 

destinationsutveckling AB  

Skövde kommuns destinationsbolag Next Skövde står bakom filmen som visar upp ett flertal 

olika sidor av Skövde med syftet att framställa Skövde som en attraktiv stad att både besöka 

och att bo i. Filmen visar flera av Skövdes stora företag, Högskolan i Skövde, Försvarsmakten 

samt Skövdes möjligheter till shopping, mat, boende och aktiviteter. Även området kring 

Skövde kommun visas upp, med de landmärken och naturområden som finns i närheten. 

Flera kända personer figurerar i filmen med korta repliker om staden. Till exempel syns 

Jessica Andersson, Robert Gustavsson och Bert Karlsson som har anknytning till Skövde och 

Skaraborg, men även andra kända ansikten som Martin Stenmark, Peter Dalle och Leif 

Mannerström med flera figurerar i filmen. Filmen har visats i bolagets sociala medier. 

6.3. Djupintervjuer 

Materialet till studien samlades in genom djupintervjuer med utvalda respondenter. Syftet 

med djupintervjuer är att kunna fånga in personliga aspekter hos respondenterna såsom 

tankar och reflektioner kring ämnet. Djupintervjuer ger även intervjuaren möjligheten att 

ställa följdfrågor och på så sätt få mer mångfacetterade svar (Ahrne & Svensson, 2016).  

Vid intervjuerna användes det fallunderlag som presenterats i tidigare kapitel. Då 

respondenten fått se filmerna intervjuades han eller hon efter en intervjuguide där fokus 

ligger på respondentens uppfattning av filmerna i förhållande till hans eller hennes egen 

uppfattning av kommunen och hur de upplever att detta påverkar förtroendet för 

kommunen. Intervjuguiden som använts är bifogad i rapporten som bilaga nr 1. 

Intervjuguiden användes som en mall för intervjuerna utan att nödvändigtvis följas 

ordagrannt. De frågor som ställts är relaterade till studiens syfte och frågeställningar och är 

formulerade på ett objektivt sätt för att undvika att styra eller influera respondentens svar. 

För att säkerställa att frågorna resulterar i kvalitativ information testades intervjuguiden 

först på en respondent som inte ingick i studien. Testintervjun spelades in och användes som 

underlag för att justera frågor som upplevdes svåra att svara på eller inte resulterade i 

användbar information.  

Alla respondenter är anonyma och har efter intervjutillfället fått möjlighet att ta del av både 

transkriptionen och det slutgiltiga resultatet och ha synpunkter på detta för att säkerställa att 

materialet från intervjuerna tolkats på rätt sätt. 
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6.4. Urval 

Respondenterna som deltagit i studien är personer som bor i Skövde kommun och har bott i 

kommunen i minst tre år. Genom att ställa det kravet intervjuas endast personer med en 

stark koppling till kommunen, som troligtvis känner till kommunen bättre än någon som just 

flyttat dit. Det är också troligt att dessa personer i högre grad bildat sig en egen uppfattning 

om staden och kommunen vilket leder till att fler tankar och åsikter om marknadsföringen 

kan delges.  

Eftersom syftet med studien inte är att jämföra hur olika grupper uppfattar reklamen togs 

ingen hänsyn till ålder eller kön vid urvalet av respondenter. Av etiska skäl så har endast 

respondenter som är över 18 år intervjuats. Vid urvalet fanns inte heller någon strävan att 

hålla jämna grupper sett till ålder eller kön. Däremot låg fokus på att intervjua respondenter 

som kan tros ha olika uppfattningar om kommunen och de delar av kommunen som visas i 

fallunderlaget. Därför har de huvudsakliga faktorerna för urvalet varit att intervjua personer 

som är bosatta i olika delar av kommunen och att skapa en spridning i respondenternas yrke 

och sysselsättning.  

Antalet intervjuer som genomförts styrdes av hur många som krävdes för att uppnå 

informationsmättnad. Informationsmättnad nås då man upplever att intervjuerna inte 

längre bidrar med någon ny information (Ahrne & Svensson, 2016).  För att nå dit krävdes 

för den här studien åtta intervjuer. Av de intervjuerna användes en för att testa och revidera 

intervjuguiden och resterande sju transkriberades och för att utgöra studiens material.  

 

6.5. Tematisk analys 

Materialet från de transkriberade intervjuerna bearbetades sedan genom en tematisk analys. 

En tematisk analys innebär att man genom att studera sitt material identifierar teman som 

återkommer i materialet och delar upp det efter dessa. De teman som identifierats 

analyserades därefter med hjälp av det teoretiska ramverket tidigare presenterats.  

Braun & Clarke (2013) beskriver metoden som sex olika faser:  

a. Förtrogenhet med materialet. Denna fas innebär att man skapar sig en första 

överblick över materialet för att sedan kunna börja bearbeta det. 

b. Generering av initiala koder.  I den här fasen fortsätter bearbetningen av 

materialet för att identifiera de ursprungliga, övergripande koderna.  

c. Sökande efter teman. Här sammanställs materialet och de övergripande teman 

som identifierats bryts ned i mer specifika tematiska områden.  
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d. Granskande av teman. De teman som plockats fram i föregående steg granskas och 

testas för att se att de är giltiga och användbara. De delas också upp efter ämnen 

och struktureras som huvud- eller underteman. 

e. Definiering och namngivning av teman. Här fastställs vilka teman och underteman 

som ska presenteras i rapporten. De teman och underteman som valts ut definieras 

och namnges.  

f. Produktion av rapporten. Här beskrivs materialets teman i den slutgiltiga 

rapporten och kopplas samman med teoretiska utgångspunkter.  

Metoden är flexibel då man utgår från det material som redan samlats in och därefter 

formulerar de teman som kan identifieras. På det sättet finns möjlighet att identifiera både 

breda, övergripande teman samt mer specifika, beroende på vad materialet visar (Braun & 

Clarke, 2013). Därför var metoden användbar för mitt material då det inte i förväg gick att 

avgöra om materialet skulle vara samstämmigt eller visa på olikheter.  

6.6. Metodkritik 

Djupintervjuer är på många sätt en givande metod att använda vid studier med kvalitativ 

ansats. Som intervjuare har man möjlighet att få höra flera personers reflektioner om ämnet, 

man får chansen att anpassa sina frågor efter vad personen man intervjuar berättar och har 

även möjligheten att ställa följdfrågor då man stöter på teman som är särskilt intressanta för 

studien. Det finns även möjlighet att justera metoden mellan varje intervju för att vid nästa 

tillfälle kunna få ett ännu mer givande material (Ahrne & Svensson, 2016).  

En svaghet med intervjuer som metod är att sanningshalten inte kan garanteras. Man kan 

med andra ord aldrig vara säker på att personen man intervjuar talar sanning. Det kan också 

vara så att respondenten tror sig ha en annan uppfattning om ämnet än vad han eller hon 

egentligen har. Till exempel kan respondenten vid känsliga frågor uttrycka en åsikt som är 

mer socialt accepterad  än den han eller hon faktiskt har (Ahrne & Svensson, 2016). Detta 

bemöttes genom att varje respondent tydligt informerades om att alla uppgifter behandlas 

anonymt och att det efter intervjun fanns möjlighet att ta del av och ha synpunkter på både 

den transkriberade intervjun och det slutgiltiga resultatet. Förhoppningen med det var att ge 

respondenterna en ökad trygghet i att svara sanningsenligt då ingen information om dem 

publiceras och att de dessutom i efterhand skulle ges möjlighet att ha synpunkter på 

materialet för att exempelvis kunna ta bort information eller formulera om något som inte 

känns helt rätt.  

Att låta respondenterna vara anonyma leder dock till en lägre tillförlitlighet i studien då 

läsaren inte kan kontrollera varken urvalet av respondenter eller att informationen faktiskt 
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stämmer och har tolkats på rätt sätt. Tyvärr påverkar det studiens tillförlitlighet men att 

publicera respondenternas namn är inte ett alternativ då det istället kan leda till att 

respondenterna ger mindre sanningsenliga svar eller utelämnar information. Inte heller 

respondenternas ålder, kön eller annan information publiceras av orsaken att det i resultatet 

inte visade sig ha någon relevans för studien. Vid urvalet av respondenter eftersträvades att 

välja respondenter i olika åldrar, som bor i olika delar av kommunen och har olika yrken och 

sysselsättning. Resultatet visade sedan att åldern var den faktorn som hade minst betydelse 

då svaren varierade lika mycket inom de olika grupperna som de gjorde mellan grupper. Av 

den anledningen delges ingen information om respondenterna, då deltagarnas ålder inte 

visat sig vara relevant och faktorer som yrke och vilken del i kommunen personen är bosatt 

skulle kunna leda till att respondenter kan identifieras av läsaren.  

En annan risk vid intervjuer är att intervjuaren kan påverka respondentens svar genom hur 

frågorna formuleras eller genom tonfall, minspel och kroppspråk. Detta är en risk som är 

svår att undvika då intervjunsituationen i sig är ett samspel mellan intervjuare och 

respondent. Problemet bemöts genom att största möjliga mån följa intervjuguiden och på så 

sätt formulera frågorna på ett objektivt sätt. Vid intervjuerna eftersträvas också att låta 

respondenten styra diskussionens riktning  genom att ställa frågor som är öppna och breda 

och ger möjlighet att utgå från egna erfarenheter och tankar.   

Vid kvalitativa studier finns alltid risken att författarens egna tankar och åsikter påverkar 

resultatet. Dels genom intervjusituationen som diskuterats ovan, men även i tolkningen av 

materialet. Eftersom kommunen  som används som fallstudie också är min egen 

hemkommun så finns det en risk att min egen uppfattning speglas i till exempel vilka delar i 

materialet som lyfts fram och läggs fokus på. Däremot så finns det också fördelar med att 

välja sin egen hemkommun som fallstudie. Den största fördelen är att jag har ett stort 

kontaktnät i kommunen och har därför haft möjlighet att välja ut respondenter som bidragit 

med olika synviklar och värdefull information. En annan fördel är att jag vid valet av 

fallunderlag haft en insikt i vilka ämnen som lett till diskussioner i just den här kommunen 

och därför haft möjlighet att välja ut underlag som kan generera varierande synpunkter och 

givande information.  

