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Förord 
 
Under våren 2018 har vi under 10 veckor haft en lärorik och utmanande uppgift att arbeta med 
denna kandidatuppsats gällande platsmarknadsföring. Denna tid har försett oss med omfattande 
lärdomar om akademiskt skrivande samt djupare kunskap inom ämnet platsmarknadsföring.  
 
Vår förhoppning är att denna uppsats ska ge läsaren en inblick inom detta forskningsområde, 
samt incitament till vidare forskning inom ämnet, då vi upplever detta som ett högst relevant 
problemområde med många varierande aspekter som vidare forskning kan undersöka djupare.  
 
Vi vill börja med att tacka våran handledare Biträdande professor Tim Foster för allt stöd och 
den tid som han lagt för att hjälpa oss att få en ökad förståelse inom vårat forskningsområde 
och kunskaper inom akademiskt skrivande. Den återkoppling och vägledning vi erhöll har varit 
betydande för vårt arbete. Fortsättningsvis vill vi viga ett stort tack till alla respondenter som 
möjliggjort denna uppsats, då respondenterna bidragit med tankar och åsikter som bidragit till 
att vi kunnat genomföra denna studie.  
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och närstående som varit ett stort stöd och fått agera 
bollplank för våra tankar och idéer. 
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Sammanfattning 
 
Kommuner använder platsmarknadsföring för att attrahera och behålla medborgare vilket under 
senare år blivit mer aktuellt då konkurrensen mellan platser har ökat. Tidigare har städers 
platsmarknadsföring varit riktad mot att utveckla turism, men idag används strategin framförallt 
för att framhäva staden som en attraktiv plats för företag, och medborgare att leva i. Då det är 
viktigt för kommuner att ha en gynnsam befolkningsutveckling för att överleva, samt att få 
yngre individer att stanna inom kommunen, vilket bidrar till långsiktiga skatteintäkter. För att 
kommuner ska kunna utföra lyckade marknadsföringsstrategier är det viktigt att förstå 
medborgarnas behov och spegla det i marknadsföringen.  
 
Ovan nämnd fakta bidrog till avsikten med denna uppsats som var att beskriva och till viss del 
förklara hur platsmarknadsföring kan användas av en kommun för att behålla medborgare av 
Generation Y. Uppsatsens syfte var att uppnå en djupare förståelse för hur kommuner kan 
behålla Generation Y, där studiens forskningsfrågor utformades och kopplades till relevanta 
teorier inom forskningsområdet för att besvara studiens syfte. Genom en kvalitativ fallstudie 
genomfördes flertalet intervjuer med respondenter från Generation Y, vilket gav insikt till 
aspekter som Generation Y värdesätter inom en kommun. Studien fann att utbud, variation och 
tillgänglighet är centrala aspekter för att behålla medborgare. Där aspekterna nattliv, 
evenemang och offentliga transportförbindelser var mest önskvärda för Generation Y. Även 
möjligheten till delaktighet, och att kunna påverka beslut var centrala aspekter. 
 
Utifrån studiens resultat bör kommuner i större utsträckning sträva efter att skapa en relation 
med medborgare av Generation Y. Där kommuner involverar medborgarna så att de känner 
delaktighet och upplever att de kan påverka utvecklingen av kommunen de bor i, vilket ökar 
möjligheten till att behålla Generation Y. Studiens resultat kombinerat med bakomliggande 
teorier i ämnet påvisar relevansen av att kommuner behöver kunskap om vad Generation Y 
värdesätter, detta för att kunna utföra en passande marknadsföringsstrategi som behåller de som 
medborgare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Platsmarknadsföring, Stadsmarknadsföring, Generation Y, Customer Relationship 
Management (CRM), Citizen Satisfaction Index (CSI), Platsidentitet  
 
 
 
 

  



Abstract 
 
The fact that municipalities use place marketing to attract citizens have been more current in 
recent years, due to competition between cities and municipalities has increased. Cities earlier 
place marketing efforts has been directed towards the development of tourism, but today the 
strategy is used primarily to emphasize the city as an attractive place for businesses, and citizens 
to live in. Since it is important for municipalities to have a favorable population development 
to survive, and to have younger individuals stay in the municipality, which may bring long-
term tax revenues. For municipalities to be able to carry out successful marketing strategies, it 
is important to understand the needs of citizens and to reflect those needs in their marketing. 
  
Facts mentioned above, contributed to the objective of this thesis which was to describe and, to 
some extent, explain how place marketing can be used by a municipality to retain citizens of 
Generation Y. The aim of the thesis was to achieve a deeper understanding of how 
municipalities can retain Generation Y, to answer the purpose of the study, research questions 
were designed and linked to relevant theories in the field of research. Through a qualitative case 
study, several interviews were conducted with respondents from Generation Y, which gave 
insight to aspects that Generation Y values within a municipality. The study found that 
selection, variety and availability are key aspects for retaining citizens. Where the aspects are 
most desirable in nightlife, events and public transport. But also, the ability to participate and 
to influence decisions was a central aspect. 
  
Based on the outcome of the study, municipalities should to a greater extent, seek to establish 
a relationship with its citizens of Generation Y. Where municipalities involve citizens so that 
they feel involved and experience that they can influence the development of the municipality 
they live in, which increases the ability to retain Generation Y. The study's results, combined 
with underlying theories in the subject, demonstrate the relevance of municipalities need 
knowledge about what Generation Y value, this to be able to perform a suitable marketing 
strategy that keeps them as citizens. 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras bakgrund till studien, följt av studiens problemområde som leder 
till en problemformulering och syftet med undersökningen. Kapitlet avslutas med en disposition 
av studien. 

1.1 Bakgrund 
Marknadsföring riktar sig vanligtvis mot produkter, tjänster, personer och företag. Men på 
senare tid har marknadsföring av platser blivit mer aktuellt då konkurrensen mellan platser har 
ökat (Kotler & Gertner, 2002). Som ett resultat av den ökade relevansen av platsmarknadsföring 
ägnar platsmarknadsförare större fokus på att framhäva staden som ett varumärke till sina 
målgrupper (Aholt, Petersen & Zenker 2013).  Kotler och Gertner (2002) beskriver vidare att 
land och stad kan uppfattas som ett varumärke. Ett varumärke är en tjänst eller produkt som 
differentierar sig i förhållande till sin konkurrens och genom sin personlighet, vilket innefattar 
en unik sammansättning av funktioner och symboliska värden (Hankinson, 2004). 
 
När begreppet varumärke appliceras på platser är det känt som platsmarknadsföring (Kavaratzis 
& Ashworth, 2006) Kavaratzis och Ashworth (2006) beskriver vidare att platsmarknadsföring 
har blivit viktigare på senare tid på grund av en ökad konkurrens mellan destinationer. Vidare 
beskriver Aholt, Petersen och Zenker (2013) att ett av huvudmålen med platsmarknadsföring 
är att främja en plats image och värden, så att målgrupperna är fullt medvetna om platsens 
särpräglade fördelar.  
 
Då begreppet varumärket tillämpas på städer benämns det för stadsmarknadsföring. 
(Kavaratzis, 2004) Vidare definieras stadsmarknadsföring som samspelet inom förvaltningen 
av statspolitiska områden. Områden som sysselsättning, utbildning och bostäder, där dessa 
områden riktar sig mot målgrupperna: medborgare, turister och företag. (Goovaerts, Biesbroeck 
& Van Tilt, 2014) Stadsmarknadsföring ska vidare fokusera på behovet hos målgrupperna och 
genom det skapa en bättre stads-image jämfört med konkurrerande städer (Goovaerts et al 
2014).  Stadsmarknadsföringens mål är att skapa, och behålla, attraktiviteten och prestigen över 
ett område. (Dril, Galkin & Bibik, 2016)   
 
Enligt Kotler och Gertner (2002) har stadsmarknadsföring på senare tid blivit en viktig 
marknadsföringsstrategi och konkurrensfaktor för städer. Då dagens miljö är mer globaliserad 
och teknologisk skapas en konkurrenssituation där städerna konkurrerar om att vara en attraktiv 
plats för människor att leva i. Detta gör stadsmarknadsföring till ett relevant ämne för att behålla 
och attrahera människor, företag, investeringar och turister till städerna. (Kavaratzis, 2004)  
 
Stadsmarknadsföring ger grund till att utveckla politiken och växa ekonomiskt samt som en 
kanal för invånarna att identifiera sig med. (Kavaratzis, 2004) Stadsmarknadsföring är beroende 
av hur stadsbilden uppfattas och därför är målet med stadsmarknadsföring att skapa en bra 
image av staden (Kavaratzis, 2004). Szromnik (2015) styrker detta resonemang och menar att 
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stadsmarknadsföring är beroende av stadens prestation inom marknadsföringskommunikation 
till målgrupperna.  
 
Kommuner av alla storlekar vill differentiera sig från sina konkurrenter för att attrahera 
individer och företagsetableringar (Cleave, Arku, Sadler & Kyeremeh, 2017). Detta då olika 
platser konkurrerar av anledning att det alltid finns alternativa platser att välja, av varierande 
anledningar (Kavaratzis & Ashworth, 2008). Det är för kommuner viktigt att ha en gynnsam 
befolkningsutveckling för att överleva, att få yngre individer att stanna i kommunen kan ge 
långsiktiga skatteintäkter under många år (Svenskt Näringsliv, 2008). Vidare visar 
undersökningen av Svenskt Näringsliv (2008) att den yngre befolkningen i Sverige föredrar att 
leva i större städer.  

1.2 Problemdiskussion 
Flertalet studier visar på att ökad globalisering bidrar till en ökad konkurrens mellan städer och 
regioner. (Kotler & Gertner, 2002; Kavaratzis & Ashworth, 2004; Rainisto, 2003) Därför anser 
Kotler och Gertner (2002) att det är viktigt för en stad att använda sig av marknadsföring för 
att kunna konkurrera och påvisa att staden är en attraktiv plats att leva i. Samtidigt poängterar 
Kotler och Gertner (2002) att om en stad signalerar attraktivitet bidrar detta till en ökad tillväxt.  
 
Platsmarknadsföring har tidigare mest varit fokuserad och inriktad mot att marknadsföring mot 
turism (Skinner, 2008), vilket Boban, Slavica och Arton (2017) även beskriver att 
stadsmarknadsföring oftast fokuserar, och resulterar, i en ökad turistomsättning samt en starkare 
konkurrenskraft för att locka turister. Vidare beskriver studien att det har blivit en praxis och 
allmänt utbrett av städer att använda sig av stadsmarknadsföring för att kunna konkurrera om 
turister och medborgare. Det är även viktigt för städer att använda sig av stadsmarknadsföring 
för att öka tillväxten, detta genom att behålla människor och företag samt för att skapa 
möjligheter för nya etableringar och investeringar till staden. (Kotler & Gertner, 2002) Det är 
då även betydande att upprätthålla en erfaren, mångfaldig samt belåten befolkning, vilket i 
annat fall kan invånarnas missnöjdhet leda till en nedåtgående trend för staden (Dinnie, 2011). 
 
Flytt ut från kommungränser i Sverige är mer utbrett bland unga individer (Boverket, 2012). 
En av de vanligaste anledningarna till att flytta är för studier enligt Israelsson, Strannefors och 
Tydén (2003), samt att orsaker till flytt i huvudsak kan delas in i tre faktorer, studie-, familj-, 
och arbetsrelaterade flyttningar. (Strannefors & Tydén, 2003) I en studie av Dril et al (2016) 
konstaterar författarna att kommuner behöver kunskap om invånarnas behov för att kunna 
behålla individer inom kommunen. Vidare påpekar författarna att det är viktigt för kommuner 
att förstå de faktorer invånarna värdesätter och spegla det via sin stadsmarknadsföring. En stad 
livnär sig av dess medborgare och därför bör det vara av hög betydelse att stadens medborgare 
kan vara delaktiga i beslut och vara med och påverka i vilken riktning stadens långsiktiga mål 
ska vara konstruerade (Dinnie, 2011). Goovaerts, Biesbroeck och Van Tilt (2014) styrker detta 
resonemang och beskriver att en stads marknadsföring ska fokusera på behoven hos de olika 
målgrupperna och via det skapa en bättre stads-image. Det går även i linje med Dinnie (2011) 
som belyser att städer måste ta i beaktande invånarnas behov och förväntningar.  
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För att uppnå långa relationer krävs förmågan att förstå kundernas förändringar i behov och att 
organisationer kan anpassa sig efter dessa behov (Camrbra-Fierro, Centeno, Olavarria & 
Carrasco, 2017). Organisationer behöver skapa, förstärka och upprätthålla sina relationer med 
kunder. För att kunna göra detta har många organisationer använt sig av CRM strategier, som 
syftar till att skapa värde för båda parter och bygga långvariga relationer.  (Paliouras & Siakas, 
2017) Kavaratzis och Ashworth (2008) betonar att invånarnas önskemål och behov bör tas i 
beaktande och vara med i utformningen av marknadsföringsstrategier, men att detta inte är fallet 
i nuvarande platsmarknadsföringsstrategier. 
 
Eisner (2005) beskriver att Generation Y ständigt förväntar sig nya utmaningar och möjligheter 
till att utvecklas, samt att kunna påverka. McCrindle (2006) styrker resonemanget kring 
Generation Y:s förväntningar och beskriver att Generationen Y är mer benägna till förändring, 
vilket innebär förändringar i boende och därmed mer benägna att flytta. Vidare betonar Parment 
(2008) att de organisationer som förstår sig på Generation Y, och hur generationen skiljer sig 
från andra generationer, har en betydande fördel i relationen till dessa medborgare.  
 
Det finns en väsentlig mängd tidigare forskning om ämnet platsmarknadsföring och 
stadsmarknadsföring, men Kavaratzis och Ashworth (2008) visar på att det finns gap i 
forskningen då de flesta studier av platsmarknadsföring är inriktade mot turismens utveckling. 
Detta visar på ett behov av att utöka forskningen om platsmarknadsföring till ytterligare 
områden. 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att ge en djupare förståelse för hur kommuner kan behålla Generation Y.  
 
Ovanstående syfte leder till följande forskningsfrågor (FF): 
 
FF1: Hur kan faktorer som är viktiga för medborgare från Generation Y inom en kommun 
beskrivas?  
FF2: Hur kan marknadsföringsstrategier som får kommuner att behålla Generation Y 
beskrivas? 

1.4 Disposition 
Dispositionen är till för att ge en tydlig bild över hur denna studie är konstruerad. Detta för att 
ge en bild av hur kommande kapitel följs åt och ge läsaren en överblick över studiens struktur, 
vilket illustreras genom figur 1 nedan. 
 

 
 
 
 

Figur 1: Disposition
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2. Litteraturöversikt 

I teoriavsnittet presenteras teorier, definitioner och tidigare forskning som är av betydelse för 
studiens syfte. Kapitlet behandlar Generation Y, stadsmarknadsföring, platsmarknadsföring, 
CSI samt CRM/CiRM med fokus på bakomliggande teorier i de aktuella områdena.  Kapitlet 
avslutas med ett konceptuellt ramverk. 