Min förhoppning är att fördelarna med att välja sin egen hemkommun som fallstudie väger 

upp svagheterna. Om jag istället valt en annan kommun så hade jag troligtvis istället fått ett 

sämre urval av fallunderlag och ett mindre representativt urval av respondenter. Därför ser 

jag ändå mitt val av fallstudie som det bästa alternativet för att lyckas skapa förståelse för- 

och visa exempel på hur kommunens budskap kan tas emot och uppfattas av dess invånare.  
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras de teman som kan urskiljas i respondenternas uppfattning om 

reklamfilmerna de har sett och på vilka sätt de uppfattar att kommunens 

platsmarknadsföring påverkar deras bild av kommunen och deras upplevda förtroende för 

den. Kapitlet inleds med respondenternas egna definitioner och beskrivningar av ordet 

förtroende och vilken roll förtroende har i deras relation till kommunen. Därefter följer en 

kort presentation av de övergripande reflektionerna kring  respektive del av fallunderlaget, 

följt av de återkommande teman som kan urskiljas i materialet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning där studiens resultat diskuteras i förhållande till det teoretiska ramverket 

och tidigare forskningsbidrag.  

7.1. Definitioner av förtroende 

Eftersom förtroende kan ha olika betydelser i olika sammanhang och för olika personer så är 

det viktigt att först veta hur respondenterna som deltagit definierar förtroende och vad de 

anser ligger bakom ett högt respektive lågt förtroende. 

Samtliga respondenter angav att förtroende till största del bygger på fakta och sanning. De 

menar att man först måste få bekräftat eller bevisat att den eller det som man känner 

förtroende för till exempel talar sanning eller tar rätt beslut. Först därefter kan man börja 

känna förtroende. Flera respondenter bekrev också förtroende som en känsla, men att det 

krävs en bekräftelse på att förtroendet är befogat innan man helt kan lita på den känslan. 

Flera av respondenterna använde orden ”lita på” och ”trovärdig” då de beskrev vad som 

bidrar till att de bygger upp ett förtroende. Två av respondenterna framhöll också att 

förtroende är något som byggs upp under tid. De menar att man behöver känna till föremålet 

för förtroendet under en längre tid och under den tiden få tillräckligt med erfarenhet av det 

för att kunna etablera förtroende. Två av respondenterna tyckte också att lika intressen ligger 

till grund för förtroende. De anser att det är lättare att känna förtroende för någon eller något 

som man vet stävar efter samma saker som man gör själv, och därmed tar beslut som ligger i 

det egna intresset.  

Respondenternas definitioner av förtroende stämmer väl överens med Hedquists (2002) 

modell av hur förtroende byggs upp av tillförlitlighet och trovärdighet. Respondenterna 

angav att de både behöver lita på källan de känner förtroende för och dessutom uppfatta den 

som trovärdig. Däremot angav ingen av respondenterna att tillförlitligheten måste infinna sig 

före trovärdigheten på det sättet som Hedquist illustrerar i tillitsstegen. Detta beskrevs mer 

som att en kombination av de två faktorerna bygger upp förtroendet. Eftersom studiens mål 

är att ta reda på hur respondenterna själva anser att de uppfattar kommunens budskap och 



22 
 

hur detta påverkar deras förtroende inför den, så väljer jag att i den fortsatta analysen utgå 

från respondenternas beskrivning om hur förtroende byggs upp av en kombination av 

tillförlitlighet och trovärdighet, istället för att se det som olika stadier enligt Hedquists 

modell.  

7.2. Förtroende för kommunen 

För att skapa en vidare förståelse för respondenternas uppfattning av förtroende i 

förhållande till deras hemkommun, Skövde kommun, blev samtliga respondenter tillfrågade 

om de har förtroende för kommunen idag. Vid denna frågan rådde konsensus; Alla 

respondenterna angav att de hade förtroende för kommunen. Alla respondenter angav också 

att de tycker att det är viktigt att ha förtroende för sin kommun. Resonemanget om varför det 

är viktigt att ha förtroende för kommunen var till stor del också samstämmigt. 

Beslutsfattande är enligt merparten av respondenterna en viktig del i relationen till 

kommunen, man behöver kunna lita på att rätt beslut tas och att kommunen utvecklas i rätt 

riktning. Två respondenter beskrev även detta som politiskt samtycke, att man vet att de 

beslut som tas eller satsningar som görs ligger i det egna intresset och att den politiska 

majoriteten i kommunen överensstämmer med den egna politiska åsikten. 

Andra faktorer som låg till grund för respondenternas förtroende för kommunen var att 

kommunen upplevs som en stark kommun, med mycket planer för framtiden och en vilja att 

utvecklas och växa. Två respondenter tyckte även att god ekonomi och välfungerande 

kommunala verksamheter låg till grund för deras förtroende för kommunen. 

Weibull & Börjesson (1990) beskriver människors förtroende gentemot en institution som tre 

delar; Personens erfarenhet av institutionen, hans eller hennes uppfattning eller inställning 

till den samt benägenheten att närma sig organisationen eller beroendet av den. För att 

applicera detta på förtroende gentemot en kommun utgår jag från respondenternas tankar 

kring vad som bygger upp deras förtroende för kommunen. Av respondenternas svar drar jag 

slutsatsen att erfarenheten av kommunen är den centrala delen i deras förtroende för den. 

Detta eftersom merparten höll fram beslutsfattande och kommunens utveckling som en 

viktig faktor. För att kunna lita på att rätt beslut tas behövs någon form av tidigare 

erfarenheter av vilka beslut som tas av kommunen och vilken riktning kommunen tidigare 

har utvecklats i. Respondent nr 7 beskriver detta som att erfarenheten av kommunen bygger 

förtroende över tid:  

”Det handlar ju mycket om att kommunen gör grejer som ligger i mitt intresse eller 

följer vad jag tycker. Det leder till förtroende hos mig. Och det är någonting som 

växer över tid, att man gör satsningar som jag tycker är rätt, då får man större 
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förtroende. Går det däremot åt andra hållet så minskar ju förtroendet.” –Respondent 

nr 7, 2016-11-25. 

 Även den värderingsmässiga aspekten av Weibull & Börjessons modell förekommer i svaren. 

Flera respondenter motiverar sitt förtroende för kommunen som en känsla av att det är en 

stark och handlingskraftig kommun, och en tro på att det som görs i kommunen är bra. Detta 

kan såklart också handla om tidigare erfarenheter, att personerna tidigare sett exempel på 

detta och därför utvecklat den känslan. Men det vittnar även om en värdering av kommunen, 

att man i grunden har en positiv attityd till den, oavsett om det handlar om tidigare 

erfarenheter eller av en kombination av flera olika faktorer. Även det faktum att alla 

respondenter utan tvekan svarade att de har förtroende för kommunen vittnar om en 

grundläggande värdering av den.  

7.3. Övergripande uppfattningar av fallunderlaget 

De tre reklamfilmerna som användes som fallunderlag mötte varierande reaktioner och 

tankar hos respondenterna. Dels reagerade respektive respondent olika på de olika filmerna, 

men respektive reklamfilm väckte också varierande tankar hos de olika respondenterna. I 

denna delen av analysen delges de vanligast återkommande tankarna och reaktionerna på 

respektive del av fallunderlaget.  

7.3.1. Skövdes framtid 

Den film som mötte mest varierande reaktioner var filmen ”Skövdes framtid” av 

Skövdebostäder AB där man visar upp sin vision för framtiden. Här framkom i huvudsak två 

olika sätt att se på filmen:  Antingen som en positiv bild av Skövdes framtid och utveckling, 

där respondenten i regel också betonade den rådande bostadsbristen i kommunen och visade 

en lättnad över att se det finns planer på att bygga mer bostäder. Det andra sättet att se på 

filmen hade en mer negativ underton, där respondenterna var skeptiska till de förändringar 

som visades i filmen. Detta grundades i huvudsak på att filmen visar ett stort antal platser 

där nybyggnation är möjlig, vilket hos de respondenter som reagerade negativt på filmen gav 

en känsla av att staden förtätas och grönområden försvinner för att ersättas med stora 

byggnader. Flera av respondenterna resonerade dock för båda sidorna på så sätt att de var 

positiva till att fler bostäder kan byggas, men samtidigt kritiska till att stadsbilden förändras. 

7.3.2. Skövde söker rektor 

Filmen ”Skövde söker rektor” av Skövde kommun gav i huvudsak negativa reaktioner. Endast 

en respondent visade en helt positiv reaktion på filmen. Dock kan man urskilja ett flertal 

olika sätt att se på filmen, med den gemensamma faktorn att reaktionen i huvudsak är 

negativ. Sex av respondenterna upplevde filmen som överdriven och onödigt negativ vilket i 
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huvudsak återkopplade till hur skolan målas upp och beskrivs samt hur utmaningen som 

väntar den nya rektorn målas upp. Tre av respondenterna påpekade att en eller flera 

sekvenser i filmen innehåller ogrundad information, vilket beskrevs som lögner eller 

information som endast finns med för att göra filmen uppseendeväckande. Fem 

respondenter reflekterade även kring hur filmen tas emot av de som går eller har gått på 

skolan, samt de som arbetar eller har arbetat där och även de som bor i stadsdelen Ryd som 

skolan ligger i. Även tankarna kring detta var till stor del negativa. Det var endast en 

respondent som enbart visade positiva reaktioner på filmen. Denna respondenten fokuserade 

till stor del på filmens syfte och att den var väl utformad. Respondenten beskrev filmen som 

genomtänkt, psykologiskt arbetad och fångande. Personen resonerade också kring filmens 

syfte och beskrev det som ett sätt att våga visa sanningen och visa en vilja att lösa problem 

och åtgärda saker som fungerat mindre bra. Även övriga respondenter berörde samma 

ämnen och diskuterade kring filmens syfte och utformning. Även i deras svar finns till viss 

del positiva tankar och reflektioner kring filmen, men den negativa sidan är dominerande i 

deras uppfattning av filmen.  

7.3.3. Välkommen till Skövde – Hjärtat av Skaraborg 

Den filmen som genererade i mest positiv och mest samstämmig respons var filmen 

”Välkommen till Skövde – Hjärtat av Skaraborg”, av Next Skövde destinationsutveckling AB. 

Alla respondenter visade en övervägande positiv uppfattning av filmen. Den beskrevs i 

huvudsak som ett sätt att visa Skövde från sin bästa sida, att visa upp allt som finns och allt 

som är bra med staden både för invånare, för personer som bor i närområdet och även för 

turister och besökare. Fem respondenter beskrev filmen som en påminnelse om hur mycket 

bra som faktiskt finns i Skövde. Även om filmen i huvudsak mötte positiv respons förekom 

även till viss del också negativa reaktioner. Flera respondenter påpekade att den är lite 

förfinad och att det verkade märkligt att kändisar som inte har någon anknytning till Skövde 

medverkade i filmen. Dock framhölls inte detta som något större problem.  