2.1 Faktorer som är viktiga för medborgare 

Medborgares Tillfredsställelse Index   
Medborgarnas tillfredsställelse index, CSI, är ett verktyg som beslutsfattare kan använda sig av 
för att förstå medborgarnas åsikter och uppfattning om den stad de lever i (Nigro & Císaro, 
2016). Vidare kan användandet av en CSI-modell hjälpa städer att identifiera problem och 
förändringar i stadens utveckling från medborgarnas synvinkel. Att beslutsfattare har 
information om medborgarnas åsikter är viktigt eftersom medborgarna är aktiva partners och 
involverade i processen av offentliga varor och tjänster. Medborgarnas åsikter är även viktiga 
att ta hänsyn till då staden ska utforma sin politik och öka tillväxten (Zenker, Petersen & Aholt, 
2013). Därför anser Zenker et al (2013) att en stads marknadsförares främsta fokus är att 
utforma uppfattningen av staden som en god plats att leva i, med fokus på dess befintliga 
medborgare.   
 
CSI-modellen är baserad på fyra grundläggande faktorer: urbanitet och mångfald, natur och 
rekreation, arbetstillfällen samt kostnadseffektivitet, vilket illustreras i figur 2. Dessa faktorer 
kan enligt Zenker et al (2013) benämnas som särpräglade platsfaktorer som bidrar till om 
medborgare är nöjd och känner sig tillfredsställd med en bostadsort eller inte. Nigro och Císaro 
(2016) beskriver att tid har en stark inverkan på medborgarnas känslomässiga förbindelse till 
platsen, där medborgare som bott en längre tid på en plats uppnår generellt en högre 
tillfredsställelse, än de som bott på platsen en kort tid. Den sociala tillhörigheten gällande 
socialt umgänge har också betydande påverkan på hur medborgare känner tillfredsställelse med 
staden (Bonaiuto, Aiello, Perugini, Bonnes, & Ercolani, 1999). 
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Figur 2: CSI modell  

Källa: Anpassad från Zenker et al (2013) 
 
Nedan förklaras de fyra grundläggande faktorerna som bidrar till om medborgaren känner 
tillfredsställelse till en stad enligt CSI.  
  
Urbanitet och mångfald: Denna faktor innehåller hur medborgaren uppfattar hur öppen och 
tolerant en stad är mot olika kulturer och subkulturer, samt innehåller medborgarnas behov av 
utbud gällande kulturella aktiviteter som, till exempel, teater och nattliv. Faktorn innehåller 
även stadens tillgänglighet av olika tjänster, samt variationen av olika affärer och shopping. 
(Zenker et al, 2013)  
 
Natur och rekreation:  Uttrycker medborgares behov av offentliga områden, såsom parker 
och friluftsområden. Faktorn innehåller också hur miljökvaliteten är och om platsen upplevs 
som trygg och säker. (Zenker et al, 2013) 
 
Arbetstillfällen: Innefattar att platsen innehar en allmän ekonomisk tillväxt, där det finns 
möjligheter till bra och utvecklande jobb. Faktorn innehåller även den allmänna lönenivån i 
staden. (Zenker et al, 2013) 
 
Kostnadseffektivitet: Uttrycker kostnaden för medborgaren att bo på platsen. Vilket innehåller 
den allmänna prisnivån och levnadskostnader för medborgaren i staden. Faktorn innehåller 
även tillgängligheten av bostäder samt kostnader för bostäder. (Zenker et al, 2013) 
 
Karaktärsdrag hos Generation Y 
Enligt Brown (2017) är Generation Y den generation som utgörs av personer födda mellan åren 
1982 till 2000. Det finns dock ingen fastställd definition mellan vilka exakta årtal där 
Generation Y är representerad (Brown, 2017). Enligt Parment (2008) kännetecknas Generation 
Y som individer som växt upp i ett modernt samhälle innehållande stora valmöjligheter och 
med ett driv av att vilja göra skillnad. Vidare benämner Prensky (2001) Generation Y som de 
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teknologiska infödingarna, då de formats i ett teknologiskt samhälle och är mycket 
teknikorienterade. Generation Y är enligt Valentine och Powers (2013) mer mogna, 
högutbildade och grupporienterade än tidigare generationer. Parment (2008) betonar även 
vikten av lokaliseringens betydelse för Generation Y och menar att de gärna vill maximera 
möjligheterna till att kunna kombinera arbete, konsumtion, umgänge, fritid och utveckling. Där 
närheten till de olika möjligheterna ska vara beläget inom ett nära geografiskt område (Parment, 
2008).  
 
Eisner (2005) framhåller att Generation Y ständigt strävar efter nya utmaningar, möjligheter till 
att utvecklas och kunna påverka. Vidare menar Eisner (2005) att Generation Y:s förmågor bör 
matchas med utmaningar för att de ska kunna trivas och prestera. Enligt Chaudhuri och Gosh 
(2012) föredrar Generation Y flertalet arbetsbyten under sin karriär där de inte lovar någon 
lojalitet gentemot organisationer, om inte företagen är proaktiva med att försöka behålla dem. 
Därför anser Chaudhuri och Gosh (2012) att det är viktigt att öka Generation Y:s 
organisatoriska engagemang.  

2.2 Marknadsföringsstrategi  

Platsmarknadsföring/stadsmarknadsföring  
Enligt Kavoura (2013) finns det inte någon specifik definition av platsmarknadsföring, men det 
finns allmänna begrepp som utveckling, konkurrens samt attraktivitet för att ge en bild av detta. 
Syssner (2012) styrker att platsmarknadsföring är ett komplext begrepp, då en plats kan syfta 
på allt ifrån en stadsdel till en nation. Syssner (2012) definierar platsmarknadsföring som “ett 
långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en 
plats” (s.11). Vidare beskriver Kavaratzis och Ashworth (2008) platsmarknadsföring som ett 
sätt att skapa unikhet, och genom det förbättra konkurrenskraften hos en plats. 
Platsmarknadsföring, enligt Zenker, Petersen och Aholt (2013), bör vara fokuserad på att 
upprätta en plats som en bra ort att leva i, med fokus på dess befintliga medborgare, och inte 
enbart som en trevlig plats för resande individer att besöka. De befintliga medborgare bör vara 
den främsta målgruppen för platsmarknadsföringsinsatser då invånarna är väldigt inflytelserika 
platsmarknadsförare (Kavaratzis & Ashworth, 2008). 
 
Kavoura (2013) betonar vikten av att få medborgare att lita på och engagera sig i den plats där 
de lever och bor, vilket då kan leda till att det formas en stark sammankoppling mellan platsen 
och invånarnas självuppfattning. Syssner (2012) beskriver fortsättningsvis att många 
kommuner och regioner arbetar med att försöka ge en ökad sammanhållning samt stärka 
identiteten, i syfte att få personer att stanna på platsen. Eftersom personer med en låg känsla av 
platsidentitet förmodas vara mer benägna att flytta från orten (Syssner, 2012). 
 
Dril et al (2016) anser att de viktigaste beståndsdelarna för hur medborgarna upplever 
attraktivitet i en stad är stadens verkliga nivå på utveckling, välstånd, samt hur staden uppfattas 
och dess rykte. Baserat på dessa beståndsdelar bör städer satsa på en strategi med avseende att 
utveckla och investera i bostäder, infrastrukturen och möjliggöra en bra konkurrenskraft för 
lokala företag. Detta för att framförallt förbättra stadens image och rykte, eftersom när 
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medborgarna upplever en förbättrad stads-image och rykte bidrar det till en utökad 
marknadsföring av staden. (Dril et al, 2016)  
 
Vidare beskriver Dril et al (2016) att en stadsmarknadsföringsstrategi måste fokusera på 
behoven hos målgrupperna i både konsument- och serviceområden, där alla organisationer som 
är involverade i utvecklingen av staden måste tillfredsställa målgruppernas behov och skapa en 
bättre image jämfört med andra städer, vilket leder till en optimal tillfredsställelse hos 
målgrupperna. För att skapa tillfredsställelse via stadsmarknadsföring anser Dril et al (2016) att 
en lämplig strategi är infrastrukturbaserad marknadsföring, eftersom infrastruktur är ett viktigt 
element för upplevd attraktivitet hos medborgare. Infrastrukturbaserad marknadsföring 
innehåller utvecklad kommunikation, goda transportförbindelser, tillgången på moderna vägar, 
flygplatser, arenor och hotell. (Dril et al, 2016) Vidare beskriver Van den Berg och Braun 
(1999) att marknadsföring är ett viktigt instrument för utvecklingen i en stad, detta genom att 
marknadsföringen kan göra organisationer mer kundorienterade och bistå medborgarna med en 
bättre service som matchar medborgarnas intressen.  
 
CRM / CiRM 
Dagens kunder vill vara mer involverade i organisationers processer och kräver därför en 
individbaserad behandling, där kunderna vill vara inblandade i produktbildningsprocessen 
genom att kunna påverka och utbyta synpunkter. De nya kraven från kunderna har inneburit att 
organisationer måste samla information gällande konsumenters behov för att förutsäga framtida 
mönster. Informationen bör sedan appliceras till varje enskild individ, så att erbjudanden 
matchas med individens preferenser. (Camrbra-Fierro, Centeno, Olavarria & Carrasco, 2017) 
 
Customer relationship management (CRM) definieras, enligt Greenleaf och Russel (2002), som 
en strategi för att välja och hantera kunder för att nå gynnsamt långsiktigt värde. Vidare 
beskriver Jaber och Simking (2016) att CRM är allmänt användbart som ett verktyg för att 
behålla kunder och öka kundlojaliteten, detta via kundtillfredsställelse. Inom privata företag har 
CRM-strategier diskuterats under en längre tid för att optimera relationer och skapa 
kundlojalitet i syfte att förbättra relationer med sina kunder (Schellong, 2005). 
Marknadsanalytiker har kommit till insikt att Generation Y kommer att inneha en betydande 
roll för marknadsföringen i det nya millenniet, där företag med stöd av CRM-strategier, som är 
anpassade efter denna generations angelägenheter, kan erhålla lojalitet hos Generation Y (Cui, 
Trent, Sullivan & Matiru, 2003).  
 
Vilket leder till att offentliga sektorer har insett behovet av att förbättra relationer med 
medborgare och att ta medborgarnas åsikter och behov i första hand, då även medborgare kan 
definieras som konsumenter, då som brukare av offentliga verksamheter (Kannabiran, Xavier 
& Anantharaa, 2004). Detta leder till att kommunikationen från kommun till medborgare, inte 
längre ska vara av envägskaraktär genom att endast informera medborgare. De vill inte enbart 
vara informerade, utan även vara delaktiga i processen, då medborgare vill vara med och 
påverka det offentliga livet genom att kunna ge åsikter och förslag för att kunna ha inflytande 
på utvecklingen på den plats de lever. (Fiľaa, Schwarczováa & Murab, 2015) Exempelvis har 
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kommuner i Storbritannien blivit aktiva i att implementera CRM-strategier, för att öka 
lojaliteten bland medborgare och bygga, samt utveckla, långvariga relationer (King, 2007).  
 
I nedanstående tabell, Tabell 1, definieras betydande skillnader i CRM mellan privat- och 
offentlig sektor (Schellong, 2005). 
 

Tabell 1: Betydande skillnader mellan CRM inom privat och offentlig sektor

 
Källa: Schellong (2005) 

 
Skillnader mellan CRM i privat sektor och offentlig sektor kan utläsas ur Schellongs (2005) 
tabell ovan. Skillnader som personaliseringen, där offentliga sektorn behöver anpassa CRM för 
majoriteten av medborgarna och inte till enskilda individer, men även de politiska aspekter 
offentliga sektorn måste ta i beaktande. 
 
Schellong (2005) belyser innebörden av att anpassa CRM-strategier till medborgare, Citizen 
Relationship Management (CiRM). Schellong (2005) beskriver CiRM som en strategi med ett 
brett fokus på medborgare med syfte på att behålla och gynna relationer för att främja 
medborgarskap. Medborgare förväntar sig att en myndighets service ska vara, i minst, samma 
standard som servicen i privata sektorn, vilket resulterat i att många myndigheter börjat införa 
CiRM för att kunna möta invånarnas behov (Fiľaa et al, 2015).  

2.3 Konceptuellt ramverk 
Tidigare delar av studien har behandlat bakgrunden till denna studie samt en 
problemdiskussion som visar på studiens relevans. Teorier som är relaterade till studiens 
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forskningsfrågor har förklarats och diskuterats. Följande avsnitt kommer ge en 
konceptualisering av valda huvudteorier, då Miles, Huberman och Saldaña (2014) belyser 
vikten av att välja vilka delar som anses mest meningsfulla och viktiga. Det konceptuella 
ramverket kan antingen förklaras genom att vara av berättande karaktär, eller av grafisk 
karaktär (Miles et al, 2014). Detta ramverk beskriver inledningsvis de utvalda teorierna, för 
att sedan följas upp och illustreras i en grafisk tabell. 

 
2.3.1 Konceptualisering av forskningsfråga 1: 
         
Faktorer som är viktiga för medborgare inom Generation Y 
 

Studiens första forskningsfråga undersöker faktorer som är viktiga för medborgare inom 
Generation Y. Tidigare studier inom området av medborgartillfredsställelse har presenterats till 
stöd för undersökningen av denna fråga. Frågan syftar till att undersöka och beskriva vad 
Generation Y anser betydande för dem som medborgare inom en kommun. 
 
Denna uppsats baseras på tidigare studier av Zenker et al (2013), vilken behandlar 
medborgartillfredställelse (CSI), samt Eisner (2005) som handlar om Generation Y och dess 
beteende. Dessa studier valdes och behandlades med anledning av att Zenker et al (2013) studie 
är relativt ny och är tidigare beprövad i andra städer och kan ge goda förutsättningar för fortsatta 
studier av CSI. Eisners (2005) teori valdes då studien undersöker hur Generation Y kan 
hanteras, vilket kan ge insikt i vad som är betydande för Generation Y. 
 
Zenker et al (2013) 
 

• Urbanitet  
Medborgarnas behov av utbud gällande kulturella aktiviteter som, till exempel, teater 
och nattliv. Även stadens tillgänglighet av olika tjänster, samt variationen av olika 
affärer och shopping.  

 
• Natur 

Medborgares behov av offentliga områden. Samt om platsen upplevs som trygg och 
säker.  

 
• Arbetstillfällen 

Att platsen innehar en allmän ekonomisk tillväxt, möjlighet till bra och utvecklande 
arbeten. Faktorn innehåller även den allmänna lönenivån i staden.  

 
• Levnadskostnader  

Uttrycker kostnaden för medborgaren att bo på platsen. Vilket innehåller den allmänna 
prisnivån och levnadskostnader för medborgaren i staden. Baseras även på 
tillgängligheten av bostäder samt kostnader för bostäder.  
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Eisner (2005) 
 

• Utmaningar 
Generation Ys förmågor bör matchas med utmaningar för att de ska kunna trivas och 
prestera. Generation Y ständigt förväntar sig nya utmaningar, möjligheter till att 
utvecklas och att kunna påverka. 

2.3.2 Konceptualisering av forskningsfråga 2:     

Marknadsföringsstrategier som får kommuner att behålla Generation Y       

Studiens andra forskningsfråga behandlar olika marknadsföringsstrategier som får kommuner 
att behålla medborgare. De marknadsföringsstrategier som behandlas är platsmarknadsföring, 
samt stadsmarknadsföring, med fokus på platsidentitet och infrastruktur, och CRM. Syftet är 
att undersöka metoder som är användbara för att behålla medborgarna inom en kommun, med 
fokus på Generation Y. Strategierna platsmarknadsföring och stadsmarknadsföring har 
behandlats tillsammans då stadsmarknadsföring är en form av platsmarknadsföring. Utifrån de 
behandlade studierna inom områdena platsmarknadsföring och stadsmarknadsföring har vi valt 
att fokusera på strategier som Dril et al (2016) beskriver, vilket fokuserar på infrastruktur. Vi 
har även kombinerat dessa strategier med bakomliggande studier inom området om 
platsidentitet och engagemang skrivna av Kavoura (2013) och (Syssner, 2012).  
 