7.4. Två sätt att se på förändring 

Vid respondenternas definitioner av begreppet förtroende förekom, som tidigare nämnts, 

temat beslutsfattande och samtycke kring beslut hos ett flertal respondenter. Detta 

diskuterades också kring filmerna i fallunderlaget och specifikt om filmen ”Skövdes framtid”, 

som visar en vision för Skövdes utveckling med fokus på byggnation och bostäder.  

7.4.1. Misstycke kring beslut och planer  

Flera respondenter visade varierande former av misstycke inför filmen ”Skövdes framtid”. 

Några beskrev en oro för att att staden förändras, andra framhöll att det kanske vore bättre 
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om andra, privata bostadsbolag också var mer delaktiga i bebyggandet av staden, då de 

upplevde filmen som att Skövdebostäder framställde sig som den enda aktören på Skövdes 

bostadsmarknad.  

”Jag trodde nog inte att det skulle bli så stort, att det ska byggas så mycket och 

överallt. Det känns som väldigt mycket, en väldigt stor förändring. Och speciellt om 

inte bara Skövdebostäder har de här planerna utan även andra bostadsbolag, då 

kommer det ju inte finnas något annat än byggnader kvar i Skövde.” – Respondent 1, 

2016-11-15. 

”Jag håller med om att behovet av bostäder finns, sen om det är just Skövdebostäder 

som ska bygga allt vet jag inte om jag håller med om. Det är väl bra att de har en 

drivande roll, men sen är det nog bra om det finns fler aktörer med i spelet också.” –

Respondent 2, 2016-11-16. 

Respondent 1 beskriver här problemen som upplevs med den vision som bostadsbolaget 

Skövdebostäder visar i ”Skövdes framtid”. Respondenten framhöll även senare i intervjun att 

Skövde har en stor bostadsbrist och att en sådan utveckling kanske är nödvändig, men ställde 

sig trots det i huvudsak negativ till framtidsplanerna. Respondent 2 belyser att det vore bra 

om fler aktörer var delaktiga i stadens bostadsmarknad, då respondenten upplever filmen 

som att Skövdebostäder vill stå för en stor del av det framtida byggandet. 

7.4.2. Ett tecken på en stark kommun 

Ett annat sätt att se på information om planer och förändringar var som ett tecken på att 

Skövde är en stark kommun med potential och vilja att utvecklas och växa.  

”Det här visar ju att det finns en vilja att utvecklas och växa, att det finns planer 

framåt också. Jag tycker att det är viktigt att våga satsa på grejer, och kanske inte 

bara sånt som är absolut nödvändigt.” – Respondent 7, 2016-11-25. 

Respondent 7 beskriver här det som var tematiskt för de respondenter som såg filmen 

”Skövdes framtid” som en mer positiv bild av hur det kommunala bostadsbolaget 

Skövdebostäder planerar att utveckla Skövdes bostadsutbud.  

7.5. Information och vision 

Flera respondenter framhöll att delar av fallunderlagt var väldigt grafiskt tilltalande och väl 

utformat. Detta beskrevs som att materialet var ”häftigt” eller ”snyggt gjort”. Men i samband 

med det påpekade samma personer i regel också att det saknas mycket information i 

fallunderlaget. I huvudsak gällde det filmen ”Skövdes framtid” men också till viss del filmen 

”Skövde söker rektor”.  
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Filmen ”Skövdes framtid” fick av flera respondenter kritik för att bara visa upp häftiga bilder 

och en stor vision, men utelämna information av praktiska saker som kan vara av intresse för 

invånarna. Till exempel påpekades att man gärna hade velat se en mer praktisk plan, med 

information om när i tiden det är planerat, hur olika områden är tänkta att se ut och vilken 

typ av bostäder det handlar om.  

”Jag hade gärna sett lite mer områden, lite mer praktiskt om var det är tänkt. Mer 

verklig information. Den här linbanan som de visar är ju bara tänkt så det är ingen 

som vet om det blir av eller inte, men det känns som att mycket i filmen handlade om 

just den. Visst att det är kul att det finns lite såna intressen också, men det tar mycket 

fokus från det andra som jag tycker är viktigare egentligen.” – Respondent nr 2, 

2016-11-26. 

Det som respondent 2 beskriver ovan var karaktäristiskt för hur flera av respodenterna 

påpekade att de saknade information i filmen.   

Avsaknaden av information kunde i de flesta fall kopplas samman med en förståelse för 

filmernas syfte och mål. Vid kritiken om att information saknades framhöll många även att 

det är filmer som är producerade för att på något sätt marknadsföra Skövde eller den del av 

kommunens verksamhet som visas.  

7.6. Trovärdighet 

Vid de fall där respondenten påpekade att någon del av materialet verkade överdriven eller 

mindre sanningsenlig diskuterades också filmens trovärdighet. I huvudsak diskuterades 

fallunderlagets trovärdighet på tre olika sätt, som här presenteras som tre underteman: 

7.6.1. Positiva och negativa överdrifter 

Vid respondenternas kommentarer kring de överdrifter som pekats ut gick det att urskilja att 

materialets trovärdighet berodde mycket på vad det är som överdrivs och vilket sätt det görs 

på. I de fall där något förfinades eller målades upp som lite bättre än vad det egentligen är 

visade respondenterna inga större problem med att ha överseende med överdrifterna. 

Positiva överdrifter bortförklarades istället med filmernas syfte och kontext, att de är 

producerade som marknadsföring. Den aspekten behandlas mer i stycke 6.6.3.   

Däremot när något visades på ett sätt som respondenten upplevde som sämre än vad det är i 

verkligheten så upplevde respondenten att detta påverkade hans eller hennes uppfattning av 

filmens trovärdighet mer. Den del av fallunderlaget där respondenterna påpekade negativa 

överdrifter handlade endast om en av filmerna, ”Skövde söker rektor”. Respondent nr 6 

förklarade varför den negativa överdriften inte känns okej på följande sätt:  



27 
 

”Det känns konstigt att svartmåla en hel stadsdel på det sättet. Jag har ju hört från de 

som bor där att de blev väldigt besvikna när den här filmen började visas. Och det 

förstår jag, jag skulle inte vilja att någon pratade så här illa om mina hemkvarter, 

speciellt inte när det inte är sant.” –Respondent nr 6, 2016-11-24. 

Respondent nr 6 jämför här sin egen bild av skolan och samhället som filmen handlar om 

med bilden som framställs i materialet. Då framställningen av skolan och samhället är en 

sämre bild än den som respondenten själv har upplevs detta som en negativ överdrift. 

Respondenten sätter också detta i perspektiv mot de som bor i stadsdelen och jämför med sin 

egen situation hur det skulle kännas om samma film gjordes om den egna stadsdelen.  

7.6.2. Tidigare erfarenhet  

De tidigare erfarenheterna och vetskapen om vad som visades i filmerna visade sig ha stor 

betydelse för hur trovärdigt fallunderlaget upplevdes. Detta visade sig i huvudsak på två sätt: 

Antingen genom att saker som verkade överdrivet ändå kunde uppfattas som trovärdigt, 

förutsatt att respondenten visste om att det finns grund för det. Eller på motsatt sätt, att en 

överdrift uppfattas som mindre trovärdig eftersom respondenten vet om att verkligheten ser 

ut på ett annat sätt. Respondent tre visar i exemplet nedan hur tidigare vetskap kan bidra till 

filmens trovärdighet:  

”Jag vet ju att Skövdebostäder är ett bostadsbolag med bra ekonomi, ovanligt bra 

ekonomi för att vara ett kommunalt bostadsbolag. Så därför kan det nog ligga 

sanning bakom det trots att det är stora planer.” –Respondent 3, 2016-11-19. 

Respondenten förklarar att på grund av sin vetskap om Skövdebostäders ekonomiska läge så 

verkar filmen ”Skövdes framtid” trovärdig. Men detta visade sig även fungera åt andra hållet:  

”Jag vet ju att det inte har varit så som de visar och beskriver om vilka problem 

skolan har haft. Och när jag vet om det så är det svårt att tro på resten också, även 

om jag inte riktigt har koll på allt.” –Respondent 5, 2016-11-23. 

Respondent 5 beskriver här att filmen ”Skövde söker rektor” inte är trovärdig eftersom 

respondenten utifrån egna erfarenheter vet om att delar av det som visas och berättas om i 

filmen inte stämmer överens med verkligheten.  

Detta kan ses som att fallunderlaget antingen går i linje med eller ställer sig i konflikt mot 

den kunskapsmässiga aspekten av respondenternas relation till de objekt som visas i 

filmerna. Om budskapen som visas överensstämmer med det man tidigare vet kan det ses 

som att trovärdigheten förstärks genom budskapet, då man får ytterliggare en bekräftelse på 

att uppfattningen man hade sedan innan stämmer. Är det däremot tvärtom ges mottagaren 

en anledning att tvivla på vilken information och uppfattning som egentligen stämmer. 
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Hedquist (2002) menar att så kallade dubbla budskap, budskap som inte stämmer överens 

med varandra, kan leda till att mottagaren börjar tvivla på sändarens transparens, 

opartiskhet, kunskap och förmåga att tala sanning. Alla nämnda faktorer är bidragande för 

att uppfatta sändaren som trovärdig vilket är en förutsättning för att kunna etablera 

förtroende.  

7.6.3. Syftet helgar medlen 

Något som blev tydligt i flera intervjuer var att filmernas syfte och mål är en viktig del i hur 

de uppfattas. Flera av respondenterna som uttryckte att delar av fallunderlaget kändes 

överdrivet eller mindre trovärdigt visade ändå en förståelse för att det är filmer som har 

producerats i marknadsföringssyfte och behöver kunna väcka uppmärksamhet och vara 

intressanta för att nå målet.    

Ett resonemang kring förståelsen inför det som uppfattades som överdrivet eller konstigt var 

att syftet bakom reklamen är bra, och att det då är okej att ta till medel som känns 

tveksamma. Detta temat förekom till största del i samband med filmen ”Skövde söker 

rektor”.  Respondent 3, som i huvudsak var kritisk till filmen, menade att syftet i detta fallet 

skulle kunna väga upp för de medel som används: 

”Jag tror att man har velat skruva till det lite för att få lite reaktioner och så faktiskt, 

för att lyckas få en rektor med lite mer driv i, som är lite utöver genomsnittet. Och det 

tror jag faktiskt att man lyckas med.” – Respondent 3, 2016-11-19. 