De tre ovannämnda studierna fokuserar på stadsmarknadsföring och platsmarknadsföring vilket 
bidrog till valet av dessa. De tre studierna är även publicerade relativt nyligen och gemensamt 
för studierna är att de diskuterar utifrån vad medborgarna behöver, och därför styrker varandra. 
Anledningen till att denna studie fokuserar på strategier som Dril et al (2016) beskriver, grundar 
sig i att studien inriktar sig på tillfredsställelse hos medborgarna och belyser 
marknadsföringsstrategier för att öka tillfredställelsen hos medborgarna. Strategier som bidrar 
till högre tillfredsställelse är relevant för studiens syfte, som är att behålla medborgare.  
 
CRM utgör också en del av forskningsfrågan då CRM kan användas för att öka tillfredställelsen 
och behålla kunder. De artiklar som använts inom området CRM är de tidigare presenterade 
studierna av Schellong (2005) och Fiľaa et al (2015). De två artiklarna valdes då båda inriktar 
sig på CRM för offentliga organisationer vilket passar denna studie.  
 

• Platsidentitet  
Medborgare som har en hög grad av platsidentitet förmodas vara mer benägna att 
stanna i en kommun (Syssner, 2012)  
 

Viktigt att få medborgare att engagera sig i den plats de bor i, vilket leder till att det 
formas en stark sammankoppling mellan platsen och individen. (Kavoura, 2013) 

 
• Infrastruktur 

De viktigaste faktorerna för hur medborgarna upplever attraktivitet i en stad är stadens 
nivå på utveckling, välstånd, samt hur staden uppfattas och rykte. (Dril et al, 2016) 
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Städer bör satsa på strategier för att utveckla bostäder, infrastruktur och möjliggöra en 
konkurrenskraftig miljö för de lokala företagen.  (Dril et al, 2016)  
 

Infrastrukturbaserad marknadsföring ökar medborgarnas tillfredsställelse genom 
utvecklad kommunikation, goda transportförbindelser, tillgången på moderna vägar, 
flygplatser, arenor och hotell. (Dril et al, 2016)  
 

CRM  
 

• Skapandet av relationer  
Ska fokusera på invånarna med syfte att behålla och gynna relationer, för att främja 
medborgarskap. (Schellong, 2005)  

 
• Kommunikation  

Kommunikationen ska möta invånarnas behov genom information och delaktighet för 
att medborgaren ska känna sig involverad i utvecklingen. (Fiľaa, Schwarczováa & 
Murab,2015)  
 

• Utbyte av åsikter 

Möjligheten att vara med och påverka det offentliga livet genom att kunna ge åsikter 
och förslag för att ha inflytande av utvecklingen på den plats de lever. (Fiľaa, 
Schwarczováa & Murab, 2015)  

 
Ovanstående teorier illustreras i Figur 3 nedan: 

 

 
Figur 3: Konceptuellt ramverk 
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3. Metod  

I metodkapitlet presenteras de metodval som använts under studien. Kapitlet inleds med en 
presentation av studiens forskningssyfte, forskningsansats samt forskningsstrategi. Sedan 
beskrivs de olika metoderna och varför de valda tillvägagångssätten har använts i studien.  

3.1 Forskningssyfte   
Saunders, Lewis och Thornhill (2009) nämner tre olika varianter av forskningssyften, dessa är: 
Utforskande, Förklarande samt Beskrivande. 
 
Utförandet av en utforskande studie är lämplig där det ej finns betydande tidigare forskning och 
där forskningen skapar nya vetenskapliga kunskaper, och svarar vanligtvis på frågor som vad- 
och hur. Förklarande studier kan användas för att svara på varför- och hur frågor, där fokus är 
på samband och relationer. Medan beskrivande forskning är lämpad mot ett specifikt område 
där författarna vill beskriva ett nuläge och händelser. Beskrivande forskning är även lämplig då 
man vill finna svar på frågor som vem, var, vad, när och hur. En kombinerad studie kan 
innehålla mer än ett syfte och behöver därför en kombination av olika metoder. (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2009)  
 
Denna studie är mestadels av beskrivande karaktär då den syftar till att beskriva för kommuner 
hur deras stadsmarknadsföring kan vara utformad för att behålla Generation Y som medborgare. 
Studien beskriver olika marknadsföringsstrategier, och viktiga faktorer för medborgare främst 
utifrån ett medborgartillfredställelseindex (CSI). Studien är även delvis utforskande då den 
undersöker Generation Y:s behov som medborgare. 
       

3.2 Studiens forskningsansats    
Det finns två typer av forskningsansatser, kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ undersökning 
är tolkande och understryker vikten av ord, medan en kvantitativ forskning är en 
forskningsmetod som är inriktad mot kvantifiering vid insamling av data samt analys, vilket 
kan räknas och placeras i numerisk skala. (David & Sutton, 2016) För denna studie har ett 
kvalitativt tillvägagångssätt valts. Valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt grundar sig i att få 
djupare förståelse, samt bredare information och personliga värderingar, istället för att finna 
numeriska data för analys.  
  
Jacobsen (2002) beskriver vidare att en forskning kan ha en induktiv eller deduktiv ansats. En 
deduktiv ansats grundar sig i att inledningsvis uppbringa förväntningar av hur miljön ser ut och 
efter det införskaffa empiri för att se om förväntningarna överensstämmer med den faktiska 
verkligheten. Fortsättningsvis redogör Jacobsen (2002) att en induktiv ansats är då forskningen 
utgår från insamling av data för att sedan systematisera insamlad information och utformar 
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därefter teorier. Denna studie har en deduktiv ansats eftersom den utgår från flertalet befintliga 
teorier, där den insamlade empiriska datan jämförs med valda teorier för att se om de 
överensstämmer. Studien är även deduktiv i den mening att den skapar inga nya teorier, utan 
baseras på befintliga teorier som grund för studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska 
ramverk.   

3.3 Forskningsstrategi  
Det finns flertalet olika forskningsstrategier att använda vid en studie, Yin (1994) beskriver fem 
olika strategiska tillvägagångssätt: experiment, undersökning, arkivanalys, historia samt 
fallstudie. Yin (1994) förklarar vidare att vid frågor rörande hur- och varför, är fallstudie en 
fördelaktig strategi. Denna studies forskningsfrågor kännetecknas av hur-frågor, därav valdes 
en fallstudie som forskningsstrategi för att ge svar åt studiens syfte. Vidare framhåller Yin 
(1994) att fallstudie som strategi är lämplig att använda på verkliga, nutida fenomen, vilket går 
i linje med denna studie då den syftar till att få en djupare förståelse för Generation Y:s behov. 
 
Yin (1994) beskriver att en fallstudie som forskningsstrategi kan användas i många olika 
situationer och påpekar att en fallstudie kan vara applicerbar på, exempelvis, stadsplanering 
och offentliga organisationer, vilket kan kopplas till denna studie som riktar sig till hur 
kommuner ska kunna etablera strategier för att behålla Generation Y.  

3.4 Insamlingsmetod 
Ejvegård (2003) anser att en uppsats ska vara saklig, balanserad och objektiv, för att uppnå 
detta måste forskaren använda tillförlitliga metoder vid insamlandet av data. Enligt Yin (1994) 
finns det flera olika insamlingsmetoder som kan användas som beviskällor vid skapandet av en 
fallstudie, där en av de viktigaste beviskällorna är intervjuer. För denna studie har intervjuer 
valts som insamlingsmetod i syfte att få djupare data. Enligt Yin (1994) är intervjuer effektiva 
och passande för en fallstudie, då fördelar med intervjuer är att de fokuserar direkt på 
fallstudiens ämne och ger insikter till orsakssamband. Intervjuer ökar även möjligheten till att 
uppmärksamma individperspektiv hos de individer som deltar i intervjun. (Yin, 1994) 
 
Vidare beskriver Yin (1994) att det finns tre viktiga principer att tillämpa vid 
datainsamlingsprocessen. Den första principen grundar sig i att studien ska bygga på ett brett 
antal olika källor som bevis, innehållande både kvalitativa och kvantitativa data för att öka 
trovärdigheten i studien. Den andra principen handlar om att skapa ett sätt att organisera och 
dokumentera data som samlats in för den aktuella studien. Den tredje och sista principen 
beskriver innebörden av att behålla en kedja av bevis genom hela studien för att öka 
trovärdigheten. (Yin, 1994)  
 
Jacobsen (2002) betonar att det oftast är mest lämpligt att tillämpa olika typer av data för ökad 
trovärdighet, där en kombination av både en primär- och sekundärdata är att föredra. Vid 
användning av olika typer av data blir undersökningen bredare då datan kan ge stöd åt varandra, 
styrka undersökningens resultat, samt att kontrasteffekter kan uppnås (Jacobsen, 2002). 
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3.4.1 Primärdata 

Primärdata är då information samlas in direkt och för första gången från personer eller grupper 
av personer. Forskaren samlar in informationen direkt från informationskällan och där 
insamlingen är riktad mot en specifik problemställning. Primärdata insamlas vanligtvis via 
metoder som observationer, frågeformulär eller intervjuer. (Jacobsen, 2002)    
 
Flertalet kvalitativa intervjuer kategoriseras som en semistrukturerad intervju. En 
semistrukturerad intervju används för att besvara vad- och hurfrågor. Där intervjuaren har 
flexibilitet i intervjuprocessen med möjlighet att ställa följdfrågor och ändra ordningsföljden på 
frågorna. För att inte intervjuaren eller respondenten tappar koncentrationen rekommenderas 
det att intervjun spelas in. (Eriksson & Kovalainen, 2008)  
 
I denna studie har vi använt oss av primärdata i form av sex djupintervjuer. Intervjuerna var 
semistrukturerade och spelades in samt antecknades. Valet av semistrukturerade intervjuer 
grundar sig i möjligheten för respondenterna att forma sina egna svar och uttrycka sig fritt, utan 
tydliga ramar. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att enklare kunna analysera 
svaren och informationen, med möjlighet att lyssna på inspelningen i efterhand för att inte 
relevant information skulle missas.  

3.4.2 Sekundärdata  

I jämförelse med primärdata är sekundärdata baserad på tidigare forskning. En forskare som 
använder sig av sekundärdata samlar inte in informationen direkt från källan, istället används 
data som insamlats vid tidigare forskning. Informationen som används är vanligtvis insamlad 
för ett annat ändamål eller problem än det som forskaren vill illustrera. (Jacobsen, 2002) Vidare 
menar Jacobsen (2002) att det är av hög prioritet att källorna som används vid sekundärdata är 
noggrant utvalda och granskade för att öka trovärdigheten.     
 
I denna studie används sekundärdata från Luleå kommuns hemsida (Luleå, 2016) samt 
statistiska centralbyrån (SCB, 2017) som ansetts relevant för studiens problemområde. 
Sekundärdatan har valts för att komplettera primärdatan och genom detta bredda 
undersökningen och förstärka trovärdigheten.    

3.5 Urval 
Bryman och Bell (2016) belyser att det finns två olika urvalsmetoder. Den första metoden är 
sannolikhetsurval som är baserat på slumpmässighet, vilket innebär att varje person i en 
population har samma chans att bli vald. Den andra urvalsmetoden står i motsats till 
sannolikhetsurval och benämns som icke-sannolikhetsurval, där forskare istället utser en eller 
flera lämpliga personer från en population. (Bryman & Bell, 2016) 
 
Denna studie är utformad från ett medborgarperspektiv där sex personer från Generation Y, 
bosatta i Luleå kommun, valts ut via ett icke-sannolikhetsurval. En bidragande orsak till valet 
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av Generation Y inom Luleå kommun var det faktum att unga personer är den största andelen 
av befolkningen som flyttar från kommunen (Luleå, 2017). Medborgare från kommunen valdes 
också beroende på resursmässig begränsning och därav var det lämpligare med medborgare 
inom kommunen, vilket ökar tillgängligheten. Tillgänglighet i form av att enklare erhålla 
möjligheten att intervjua respondenter hemmahörande i kommunen. 
 
De personer som valdes genom ett icke-sannolikhetsurval och intervjuades är alla bosatta i 
Luleå kommun då vi anser att det är viktigt att personerna har en lokal kännedom om 
kommunens egenskaper. Studien innefattar sex intervjuer där tre av respondenterna är uppväxta 
i Luleå och tre är inflyttade, för att undersöka om det finns olikheter beroende på om personen 
är uppvuxen i Luleå eller inte. Respondentantalet är könsuppdelat och består av tre män och tre 
kvinnor samt att tre av respondenterna är studenter, och tre är arbetande. Respondenterna är 
utvalda utifrån olika åldrar inom Generation Y, då generationens intervall i ålder är bred. 
Variationen hos dessa respondenter stärker studiens trovärdighet jämfört med om studien 
behandlat personer med liknande bakgrund och egenskaper.  

3.5.1 Presentation av fallstudie kommun  

Idag bor ca 77.000 invånare i Luleå kommun. Luleå kommun är placerad i landskapet 
Norrbotten som tillhör Norrbottens län. Staden Luleå grundades år 1621 i området kring 
medeltidskyrkan i Gammelstad. År 1649 flyttades staden närmare kusten, där den är placerad 
idag. Dagens Luleå kommun bildades år 1969 då Nederluleå kommun, Luleå Stad och Råneå 
kommun slogs samman. (Luleå kommun, 2017)  
 
Två viktiga etableringar för stadens utveckling var malmbanan på 1880-talet och Luleå tekniska 
universitet på 1970-talet. På Luleå tekniska universitet studerar ca 16.000 studenter och är 
Skandinaviens nordligaste universitet. (Luleå kommun, 2017)  
 
En modern och viktig etablering för staden skedde år 2011 då Facebook etablerade sitt första 
datacenter utanför USA, i Luleå. Datacentret på Porsön i Luleå är Europas största. Etableringen 
har bidragit till nya etableringar inom Luleå kommun, en ökad besöksnäring och ett ökat 
intresse från stora aktörer av Luleå kommun. Luleå kommun har via etableringen fått en 
påtaglig ökad synlighet i nationella och internationella media. Genomslaget i media bedöms till 
det största genomslaget för en IT-etablering i Sverige och uppgår till ett samlat värde av ca 350 
miljoner kronor. (Luleånäringsliv, 2017)  

3.6 Dataanalys   
I denna studie har vi valt att använda teorin av Yin (1994) gällande teoretiska propositioner 
som han anser är den mest allmänna och fördelaktiga strategin vid analys av fallstudier. 
Befintliga teorier har legat som grund för fallstudien som i sin tur har utformats utifrån de valda 
teorierna. Vilket betyder att de befintliga teorierna har format denna studies datainsamling och 
den insamlade datan har sedan jämförts med teorierna.  
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Vidare innehåller denna studie en analys av den insamlade kvalitativa datan för att se om den 
överensstämmer med teorin. Att jämföra empirisk data med förväntade resultat är enligt Yin 
(1994) den vanligaste och mest passande analystekniken för fallstudier. I syfte att analysera 
insamlad kvalitativ data, beskriver Miles et al (2014) tre steg. Det första steget är Data 
Condensation, vilket innebär att insamlade data väljs ut och jämförs med befintligt teoretiskt 
ramverk, i syfte att stärka data. Vilket följs av Data Display, som beskriver hur data och resultat 
presenteras, vilket kan göras genom matriser och tabeller. Det sista steget är Drawing and 
Verifying Conclusions som innebär att dra slutsatser av den insamlade datan. (Miles et al, 2014) 
 
I studien har insamlad data jämförts mot tidigare formulerat konceptuellt ramverk, för att  
sedan uppvisa analyserade datan i tabeller för att undersöka om den överensstämmer med 
studiens konceptuella ramverk och forskningsfrågor. Den insamlade datan har kodats i tabeller 
för att enklare kunna presentera resultat och slutsatser. 