I resonemanget framhålls det slutliga målet med filmen som en viktig faktor, respondenten 

beskriver också här en förståelse för tillvägagångssättet som används och visar en tro på att 

sättet filmen är gjord på också leder till det önskade resultatet.  

Liknande reflektioner förekom kring filmen ”Välkommen till Skövde – Hjärtat av Skaraborg”. 

Som nämnts tidigare upplevdes filmen av några respondenter som lite förfinad och 

överdriven, men även detta försvarades med att det är marknadsföring med syftet att visa 

upp en bra bild och positiva egenskaper. Vid diskussionen om denna filmen framställdes inte 

överdrifterna som något större problem utan tonades istället ned av respondenterna genom 

att sätta det i kontext till syftet.  

Dock gick uppfattningarna isär vid detta ämnet, då flera av respondenterna också menade att 

även om syftet bakom filmen är bra så kan man inte ta till vilka medel som helst. En 

respondent som även uttryckte förståelse för syftet med filmen ”Skövde söker rektor” tyckte 

inte att de medel som används var försvarbara och resonerade på följande sätt:  

”Jag förstår ju att det är för att skapa uppmärksamhet och det kanske är vad som 

krävs för att få tag i en rektor som är lite utöver det vanliga. Men det gör nog många 
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besvikna på vägen också, och man kan ju fundera lite på om det verkligen är värt det. 

Det måste kännas lite som ett hån mot de som går på skolan eller jobbar på skolan, så 

frågan är om man verkligen gör skolan en tjänst genom det här. Jag tror nog inte 

det.” –Respondent nr 5, 2016-11-23.  

Respondenten menar här att det kanske är nödvändigt att på något sätt väcka 

uppmärksamhet för att nå målet med filmen men framhåller ändå att sättet de gör det på inte 

är försvarbart när personer med anknytning till skolan eller stadsdelen kan ta illa upp. 

Sammantaget verkar positiva överdrifter vara okej så länge det finns en verklighetsförankring 

i dem. Däremot negativa överdrifter är svårare att acceptera. Utifrån respondenternas 

resonemang verkar det handla om en avvägning; Är syftet är tillräckligt bra för att väga upp 

för de medel som används? På den frågan är respondenterna oense vilket vittnar om att 

gränsen för hur stora överdrifter som accepteras varierar mellan olika personer.  

7.7. Platsmarknadsföring och upplevd påverkan 

Huruvida kommunens marknadsföring påverkar mottagaren eller inte var det ämnet som hos 

intervjuerna ledde till mest varierande svar. Vid ämnet låg fokus på hur respondenten 

upplever att hans eller hennes bild och uppfattning av kommunen samt de specifika delar 

som visas påverkas av fallunderlaget. Då materialet från intervjuerna vägs samman kan två 

huvudsakliga sätt att se reklamens upplevda påverkan på urskiljas.  

7.7.1. Tidigare erfarenhet kan minska påverkan 

Ett återkommande resonemang var att det är svårt att påverkas av ett filmklipp om det som 

visas är något man redan känner till väldigt väl. Respondent 4 uttryckte det på följande sätt: 

”Nej, jag tror inte att jag påverkas så mycket, eftersom jag har bott i kommunen i så 

många år nu så har jag en uppfattning och den kan nog inte påverkas så väldigt 

mycket.” –Respondent 4, 2016-11-22. 

Ett par andra responenter uttryckte liknande tankar, men samtliga reflekterade också över 

att de kanske på något sätt ändå påverkas, undermedvetet eller på det sättet att reklamen 

väckte nya tankar kring det som visades.  

7.7.2. Ett sätt att se saker i nytt ljus 

Ett andra sätt att beskriva reklamens påverkan var att den bidrar till en ny synvinkel av det 

som visas, eller som en påminnelse om kommunens bra egenskaper, trots att man egentligen 

redan hade sett eller visste om det som visades.  

”Egentligen har jag nog samma bild av Skövde som visas här men det blir ju lite mer 

tydligt när man får se allting på en gång. Man tänker ju inte på allt det här ständigt 
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men nu vägs det samman och då känns det ju väldigt positivt. Jag kände ju nu att 

Skövde är en rätt bra stad egentligen” –Respondent 7, 2016-11-25.  

Respondenten beskriver att bilden av det som visades i filmen egentligen inte förändrades i 

stort men gav en positiv känsla och en påminnelse om stadens fördelar. För de responenter 

som beskrev detta sättet att se på fallunderlaget kan det tänkas påverka dels den 

värderingsmässiga aspekten av respondenternas förtroende, men även den 

handlingsinriktade. Den värderingsmässiga aspekten handlar enligt Weibull & Börjesson 

(1990) om den attityd man har inför organisationen. Då flera respondenter beskrivit 

fallunderlaget som en påminnelse om kommunens positiva aspekter kan detta ses som något 

som förstärker deras värdering av kommunen på ett positivt sätt. Det kan också tänkas 

påverka den handlingsinriktade aspekten, då en så kallad ”positiv påminnelse” kan öka 

invånarnas benägenhet att orientera sig mot det som visas i fallunderlaget.   

7.8. Förtroende och upplevd påverkan 

I den kommande delen av analysen ligger fokus på hur respondenterna beskrivit att 

fallunderlaget påverkar deras förtroende för kommunen. Detta har behandlats även tidigare i 

analysen, men de teman som presenteras i denna delen är de där respondenterna tydligt 

förklarat att förtroendet för kommunen på något sätt påverkas.  

7.8.1. Information som bidrag till förtroende 

Som beskrivs ovan visade flera respondenter en avsaknad av information. Även i de fall där 

respondenten inte uppskattade vad som visades i filmerna så uppskattade flera av 

respondenter att de ändå fick informationen. Respondent nr 6, som till viss del reagerade 

negativt till filmen ”Skövdes framtid” beskrev ändå filmen som förtroendebyggande på det 

sättet att den visar information om vilka planer som finns:  

”Nej, jag tycker kanske inte att det vore så kul om det blev bostäder på alla de där 

platserna som de visar. Men det är ändå skönt att veta om det. Jag ser ju hellre att de 

visar sin vision och är tydliga med vad de vill istället för att man får se det då när det 

börjar byggas. Det ökar nog mitt förtroende att jag får veta vad som händer även om 

det kanske inte riktigt är vad jag vill.” - Respondent 6, 2016-11-24. 

Respondent nr 3, som svar på frågan om vad som ligger bakom hans eller hennes förtroende 

för kommunen: 

”Det är ju mycket bakomliggande som jag vet att kommunen gör, hur de får behålla 

företag i kommunen till exempel. Det jag vet har jag hört genom personkännedom 

men ibland undrar jag varför man inte går ut med mer sådan information. Genom 
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lokalpressen till exempel eller på det här sättet som jag såg nu.” –Respondent 3, 2016-

11-19.  

I relation till Weibull & Börjessons modell av förtroende för instutitioner kan information 

även ses som ett medel för att påverka den kunskapsmässiga aspekten av förtroende. Den 

kunskapsmässiga aspekten utgörs av personens erfarenheter av institutionen, eller i detta 

fallet kommunen. Eftersom flera av respondenterna framhåller information som något som 

de både upplever saknas och något som uppskattas när det ges kan det ses som att invånare i 

kommunen i hög grad är mottagliga för information om de ämnen som visades i 

fallunderlaget. Därför finns det en möjlighet för kommunen att genom mer information om 

sådant som visades i fallunderlaget, och även kring andra ämnen som respondent 3 antyder, 

påverka den kunskapsmässiga aspekten av invånarnas förtroende. Den kunskapsmässiga 

aspekten var även den som respondenterna framhöll som viktigast både i sina definitioner av 

förtroende i stort, men även i beskrivningarna av förtroende i förhållande till kommunen. 

Utifrån studiens resultat så verkar den kunskapsmässiga aspekten ha en central roll i 

invånarnas förtroende för sin kommun. 

7.8.2. När budskapen inte når mottagaren 

Brist på information visade sig även vara en faktor som ansågs kunna bryta ned förtroende. 

Det visade sig att fallunderlaget som användes vid intervjuerna inte hade nått ut till flera av 

respondenterna. Filmen ”Skövdes framtid” hade endast setts av en av sju respondenter, 

”Skövde söker rektor” hade setts av tre av sju och ”Välkommen till Skövde – Hjärtat av 

Skaraborg” hade ingen av respondenterna sett tidigare. Detta upplevdes av respondenterna 

som ”tråkigt” eller ”konstigt”, då flera av dem framhöll att de gärna velat se filmerna när de 

lanserades och var aktuella.   

”Det känns ju lite konstigt att jag inte har sett de här filmerna. Jag bor ju i Skövde, jag 

tittar på tv och är ju aktiv på facebook till exempel. De handlar ju om Skövde och då 

blir det konstigt när jag som bor här inte ens vet att de finns. Det försämrar kanske 

mitt förtroende isåfall, att jag inte får veta sånt här.” –Respondent 1, 2016-11-15.  

Respondent 1 beskriver här det som var karaktäristiskt för flera av respondenterna då de 

reflekterade över att de inte sett filmerna. Fyra respondenter angav också att det kanske 

berodde på att de själva inte aktivt sökt information om kommunen.  

”Jag har ju inte aktivt sökt efter det här men sen har jag inte fått upp nån av dem i 

flödet på facebook till exempel. Det är ju viktigt att se till att få ut det också så att alla 

faktiskt får se det.” – Respondent 7, 2016-11-25. 
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”Det säger kanske mer om mig egentligen att jag inte har sett det” – Respondent 3, 

2016-11-19.  

Respondenterna i citaten ovan reflekterar över sin egen del i informationsutbytet. 

Fallet kan jämföras med resultatet i studien ”Understanding resident city brand 

disengagement” där orsakerna till invånares oengagemang i platsmarknadsföringen i staden 

Dunedin i Nya Zeeland undersöks (se kapitel 4.1.3.). En av fyra underliggande orsaker till 

oengagemanget visade sig vara att invånarna i staden inte var medvetna om de insatser som 

gjordes för stadens marknadsföring och vilka kampanjer som pågick. Även i denna studien 

går det att se tendenser till att invånare blir omedvetna om kommunens 

platsmarknadsföring. Dock involverar denna studien endast en liten del av kommunens 

marknadsföring, men utifrån den del som undersöks här går det ändå att se att delar av 

kommunens budskap inte når många av invånarna. I fallstudien av Dunedin pekades detta ut 

som en av fyra faktorer som ledde till att invånarna kopplades bort från stadens 

marknadsföring. Om detta kan leda till liknande konsekvenser för Skövdes marknadsföring 

är svårt att säga då invånarnas oengagemang i Dunedin berodde på en kombination av flera 

olika faktorer, men då respondenterna i upprepade fall inte nåtts av marknadsföringen och 

dessutom visade ett missnöje inför detta går det att se vissa likheter mellan fallen.  