3.7 Forskningskvalitet  
För ett ge studier en god grund beskriver Ritchie och Lewis (2003) validitet och reliabilitet som 
instrument för att ge styrka åt data. Yin (1994) betonar fyra aspekter som är mer komplex än 
enbart validitet och reliabilitet. Dessa är internvaliditet, externvaliditet, och 
konstruktionsvaliditet, samt reliabilitet.  

3.7.1 Validitet 

För denna studie kommer extern-, och konstruktionsvaliditet tas i beaktande med anledning av 
studiens beskrivande samt utforskande syfte, då intern validitet lämpar sig till studier av 
förklarande karaktär (Yin, 1994). 
 
Extern validitet syftar till om studiens resultat är generaliserbart bortom den enskilda studien 
(Yin, 1994). Vilket David och Sutton (2016) förtydligar med i vilken utsträckning resultaten 
från forskningen kan dra allmänna slutsatser till större urval och tillämpas på varierande 
miljöer. Denna studie baseras på djupintervjuer av ett fåtal utvalda individer i form av en 
fallstudie från Generation Y inom Luleå Kommun, vilket leder till en mindre omfattande studie 
och kan då inte dra allmänna slutsatser, men kan ge en viss inblick i målgruppens behov. 
 
Konstruktionsvaliditet är enligt Yin (1994) att upprätta korrekta och effektiva åtgärder för de 
begrepp som ska undersökas. För att stärka konstruktionsvaliditet, kan flertalet beviskällor 
användas, vilket kan vara genom intervjuer och tidigare dokument (Yin, 1994). Till denna 
studie har tidigare litteratur samt intervjuer använts för att stärka validiteten. Den insamlande 
datan från de genomförda djupintervjuerna kommer analyseras och sedan ställas mot tidigare 
teorier. Detta för att undersöka om studiens insamlade data stämmer överens med tidigare 
skriven litteratur eller hur den skiljer sig åt. 
 
Enligt Yin (1994) är den slutgiltiga förberedelsen av datainsamlingen att skapa en pilotstudie. 
Där pilotstudien inte ska ses som ett förtest utan mer som underlag för att utforma relevanta 
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intervjufrågor och bidra till en bättre slutgiltig intervju (Yin, 1994). För att stärka studiens 
validitet testades intervjuguiden genom att intervjua en utvald person inom Generation Y som 
fick besvara intervjufrågorna, där personen som deltog i pilotintervjun inte var del av de 
slutgiltiga respondenterna. Pilotintervjun resulterade i att respondenten kunde uttrycka 
förståelse eller icke förståelse för vad intervjun ämnade att undersöka, och bidrog till att vi 
utvecklade frågor som respondenterna ansåg kunde vara mer tydliga och specifika.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes av studiens båda författare i ett slutet rum, där en av 
författarna utförde de muntliga intervjuerna i syfte att uppfatta respondenterna på liknande sätt 
och att frågorna till respondenterna utfördes liknande. Alla intervjuer antecknades samt 
spelades in av den andre författaren vid vardera intervjutillfälle. Anledningen till att 
intervjuerna utfördes i ett slutet rum var för att respondenterna skulle kunna vara mer bekväma 
och kunna uttrycka sina åsikter fritt. 

3.7.2 Reliabilitet  

I enlighet med Ritchie och Lewis (2003) är reliabiliteten i vilken grad forskning kan genomföras 
igen och att resultaten av undersökningen kan återskapas vid användandet av samma eller 
liknande metod. Får olika forskare samma resultat vid upprepningar av undersökningen betonar 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) att undersökningen då har god intersubjektivitet. Denna 
studie är uppbyggd för att ge en tydlig bild av hur information är hämtad samt hur 
intervjuguiden är uppbyggd. Yin (1994) betonar vikten av att föra protokoll över hur studien är 
uppbyggd, så att det går att följa och efterlikna. För att enkelt kunna följa hur denna studie är 
uppbyggd skapades ett konceptuellt ramverk i syfte att stärka reliabiliteten. För denna studie 
kan även specifika sökord samt använd litteratur erhållas, även intervjuguide i bilaga, detta för 
att kunna efterlikna studien och dess tillvägagångssätt. De genomförda intervjuerna spelades in 
i syfte att kunna lyssna på konversationen flertalet gånger för att säkerställa att inte relevant 
fakta blivit förbisedd.
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer data som samlats in från genomförda intervjuer presenteras. Datan 
kommer organiseras utifrån det konceptuella ramverket som presenteras i kapitel två, där 
forskningsfrågorna matchas med aktuell data och presenteras under respektive rubrik. Båda 
forskningsfrågorna är uppdelade i fem områden. Forskningsfråga ett: urbanitet, natur, 
arbetstillfällen, levnadskostnader, utmaningar. Forskningsfråga två: infrastruktur, rykte, 
platsidentitet, skapandet av relationer och kommunikation. 
 
I tabell 2 nedan presenteras information gällande studiens respondenter.  

 
Tabell 2: Respondentinformation 

 

Respondent Kön Ålder Huvudsaklig 
sysselsättning 

Hemkommun Boendekommun 

Respondent 1 Man 30 Arbete Luleå Luleå 
Respondent 2 Man 23 Studier Huddinge Luleå 
Respondent 3 Man 25 Studier Luleå Luleå 
Respondent 4 Kvinna 25 Arbete Karlstad Luleå 
Respondent 5 Kvinna 20 Arbete Luleå Luleå 
Respondent 6 Kvinna 22 Studier Täby Luleå 

    

4.1 Forskningsfråga 1: Faktorer som är viktiga för medborgare 
inom Generation Y 
Inledningsvis fick respondenterna öppna frågor om vad de ansåg vara viktigt för dem i en stad 
och kommun. Under intervjutillfällena redogjorde respondenterna att möjligheter till ett aktivt 
uteliv/nattliv, platser för socialisering och möjligheten till att kunna göra en jobbkarriär ansågs 
vara viktiga aspekter för att trivas i en stad. Angående frågan om respondenterna anser att Luleå 
som stad har specifika platsegenskaper framhöll majoriteten av respondenterna att Luleå har en 
attraktiv natur och geografi med närheten till vattnet, som kommunen bör framhålla och ta vara 
på vid skapandet av kommunens marknadsföring.   
 
Angående frågan gällande urbanitet ansåg majoriteten av respondenterna att det är viktigt för 
en stad att erbjuda ett brett och varierande utbud av shopping och kulturella aktiviteter. Utbudet 
av shopping är enligt respondenterna en viktig konkurrensfördel för en stad eftersom större 
variation med alternativ för alla bidrar till en attraktivare stad.  Respondent tre poängterade att 
vi lever i ett digitalt samhälle vilket leder till att konsumenter handlar på internet i större 
utsträckning idag, men betonade samtidigt vikten av att det måste finnas butiker som fungerar 
som en samlingsplats för människor och att shoppingen är mer en social erfarenhet, vilket även 
respondent två antydde. I motsats till de övriga respondenterna ansåg respondent nummer fem 
att det inte är lika viktigt att staden erbjuder mycket shopping, då fysiska butiker ersätts med 
online-handel i större utsträckning. Respondenterna påpekade att det är viktigt för staden att ha 
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ett levande nattliv för att medborgarna ska kunna socialisera sig med varandra. Respondent två 
ansåg att kultur och nattliv bidrar till att medborgare upplever en samhörighet med staden, om 
kommunen utformar evenemang så skapas det incitament till att medborgarna socialiserar sig 
med varandra och samlas på centrala områden. Respondenten ansåg även att kommunen borde 
marknadsföra evenemangen till aktuella målgrupperna bättre, då Generation Y inte självmant 
letar information på kommunens hemsida.  Gemensamt för de studenter som intervjuades var 
att de ansåg att Luleå kommun behöver skapa incitament för att studenter ska besöka centrum 
oftare för att skapa en samhörighet med staden, då universitetet ligger utanför centrala Luleå.    
 