7.8.3. Förväntningar och löften 

Tre av respondenterna reflekterade också över reklamens förmåga att bygga förväntningar 

hos mottagaren.  

”Det är väl om inte den här linbanan som de visar upp skulle bli verklighet inom en 

överskådlig framtid. Nu vet jag ju att det har varit förberett för den under väldigt 

många år, ända sedan de byggde Commerce [köpcentrum i centrala Skövde] och 

innan det. Men om den inte skulle bli av inom 20-30 år till, då blir ju en sån här film 

inte trovärdig. Då kan det ju istället sänka förtroendet över tid om man nu kommer 

ihåg att de visade den här filmen och sen inte satsar på det man har gått ut med.” 

Respondent nr 7, 2016-11-25.  

Respondent nr 7, om filmen ”Skövdes framtid”. Respondenten framhåller här att det är 

viktigt att inte bygga upp förväntningar som sedan inte infrias. Två andra respondenter 

uttryckte liknande tankar kring både filmen ”Skövdes framtid” och filmen ”Välkommen till 

Skövde – Hjärtat av Skaraborg”. Vid filmen ”Skövdes framtid” gick resonemangen i stil med 

det som respondent 7 uttryckte ovan, att filmen visar en stor vision och kan leda till 

besvikelse och minskad trovärdighet om visionen inte uppfylls. Vid filmen ”Välkommen tilll 

Skövde – Hjärtat av Skaraborg” talade respondenterna om att filmen visar en väldigt finfinad 

bild av Skövde och alla delar som finns med i filmen. Två problem identifierades med detta: 
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Dels att besökare eller personer som inte sett objekten i verkligheten får höga förhoppningar, 

för att sedan eventuellt bli besvikna när de besöker platserna, evenemangen eller 

stadsdelarna. Respondenterna framhöll också att personer som sett platserna i verkligheten 

kan tycka att bilden de visar i filmen inte är trovärdig.  

Vid respondenternas definitioner av förtroende och vad som ligger till grund för förtroende 

var orden ”sanning” och ”tillförlitlighet” ofta återkommande (se kapitel 6.1). Det ansågs alltså 

vara viktigt att kunna lita på att den som skickar ut ett budskap talar sanning, och att kunna 

lita på de löften som ges. Enligt Weibull & Börjesson (1990) är en aspekt av förtroende just 

förutsägbarhet, att man kan förutsäga att den som säger att den ska göra något också faktiskt 

gör så som den sagt. Då temat förekom frekvent i både respondenternas beskrivningar av 

förtroende samt som en reflektion vid delar av fallunderlaget så kan slutsatsen att detta är en 

viktig del i förtroendet mellan invånare och kommun dras.   

7.8.4. Vinster överordnas förluster 

Vid flera intervjuer diskuterades bakgrunden till marknadsföringen, varför kommunen 

producerar film och även annat material som är till för att på något sätt marknadsföra 

Skövde kommun. Det återkommande resonemanget vid ämnet var en positiv inställning till 

att kommunen aktivt marknadsför sig både mot de som bor i kommunen och till besökare. 

Respondent 1 och 2 beskriver nedan sina tankar kring kommunens aktiva marknadsföring:  

”Att man vill göra såna här filmer och att man vill marknadsföra Skövde på det här 

sättet, det finns ju ett syfte med det och att arbetet bakom dem görs, och det ökar mitt 

förtroende för kommunen tycker jag.” –Respondent 2, 2016-11-16. 

”Det är ju kul att se att kommunen satsar lite på sånt här, det är en bra grej. Sen 

kanske inte alla håller med och det får man ju ta ställning till med, men jag tycker att 

det är kul att se. Hellre att vissa kanske inte håller med än att inte göra något alls.” –

Respondent 1, 2016-11-15.  

Både respondent 1 och 2 visade i övrigt varierande reaktioner på fallunderlaget. Respondent 

2 var starkt kritisk till filmen ”Skövde söker rektor” och även skeptisk till delar av det övriga 

fallunderlaget. Respondent 1 var övervägande kritisk till både filmen ”Skövdes framtid” och 

”Skövde söker rektor”. Trots det beskriver de i citaten ovan ändå en positiv inställning till att 

kommunen och de kommunala bolagen aktivt marknadsför sin verksamhet. Respondent 2 

beskriver även med direkta ord att det ökar förtroendet för kommunen.  
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7.9. Sammanfattning och slutsatser 

Intervjuerna gav i vissa ämnen mycket samstämmiga svar och i andra ämnen gick åsikterna 

isär. Men trots det är det ändå möjligt att urskilja vilka faktorer som upplevdes övervägande 

positiva eller negativa, på vilka områden det råder delade meningar och vad som står i fokus 

för invånarnas uppfattning av förtroende för sin hemkommun.   

I den kommande delen av analysen sammanfattas resultaten och kopplas ihop med 

respektive frågeställning. Eftersom frågeställning 1 är övergripande för hela resultatet och 

redan besvarats dels genom de teman som presenterats i analysen samt den övergripande 

beskrivningen av respondenternas uppfattning av fallunderlaget i kapitel 6.3  så ligger fokus 

här på frågeställningarna 2 och 3. 

Studien har utgått från följande frågeställningar:  

1. Hur upplever invånare i en kommun den egna kommunens reklambudskap? 

2. Hur upplever invånarna att deras bild och uppfattning av kommunen påverkas av 

marknadsföringen? 

3. På vilka sätt anser invånarna att kommunens marknadsföring påverkar deras 

förtroende för kommunen?  

7.9.1. Påverkan på uppfattningen av kommunen 

Ett tydligt återkommande tema kring hur fallunderlaget påverkar uppfattningen av 

kommunen och de delar som visas var att filmerna är producerade i marknadsföringssyfte, 

vilket innebar att respondenterna visade ett överseende mot överdrifter och bilder som 

verkade vara mindre sanningsenliga. Detta vägdes, som tidigare har beskrivits mot filmernas 

syfte. Upplevdes syftet vara tillräckligt bra kunde det rationalisera vissa fall där tveksamma 

medel användes. Respondenterna visade alltså i upprepade fall en förståelse för att syftet 

med fallunderlaget är att på något sätt marknadsföra kommunen. Detta kan innebära att de 

genom detta resonemanget gör sig mindre mottagliga för budskapen.  

Trots förståelsen för syfte och mål resonerade samtliga respondenter för att filmerna i 

fallunderlaget på något sätt inverkade på hur de upplever sin hemkommun, åtminstone för 

stunden. I huvudsak handlade detta om informationen i fallunderlaget. Respondenterna 

upplevde i hög grad att informationen var en faktor som kunde ge dem en mer positiv 

uppfattning av kommunen. Detta temat återkom kring alla tre filmerna. I filmen ”Skövdes 

framtid” handlade det om information kring förändringar i stadsplanering och framtida 

byggnation. Filmen ”Skövde söker rektor” upplevdes som tidigare beskrivits i huvudsak 

påverka uppfattningen negativt, men trots det lyftes informationen om att Rydskolans 
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nedlagda högstadieskola ska tas i bruk igen och att man söker en rektor som kan driva en 

positiv utveckling fram som en positiv aspekt. I filmen ”Välkommen till Skövde – Hjärtat av 

Skaraborg” beskrevs informationen som en påminnelse om kommunens och närområdets 

fördelar. Många respondenter upplevde, som tidigare nämnts, att ju mer de får veta om vad 

som händer i kommunen, vad kommunen kan erbjuda och hur kommunens planer ser ut, 

desto mer positiv uppfattning får de av kommunen. 

Ur respondenternas beskrivningar kan man även urskilja att marknadsföringen till viss del 

upplevs påverka känslan inför kommunen och helhetsbilden av den. Detta beskrevs som att 

fallunderlaget bidrog till en positiv känsla eller inställning för kommunen. I vissa fall 

upplevde respondenterna en negativ påverkan av fallunderlaget. Två huvudorsaker till 

negativ påverkan kan identifieras: Misstycke kring planer och beslut samt överdrifter och 

osanning. Dessa två faktorer upplevdes ge en negativ uppfattning eller känsla hos 

mottagaren, och sågs även som faktorer som skulle kunna innebära problem eller leda till 

debatt då filmerna visas. Här gick det att i vissa fall urskilja ett misstycke i hur delar av 

kommunen gestaltades i filmerna och vad som låg i fokus. 

Det intressanta med de faktorer som gav negativ påverkan var att de i flera fall verkade 

kunna vägas upp av andra, positiva faktorer. I ett par av de fallen där respondenter visade 

misstycke kring beslut eller planer motiverades ändå en positiv påverkan av filmen, på grund 

av att respondenten upplevde att han eller hon nu fått veta varför beslut tagits eller fått 

information om vilka planer som finns. På liknande sätt verkade överdrifter i fallunderlaget 

kunna vägas upp av filmens syfte och mål samt det faktum att den är producerad som 

marknadsföring. Detta gällde dock inte i samtliga fall av negativa upplevelser, utan verkade 

till stor del handla om en personlig avvägning av om de positiva aspekterna kan väga upp för 

de negativa. Denna avvägningen varierade mycket mellan olika respondenter trots att 

samtliga sett samma fallunderlag, därför kan man se en stor inverkan av personliga åsikter 

och reflektioner vid upplevd negativ påverkan. 

Då respondenterna fick frågan om de upplever att fallunderaget påverkar deras bild av 

kommunen var majoriteten tveksamma till att det gör det. Svaret motiverades ofta med att 

det är svårt att ändra på inställningen till något man redan känner till så väl, eller att filmerna 

är till för att marknadsföra kommunen  och därför inte är så trovärdiga. Några respondenter 

tyckte ändå att de påverkades av filmerna, på så sätt att de fick en påminnelse om 

kommunens positiva sidor, eller en negativ påverkan då de var missnöjda med hur delar av 

kommunen framställdes. Trots att många var tveksamma till att fallunderlaget på något sätt 

påverkade dem vid den direkta frågan framkom ändå vid den övriga diskussionen kring 

fallunderlaget att de på olika sätt upplevde sig påverkas av att se filmerna, i huvudsak i den 

delen av intervjun där förtroende och trovärdighet diskuterades.  



36 
 

Sett ifrån Weibull & Börjessons (1990) modell om förtroende och attityd inför institutioner 

kan man här se både en inverkan på den kunskapsmässiga, den värderingsmässiga och den 

handlingsinriktade aspekten.  Den kunskapsmässiga aspekten handlar om de erfarenheter 

och den kunskap personen i detta fallet har inför kommunen. Denna kan ses påverkas genom 

att personerna beskriver att fallunderlaget bidrar med information om sådant de gärna vill 

veta. Informationen bidrar på det sättet till personens samlade erfarenhet av kommunen. 

Den kunskapsmässiga aspekten visade sig påverkas både positivt och negativt. I vissa fall 

upplevde respondenter antingen att informationen var överdriven eller inte stämde med 

verkligheten, och det fanns även exempel på där respondenter inte samtyckte med de planer 

och visioner som visades. Här kan man se en negativ påverkan på den kunskapsmässiga 

aspekten. Detta gällde dock inte i alla de fall där respondenter uttryckte någon form av 

missnöje kring fallunderlaget.  I några av fallen upplevde respondenter att de ändå 

uppskattade att få informationen trots att de inte höll med. Detta beskrevs som att de 

uppskattade att få veta vad som är aktuellt i kommunen trots att de önskar att det vore på ett 

annat sätt. Vid de fallen kan den kunskapsmässiga aspekten ses påverkas både positivt och 

negativt; Negativt i bemärkelsen att personen misstycker med informationen som delges, 

men positivt då personen uppskattar att få informationen.  

Den värderingsmässiga aspekten verkar utifrån studiens resultat också kunna påverkas 

genom kommunens platsmarknadsföring. Den värderingsmässiga aspekten handlar enligt 

Weibull & Börjesson (1990) om den grundläggande inställningen till organisationen, vilket 

involverar grundsynen på den typ av verksamhet organisationen bedriver, i vilken grad 

verksamheten anses vara relevant för personen i fråga samt hur beroende personen är av 

organisationen. Vid den aspekten är främst inställningen till kommunen intressant, men till 

viss del även verksamhetens relevans för invånaren. Inställningen till kommunen verkar 

utifrån respondenternas reflektioner ha påverkats i både positiv och negativ riktning av 

studiens fallunderlag.  

Den handlingsinriktade aspekten avser personens benägenhet att närma sig organisationen, 

vilket innebär dess betydelse i personens dagliga liv eller personens beroende av den 

(Weibull& Börjesson, 1990). I förhållandet mellan invånare och kommun finns ett högt 

beroende, eftersom invånare i de allra flesta fall är beroende av kommunens tjänster såsom 

sjukvård, utbildning och infrastruktur. Därför finns redan i grunden ett beroende av 

kommunen, och likaså kan kommunen tänkas ha en stor roll i invånarnas dagliga liv. Detta 

belyste även respondenterna genom att flera av dem tog upp det faktum att de betalar skatt 

till kommunen, och på så sätt vill kunna lita på att de pengarna förvaltas på rätt sätt. I 

intervjuerna visades också ett högt engagemang kring de ämnen som fanns med i 

fallunderlaget, vilket kan ses som att de delar av marknadsföringen som fanns med i 
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fallunderlaget upplevdes relevanta och intressanta. Detta visade sig också genom att  

respondenterna sällan hade en helt neutral inställning till fallunderlaget. I de allra flesta fall 

fanns antingen en positiv eller negativ inställning till fallunderlaget. Antingen till 

informationen, hur saker framställdes eller kring vad som låg i fokus.  

Det går därför att se att det från invånarnas håll både finns ett beroende av kommunen och 

en benägenhet att närma sig den. Genom engagemanget i de frågor som diskuterades kan 

man även se att detta har en roll i personernas vardag. I materialet från intervjuerna kan den 

handlingsinriktade aspekten ses bli påverkad på två olika sätt. Dels genom att fallunderlaget 

skapar ytterligare engagemang i vad som händer i kommunen och vilka frågor som är 

aktuella. Flera av de respondenter som inte tidigare sett delar av fallunderlaget upplevde att 

det gjorde dem mer upplysta om vad som är aktuellt i kommunen och också gjorde dem mer 

intresserade, trots att de inte alltid samtyckte med allt som visades. Den handlingsinrktade 

aspekten verkade också påverkas genom att respondenter upplevde att fallunderlaget gav 

dem en påminnelse om kommunens fördelar. Detta relaterades specifikt till den del av 

fallunderlaget där besöksmål, aktiviteter och evenemang i och kring kommunen då 

respondenter menade att det gjorde dem mer intresserade av att besöka evenemang och 

aktiviteteter i kommunen.  

7.9.2. Trovärdighet och förtroende 

I relation till Hedquists tillitsstege (figur 2, s. 11) går det att urskilja ur respondenternas 

resonemang kring fallunderlaget att kommunens marknadsföring har upplevd inverkan på de 

två mellersta nivåerna i stegen, trovärdighet och förtroende. Till viss del har även 

tillförlitlighet, som är den lägsta nivån i stegen, diskuterats. Däremot har stegens högsta nivå 

tillit inte berörts, vilket också förutsågs vid valet av teoretiska utgångspunkter. Vid de 

tillfällen som respondenternas resonemang berörde tillförlitligheten till kommunen beskrevs 

detta som en känsla utan saklig grund eller orsak, och verkade inte heller påverkas av 

fallunderlaget.  Det går i enlighet med Hedquists beskrivning av tillförlitlighet som en 

förutsättning för socialt samspel, något som måste finnas där för att vi ska kunna vistas på 

samma plats. Därför ligger fokus i frågeställningen på hur respondenterna upplever att 

trovärdighet och förtroende inför kommunen påverkas av fallunderlaget.  

Trovärdigheten var det mest återkommande temat i reflektionerna kring fallunderlagets 

påverkan. Respondenterna nämner samtyckte eller misstro kring förändringar, reklamens 

överdrifter och avvikelser från verkligheten, budskapens syfte och mål samt de medel som 

används. Då respondenternas reflektioner jämförs med Hedquists beskrivning av 

trovärdighetens komponenter är det möjligt att se flera exempel på hur kommunens 

marknadsföring påverkar trovärdigheten inför invånarna både positivt och negativt. I studien 
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förekommer i huvudsak fyra kriterier för trovärdighet inför kommunen: Transparens, 

sanning, konsekvens och välvilja.  

En faktor som Hedquist (2002) beskriver och som också återkommer i denna studien är 

transparens. En transparent sändare innebär att mottagaren upplever källan som öppen och 

ärlig, någon som inte undanhåller information eller döljer något. I studien upplevs 

kommunen i vissa fall som transparent, i andra fall syns en brist på transparens. I 

fallunderlaget delges mottagaren bland annat kommunens bostadsbolags planer för 

framtiden och information och visioner för en skola som ska startas upp på nytt. I flera fall 

beskriver respondenter att de uppskattar att få veta vad som händer i kommmunen och vilka 

planer som finns, vilket kan ses som att de upplever en ökad transparens då de delges 

informationen. Däremot syns också en brist på transparens i materialet. Ett par respondenter 

reflekterar över varför kommunen inte går ut med mer information. En respondent tar också 

upp exemplet att information ibland går genom personer som är involverade i kommunens 

verksamhet, istället för att komma direkt från kommunen eller genom lokalpressen. Fallet 

kan jämföras med den interna kommunikation som används inom företag. Ett av 

huvudsyftena med intern kommunikation är att motverka att information istället går genom 

ryktesspridning och på så sätt förvrängs (Eriksson, 2011). Studien visar ett fall av detta, då 

information direkt från kommunen har saknats och istället gått genom informella kanaler.  

En annan förutsättning för trovärdighet är att källan upplevs tala sanning och vara ärlig. 

Hedquist (2002) beskriver sanningskriteriet som en faktor som både kan bidra till och 

minska trovärdighet. Sanning ökar trovärdigheten genom att mottagaren upplever sändaren 

som en säker källa då man kan tro på det som sägs. Vid de fall där sanningen minskar 

trovärdigheten handlar det om sanningar som mottagaren inte uppskattar eller sanningar 

som ger en negativ bild av sändaren. I studien blir sanningskriteriet aktuellt specifikt kring 

den delen av fallunderlaget som beskriver nuläget och framtidsutsikterna för en nedlagd 

högstadieskola i kommunen som åter ska tas i bruk. Här diskuteras sanningskriteriet på flera 

olika sätt. Några respondenter menade att det som sägs och visas i filmen inte är sanning. 

Hos dessa respondenter är sanningskriteriet brutet och innebär troligtvis en minskad känsla 

av trovärdighet för kommunen. Andra respondenter menade att de talar sanning i filmen, 

men eftersom sanningen är negativ så borde kommunen inte bidra med att sprida den bilden. 

Det visar ett exempel på sanning som mottagaren inte uppskattar att sändaren sprider och på 

så vis minskar trovärdigheten, trots att mottagaren upplever informationen som sanning. En 

respondent, som också upplevde att informationen i filmen var sanning, beskrev det istället 

som att kommunen här visar exempel på att även kunna delge negativ information, vilket 

leder till ökad trovärdighet då respondenten därigenom upplever sig kunna lita på att 
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kommunen kan delge både negativ och positiv information och inte undanhåller sådant som 

kan vara känsligt.  

En annan aspekt av att tala sanning beskriver Hedquist (2002) som konsekvens, vilket 

innebär att information och aktion måste stämma överens och skapa sammanhang. Det 

innebär dels att för att upplevas trovärdig måste sändaren hålla vad som lovats, och inte utge 

sig för att vara på ett sätt som han eller hon inte är. Detta diskuterades kring flera delar av 

fallunderlaget. I huvudsak förekom reflektionerna kring konsekvens då planer och visioner 

för framtiden visades. Här menade en majoritet av respondenterna att det är viktigt att de 

planer som visas också blir verklighet, annars finns risken att kommunens budskap i 

framtiden blir mindre trovärdiga om man sett exempel på att det som tidigare sagts sedan 

inte blivit sanning. Konsekvenskriteriet kunde också urskiljas i de fall där respondenterna 

upplevde överdrifter eller modifierade bilder i fallunderlaget. Här lyfte de i huvudsak fram 

två aspekter: Dels att personer som känner till hur det ser ut i verkligheten kan uppleva 

filmerna som mindre trovärdiga och därigenom kanske även börjar uppleva kommunen som 

mindre trovärdig. Aspekten diskuterades även kring huruvida besökare och personer som 

inte känner till kommunen speciellt väl kan få en felaktig bild av kommunen som sedan, då 

den upplevs i verkligheten, inte infrias.  

Den fjärde också sista faktorn för trovärdighet, Välvilja, innebär i detta sammanhanget att 

mottagaren upplever att sändaren vill honom eller henne väl. Välvilja handlar alltså om 

intentionen bakom det som sägs eller görs, att handlingarna har ett gott syfte för mottagaren 

(Hedquist, 2002). Utifrån studiens resultat verkar en upplevd välvilja hos kommunen kunna 

kompensera för några av de fall där kommunens marknadsföring upplevs mindre 

sanningsenlig eller överdriven. Det motiverades genom att kommunen eller det kommunala 

bolag som står bakom filmen egentligen har ett syfte som är gott. Då mottagaren upplevde en 

välvilja hos sändaren kunde det alltså i vissa fall väga upp för att medlen ibland skadade 

någon av de andra kriterierna för trovärdighet.  

Eftersom Hedquist (2002) beskriver trovärdighet som en förutsättning för förtroende ser jag 

även detta som grunden i invånarnas förtroende för sin kommun. Enligt Hedquist bygger 

trovärdighet på praktiska egenskaper och handlingar hos sändaren, som sedan kan utvecklas 

till förtroende då en mer etablerad relation uppstår mellan sändaren och mottagaren. 

Hedquist menar också att mottagaraspekten är viktig i sammanhanget, därför är det inte 

möjligt att dra slutsatsen att ovan nämnda faktorer alltid påverkar mottagare av 

platsmarknadsföring. Olika personer upplever faktorerna olika viktiga, och kan också värdera 

faktorerna olika högt för olika typer av avsändare. Däremot kan dessa ses som exempel på 

hur platsmarknadsföring kan inverka på kommunens trovärdighet hos invånarna. Det kan 
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också ses som ett bidrag till att förstå vad som kan ligga bakom invånares förtroende eller 

brist på förtroende för kommunen.  

7.10. Forskningsläget och studiens bidrag 

De tidigare forskningsbidragen som presenteras i kapitel 4.1 visar exempel på faktorer som 

kan leda till oengagemang i kommunens marknadsföring, på vilka sätt invånare kan bidra till 

stadens marknadsföring och vad som kan leda till en högre samhörighet med stadens 

varumärke.  

I min studie ligger fokus på faktorer som kan ligga bakom både oengagemang, bidragande 

och samhörighet till kommunens platsmarknadsföring. Studien har visat exempel på hur 

invånare uppfattar olika typer av budskap från kommunen och vilka tankar och reflektioner 

som kan förekomma kring specifika element i marknadsföringen. Detta ger en ökad 

förståelse för hur interna intressenter förhåller sig till olika budskap och vilka konsekvenser 

de upplever att det får, dels för deras uppfattning av och inställning till deras hemkommun, 

men även för förtroendet för kommunen. Studiens resultat kan därför ses som ett sätt att 

förstå bakgrundsfaktorer för invånares förtroende eller brist på förtroende för kommunen.  

Resultatet kan på det sättet också kopplas till de tre fall som beskrivs i forskningsöversikten. 

Kemp, Childers & Williams (2012) beskriver med hjälp av illustrationen nedan hur teorier för 

varumärkeskontakt och varumärkesförespråkare fungerar vid platsmarknadsföring.  

 

Modell 1, City self-brand connection and brand advocacy model. Kemp, et.al., (2012:509) 

 

Modellen visar hur de tre faktorerna attityd till varumärket, upplevd kvalitet och upplevda 

unika egenskaper leder till att mottagaren utvecklar en kontakt med varumärket, som på sikt 

kan innebära att mottagaren blir en förespråkare för det. Kemp, Childers & Williams (2012) 

visar här vad och vilka attribut som kan göra mottagare till förespråkare. I relation till detta 

visar min studie hur dessa attribut utvecklas och vilka budskap i kommunens 

marknadsföring som kan bidra till att förstärka eller försvaga de tre grundpelarna för 

varumärkeskontakt och förespråkande av varumärket.  
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På samma sätt bidrar min studie till en djupare förståelse för invånarnas roller i 

platsmarknadsföringen som beskrivs av Braun, Kavaratzis & Zenker (2013). I deras studie 

beskrivs tre viktiga roller som invånarna kan ha i stadens eller kommunens marknadsföring. 

I studien beskrivs invånarnas bidrag till platsmarknadsföringen och hur de, genom att anta 

en eller flera av rollerna bidrar till ett starkt och trovärdigt platsvarumärke. Mitt bidrag till 

denna linjen av forskningen kring platsmarknadsföring är på samma sätt som vid studien 

som beskrivs ovan att ge en ökad förståelse för vad som kan ligga bakom invånarnas vilja att 

bidra till platsmarknadsföring.  

Insch & Stuart (2015) har genom en intervjustudie plockat fram fyra huvudorsaker till vad 

som ligger bakom invånares oengagemang i sin hemstads maknadsföring. Denna studien är 

på många sätt lik min då även den handlar om att identifiera bakgrunden till invånarnas 

relation till sin stads marknadsföring. Insch & Stuart bidrar allltså med förståelse för 

invånares oengagemang, på liknande sätt som min studie bidrar med förståelse för invånares 

förtroende eller brist på förtroende för kommunen i relation till dess marknadsföring. Båda 

dessa faktorerna är viktiga komponenter i att förstå vad som ligger bakom både invånarnas 

roller i platsmarknadsföring och deras benägenhet att skapa kontakt med och bli 

förespråkare för sin stad och kommun.   
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8. Slutdiskussion 

Här diskuteras de resultat som redovisats i föregående stycke. Syftet med diskussionen är att 

skapa ytterliggare förståelse och sammanhang för de resultat och slutsatser som studien 

mynnat ut i.  

Det tydligaste och mest återkommande temat i analysen är avsaknaden av information. Då 

många respondenter upplevde att de skulle vilja veta mer om det som visades i filmerna eller 

skulle vilja få en bättre förståelse för det, kan man se en önskan hos invånarna att både få 

veta mer om det som visades, men även om annat som händer i kommunen. Någon 

respondent reflekterade också över varför kommunen inte går ut med mer information till 

invånarna. Eftersom information var den faktorn som respondenterna i särklass uppskattade 

mest och även saknade mest ser jag detta som en viktig del i både kommunens 

marknadsföring och även i annan kommunikation från kommunen. Temat blir extra tydligt 

av anledningen att ingen av respondenterna faktiskt blev ombedd att reflektera kring 

informationen i kommunens marknadsföring (se intervjuguiden, bilaga 1), men ändå 

återkom gång på gång av initiativ från respondenterna.  

Information verkar vara speciellt viktigt vid budskap som kan möta varierande reaktioner. I 

studien förekom att respondenter inte höll med om det som visades i fallunderlaget, men 

angav att de trots det uppskattar informationen. Information kan därför ses som en 

stöttepelare för budskap som kan uppfattas på ett negativt sätt. Det kan också ses som ett sätt 

att skapa förståelse för exempelvis varför beslut tas, trots att de vid första ögonkastet verkar 

tveksamma.  

Detta måste dock vägas mot marknadsföringssyftet. För att nå fram till mottagaren behöver 

man ibland på något sätt skapa uppmärksamhet, väcka intresse eller göra något oväntat för 

att få möjlighet att få fram ett budskap. Det kan till viss del krocka med intresset för mer 

information kring det som visas. Här kan man se att det uppstår en konflikt där producenten 

måste välja mellan att skapa intressanta, uppseendeväckande budskap eller fokusera på 

informationsbaserad marknadsföring, som utifrån studiens resultat verkar främja 

trovärdighet och förtroende men kanske istället förlorar på att de blir mindre 

uppmärksammade.  

I studien visas också en stor förståelse för marknadsföringssyftet. Respondenterna 

rekflekterade upprepade gånger kring att filmerna är producerade som marknadsföring och 

kanske därför är en aning överdrivna eller mindre sanningsenliga. Detta ledde till att 

respondenter i vissa fall kunde ha överseende för reklamens överdrifter eller osanningar, 

men det kan också ses som att mottagarna blivit avtrubbade och mindre mottagliga för 

marknadsföring i form av filmklipp eller reklamfilmer. Eftersom de tre filmerna som 
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användes som fallunderlag i studien visade sig ha fått begränsad spridning bland 

respondenterna kan det ses som att de, trots att de ibland upplevdes överdrivna och beskrevs 

kunna väcka diskussion ändå inte var tillräckligt uppseendeväckande för att nå fram. En av 

de tre filmerna som användes som fallunderlag hade fått något bättre spridning än de övriga 

och detta var också den filmen som upplevdes som mest överdriven, osanningsenlig och även 

mötte mest negativa reaktioner. Det kan därför diskuteras om det är försvarbart att ta till 

medel som väcker mer uppmärksamhet och reaktioner med syftet att nå ut till fler.  

Eftersom mottagarna i många fall visar tendenser att väga syftet mot de medel som används 

verkar avvägningen handla om var gränsen för vad som är försvarbart går. Svårigheten med 

det är att gränsen för vad som är försvarbart också verkar variera relativt mycket hos olika 

personer. Att ta till tveksamma medel för att skapa uppmärksamhet innebär troligtvis att 

delar av mottagarna kommer ta illa upp, misstycka mot kommunens budskap eller förlora 

förtroende för kommunen. Åter igen handlar det om en avvägning av vad som är viktigast; 

Att få ut budskapet eller att inte skapa negativa reaktioner hos mottagarna. 

I rapportens inledning och problemformulering beskrivs platsmarknadsföringens kontext 

och platsmarknadsförarens situation. Då platser ofta är mer multidimensionella än 

produkter och tjänster kan det vara svårare att identifiera de attribut som ska marknadsföras. 

Dessutom behöver man också ta hänsyn till många olika aktörer med olika intressen av 

kommunen och dess verksamhet. Detta visar sig också i studien, då flera teman lett till 

varierande tankar och åsikter bland respondenterna. Samtidigt visades ett högt engagemang 

kring de frågor som diskuterades genom att alla respondenter visade sig ha mycket att säga 

om fallunderlaget och det som lyftes fram i marknadsföringen. Det faktum att många 

önskade mer information kring vad som händer och finns i kommunen visar också på ett 

högt intresse och engagemang. Det höga engagemanget kan ses på två olika sätt från 

producentens perspektiv: Som en fördel då det kan göra målgruppen mer mottaglig för 

budskapen, eller som en svårighet då det kan leda till att mottagarna misstycker med det som 

kommuniceras. 

De fall det respondenter misstyckte med budskapen i fallunderlaget kan därför tros vara en 

följd av det höga engagemanget, är vi intresserade av något så är det också troligt att vi bildar 

oss en egen uppfattning av hur vi vill att saker ska vara. I relation till tidigare forskning kan 

engagemanget ses som något positivt, då ett bristande engagemang i en tidigare fallstudie 

visat sig bidra till att invånare blivit helt bortkopplade från både platsmarknadsföring och 

politiska frågor. Högt engagemang har också visat sig vara en faktor som bidrar till att 

invånares vilja att vara delaktiga stadens marknadsföring. Däremot kan det leda till mindre 

spelutrymme för de som arbetar med kommunens platsmarknadsföring.  
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För att återgå till Moilanen & Rainistos (2009) beskrivning av en kommun som en produkt 

skapad av flera olika aktörer med olika mål och intressen så visar den här studien exempel på 

problematiken som kan uppstå i samband med dess marknadsföring. I skapandet av en 

gemensam social och fysisk plats och ett gemensamt platsvarumärke visas här vilka 

motsättningar och skilda intressen som förekommer i relationen mellan invånare och 

kommun samt mellan invånare och kommunalt ägda bolag. Att studien dessutom endast 

fokuserar på de ovan nämnda aktörerna och inte tar hänsyn till ytterliggare grupper som 

exempelvis näringsidkare och besökare, som kan ha ytterligare skilda intressen visar 

komplexiteten i att marknadsföra en plats som en gemensam produkt och ett gemensamt 

varumärke.  

Ur förtroendeperspektiv visade sig ändå det aktuella fallunderlaget ha en övervägande positiv 

inverkan på invånarna. Det faktum att respondenter upprepade gånger både argumenterade 

kring syftet bakom budskapet som ett sätt att rationalisera tveksamma tillvägagångsätt, samt 

uttryckte uppskattning för att kommunen aktivt marknadsförs visar en grundläggande 

positiv inställning till att kommunen samt kommunala bolag aktivt bedriver 

platsmarknadsföring. Detta trots att de enskilda budskapen inte alltid togs emot med positiv 

inställning. I den aktuella fallstudien visade sig invånarna ha ett högt förtroende för sin 

hemkommun. Detta behöver tas hänsyn till då det kan ha påverkat resultatet och bidragit till 

respondenternas benägenhet att resonera kring budskapens syfte och mål. Det innebär också 

att mottagaren av budskapen i grunden har en positiv inställning till avsändaren, vilket kan 

påverka uppfattningen av marknadsföringen i en positiv riktning. Därför finns möjligheten 

att liknande budskap hade tagits emot annorlunda i en kommun med lägre förtroende hos 

invånarna.  

Däremot innebär det inte att de fyra attributen för trovärdighet, transparens, sanning, 

konsekvens och välvilja, är mindre användbara vid marknadsföring av kommuner med lägre 

befintligt förtroende. Dessa attribut har tydligt framkommit som de essentiella i 

respondenternas beskrivningar av dels vad som bidrar till förtroendeingivande 

marknadsföring då budskapen lyckas med att framställa något av de fyra attributen, men 

även hur ett budskap kan sänka förtroendet för avsändaren då de saknas. Därför ser jag dem 

som fyra viktiga grundstenar i en framgångsrik platsmarknadsföring ur internt 

förtroendeperspektiv. Sett från den här studiens resultat verkar transparens, sanning, 

konsekvens och välvilja kunna användas som bidragande faktorer både för att förvalta 

befintligt förtroende, men även för att stärka kommunens förtroende hos invånare med hjälp 

av platsmarknadsföring. 
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9. Vidare studier 

Den här studien undersöker invånarnas uppfattningar kring kommunens marknadsföring. 

De respondenter som deltog är personer som bor i kommunen och har bott i kommunen i 

minst tre år, för att säkerställa att deltagarna hunnit skapa en egen uppfattning om 

kommunen. Detta ledde studien fram till ett flertal olika sätt att uppfatta ett material som 

beskriver något som respondenten redan har en egen uppfattning om som kan 

överensstämma eller avvika mot den som visas i fallunderlaget. Dock öppnar detta för frågan 

hur någon som inte har någon tidigare erfarenhet av kommunen skulle uppfatta materialet. 

Därför tror jag att en studie som undersöker uppfattningar hos både invånare och personer 

utanför den aktuella kommunen skulle bidra med ytterliggare intressanta reflektioner. En 

sådan studie öppnar dessutom för en jämförelse av hur olika grupper uppfattar samma 

budskap. Detta är speciellt intressant eftersom denna studien har visat ett återkommande 

resonemang kring fallunderlagets egentliga syfte, att marknadsföra kommunen externt. 

Därför vore det intressant att se om syftet som ibland användes för att rationalisera 

innehållet även uppfylls i ett externt perspektiv.  

I studien undersöks endast invånarnas roll som mottagare i marknadsföringsprocessen. Men 

som nämnts upprepade gånger är invånarna inte bara mottagare utan kan också fungera som 

deltagare, som genom att anta rollen som ambassadör för kommunen kan bidra till en mer 

personlig och levande marknadsföring. Därför tror jag att det vore intressant att undersöka 

den rollen och vilka budskap invånarna själva är intresserade av att sprida om sin kommun. 

En sådan studie skulle dels kunna göras ur ett perspektiv där endast invånarnas bidrag till 

platsmarknadsföringen ligger i fokus, eller ur ett komparativt perspektiv där kommunens 

bidrag till marknadföringen jämförs med invånarnas. Detta för att se om bilden som 

marknadsförs är samstämmig eller om resultatet visar på olika uppfattningar hos invånare 

respektive kommunens ledning.   

Ett annat intressant sätt att undersöka invånarnas roll i platsmarknadsföringen skulle vara 

att fokusera på hur de själva upplever sitt bidrag till platsmarknadsföringen. Detta för att se 

om de upplever sig vara endast mottagare eller aktiva bidragare, och hur de upplever att 

deras roll i kommunens marknadsföring fungerar. En sådan studie vore intressant främst för 

de som arbetar med platsmarknadsföring. Då tidigare studier har visat att invånarnas 

deltagande kan bidra med mycket till en kommuns marknadsföring är det troligt att det finns 

ett stort intresse i att engagera invånarna mer i arbetet. En förutsättning för att lyckas med 

engagemanget är att förstå utgångspunkten, vilken roll upplever invånarna att de har och 

vilken roll skulle de vilja ha? Genom en studie uppbyggd av intervjuer, fokusgrupper eller en 

kombination av dessa så tror jag att det är möjligt att skapa förståelse kring den frågan.   
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguiden är till för att vägleda djupintervjuerna. Samtliga teman ska finnas med i varje 

intervju men inte nödvändigtvis i den ordning de presenteras. Vid behov följs frågorna upp 

med följdfrågor.  

Förberedelse: 

Informera respondenten om att han eller hon är anonym och har rätt att ta del av och ha 

synpunkter på transkriptionen av intervjun samt det slutgiltiga resultatet. Respondenten får 

inte lägga till innehåll i efterhand men kan formulera om eller ta bort delar av innehållet. 

Informera om att filmerna som respondenten kommer att få se är producerade av Skövde 

kommun eller bolag som drivs i kommunal regi. Informera även om intervjuns upplägg och 

påminn respondenten om att han eller hon när som helst kan be att få se delar av eller hela 

filmerna igen.  

Visa respondenten filmerna ”Skövdes framtid”, ”Skövde söker rektor” och ”Välkommen till 

Skövde – hjärtat av skaraborg”. Visa en film i taget och följ sedan upp med frågorna i del 1 

av intervjuguiden efter varje film. Gå vidare till del  2 först när respondenten fått se alla tre 

filmerna och svarat på frågorna i del 1 om respektive film.  

 

Del 1: Reaktioner på filmerna (frågorna ställs om respektive reklamfilm) 

 

- Har du sett den här filmen tidigare? Hur reagerade då på den då? 

- (Om respondenten inte sett filmen) Vad är din spontana reaktion när du ser filmen 

nu?  

- Speglar filmen din bild av Skövde?  

- Tror du att filmen påverkar din bild av Skövde? 

- Håller du med om det som sägs och visas i filmen?  

- Känns filmen trovärdig? 
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Del 2: Förtroende (frågorna ställs om helhetsuppfattningen av samtliga 

reklamfilmer) 

Informera respondenten om förtroendets roll i olika typer av marknadsföring. Den första 

frågan är till för att låta respondenten själv sätta ord på vad förtroende är. Be sedan 

respondenten utgå från sin egen definition av förtroende i de kommande frågorna.  

 

- Hur skulle du definiera ordet förtroende? 

- Upplever du att du har förtroende för Skövde kommun?  

- Tycker du att det är viktigt att känna förtroende för kommunen? 

- Tror du att ditt förtroende för kommunen påverkas av reklamfilmerna som Skövde 

kommun gör?  

- Ser du några problem med kommunens reklamfilmer?  

- Ser du några vinster med kommunens reklamfilmer?  

- Har du några övriga tankar eller funderingar kring filmerna? 

 

Tacka respondenten för deltagandet!  
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11.2. Bilaga 2: Respondentförteckning 

Testrespondent (ingår ej i resultat): Intervjuad 2016-11-11 

Respondent 1: Intervjuad 2016-11-15   

Respondent 2: Intervjuad 2016-11-16 

Respondent 3: Intervjuad 2016-11-19 

Respondent 4: Intervjuad 2016-11-22 

Respondent 5: Intervjuad 2016-11-23 

Respondent 6: Intervjuad 2016-11-24 

Respondent 7: Intervjuad 2016-11-25 
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11.3. Bilaga 3: Fallunderlag 

11.3.1. Del 1: Skövdes framtid 

Filmen finns att se i helhet på: https://www.youtube.com/watch?v=MnN7sh1St_4 

 

11.3.2. Del 2: Skövde söker rektor 

Filmen finns att se i helhet på: https://www.youtube.com/watch?v=tieIFIQDGKI 

 

11.3.3. Del 3: Välkommen till Skövde – hjärtat av Skaraborg 

Filmen finns att se i helhet på: https://www.youtube.com/watch?v=g8kX36sorwY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnN7sh1St_4
https://www.youtube.com/watch?v=tieIFIQDGKI
https://www.youtube.com/watch?v=g8kX36sorwY