När respondenterna besvarade frågorna som berörde ämnet natur poängterade de att trygghet 
är en viktig faktor för att trivas i en stad och samtliga respondenter medgav att de känner sig 
relativt trygga i Luleå kommun. Respondent nummer tre påtalade att en ökad trygghetskänsla 
hos medborgare kan skapas genom att medborgarna känner en gemenskap med varandra. 
Vidare poängterade respondenten att om man skapar en gemenskap och förståelse för varandra 
bidrar det till en ökad integration som i sin tur bidrar till en mer enad stad, och tar bort “vi-och-
domtänkandet” hos medborgarna. För att öka tryggheten poängterade respondent ett och tre 
relevansen av polisiär närvaro och övervakningskameror på mer utsatta områden. Vidare inom 
ämnet natur, framhöll respondent tre att tillgången av centralt belägna offentliga områden är 
viktigt eftersom medborgare behöver platser för att kunna umgås och socialisera sig med 
varandra för att trivas. Gemensamt för respondenterna var att de gärna ser mer öppna ytor i 
Luleå kommun som är centralt belägna. Respondent fyra påpekade att Luleå kommun har stora 
geografiska möjligheter med tillgången till vattnet och bör därför utnyttja den möjligheten mer 
för sina medborgare genom att till exempel etablera parker och fik vid vattnet.   
 
Tillgången av arbeten och möjligheten till att göra en jobbkarriär i en stad är betydande för 
samtliga respondenter. Respondent nummer fem beskriver att individer inom Generation Y vill 
göra karriär och ständigt utvecklas. Därför konstaterade respondenten att utbudet av olika 
arbeten samt utvecklande arbeten måste finnas i en stad för att de ska trivas och stanna. 
Respondent nummer ett som är student ansåg att tillgången av olika arbeten i en stad bidrar till 
en betryggande känsla av att inte behöva flytta efter sin utbildning. Samma respondent ansåg 
att tillgången av varierande arbeten och möjligheten att göra karriär i Luleå kommun är god. I 
motsats ansåg respondent nummer tre och fem att tillgången på intressanta arbeten inte är 
tillfredsställande och karriärmöjligheterna är bättre i andra delar av Sverige, då företagens 
huvudkontor oftast är placerade i större städer, samt att många chefstjänster flyttas till större 
orter. Vidare ansåg respondent nummer tre och fyra att Luleå saknar arbeten som kräver 
avancerade utbildningar, som får unga individer med universitetsutbildning att stanna 
kvar.  Samma respondenter anser att kommunen behöver bli bättre på att visa att arbetstillfällen 
existerar som matchar studenternas utbildning.  
 
Alla deltagande respondenter upplevde levnadskostnader, innehållande framförallt tillgången 
på bostäder, som en viktig aspekt för att kunna leva i en stad. Majoriteten av respondenter 
ansåg att väntetiderna och bostadsköerna på hyresbostäder är för långa i Luleå kommun. 
Respondent nummer ett som är född i Luleå kommun konstaterar att det är relativt lätt att få 
tillgång till en bostad om man är uppvuxen i kommunen och innehar kontakter, men nästan 
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omöjligt för personer som flyttar in. Vilket även respondent fyra instämmer med och anser att 
möjligheten att få en hyresrätt är väldigt svårt. Däremot anser respondent nummer sex att det är 
relativt enkelt att få tillgång till bostäder med förstahandskontrakt i jämförelse med större 
städer. Prisnivån gällande hyror och köp av bostadsrätter i Luleå kommun hade respondenterna 
olika uppfattningar om. Hälften av respondenterna framhåller att prisnivån i staden är för hög 
medan respondent två, fyra och sex anser att prisnivån är rimlig om man jämför med orter av 
samma storlek. Gemensamt för samtliga respondenter var att de påpekade att en stads prisnivå 
för boende är en viktig faktor för medborgare.    
 
Alla respondenter framhåller vikten att utvecklas och att staden måste ge den möjligheten för 
att behålla dem som medborgare. Gällande aspekten utmaningar betonar respondent sex att det 
måste hända saker hela tiden i en stad annars leder det till att personen blir uttråkad, vilket 
respondenten även anser karaktäriserar personer i samma ålder. Samtliga respondenter vill ha 
möjligheten att vara med och påverka i viss utsträckning hur platsen de lever på utformas. 
Respondent nummer tre anser att det måste finnas en gemenskap och framhåller att staden ska 
växa tillsammans med sina medborgare, där medborgarna involveras i stadens utformning.    

4.2 Forskningsfråga 2: Marknadsföringsstrategier som får 
kommuner att behålla Generation Y 
Vid frågan om Luleås infrastruktur och vikten av denna, poängterade majoriteten av 
respondenterna att kollektivtrafiken i Luleå kommun ej tillgodoser deras behov, främst gällande 
tillgången av kollektivtrafik under helger och sena kvällar, samt den höga prisnivån. 
Respondent fem påpekade även på svårigheter att via kollektivtrafik kunna ta sig mellan län 
och andra städer. Att en stad är under ständig utveckling belyste respondent tre, vidare på frågan 
om infrastruktur, som en viktig faktor, vilket Luleå har gjort framsteg med enligt respondenten. 
Respondenten påpekar att Luleå kommun bör utnyttja de resurser som finns i en högre grad, 
exempelvis att använda Kulturens Hus i större utsträckning än för tillfället. Att det finns goda 
möjligheter till ett aktivt liv är enligt respondent fyra en viktig aspekt för trivsel, då i form av 
träningsanläggningar och löparspår. Detta är Luleå bra på enligt respondent fem som anser att 
Luleå har ett brett utbud av idrottsmöjligheter.  
 
Ryktet av en plats, eller en kommun, är enligt alla respondenter en väldigt viktig faktor. Alla 
respondenter antydde att ifall en kommun har ett dåligt rykte minskar incitament till att besöka 
och än mindre flytta till kommunen och respondent ett menar att det bör finnas en viss prestige 
med att bo på en specifik plats. Respondent två redogjorde att dennes uppfattning om Luleå 
kommuns rykte, innan respondenten flyttat till Luleå, var fördomar om att Luleå är en liten stad, 
som är kall och tråkig utan saker att göra, vilket respondent tre samstämmer med. Respondent 
sex ansåg däremot att denne uppfattat Luleås rykte positivt, vilket bidrog till att flytta till orten. 
Respondent två och tre upplever dock Luleå som en varm och mysig stad när man väl är där, 
men för att förbättra ryktet, borde Luleå kommun enligt respondent tre, arbeta med att göra 
Luleå till en mer studentvänlig stad och främja studier i Luleå för att sedan få studenterna att 
stanna kvar efter examen, vilket även, enligt respondenten, gynnar arbetsmarknaden.  
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För att vara benägen att vara kvar på en plats är det enligt alla respondenter viktigt att ha ett 
socialt umgänge, vilket bidrar till en längtan efter att vara på platsen. För att ha en god 
platsidentitet påpekade respondent sex att det är fördelaktigt om staden först har ett bra rykte 
om sig och poängterade att utan ett socialt umgänge kommer trivsel minska drastiskt. Detta 
samstämmer respondent ett och två med och visar på att utan möjlighet med närhet till vänner 
och bekanta, ger det incitament till att söka sig vidare och flytta.    
 
Då respondenterna tillfrågades om hur kommuner kan skapa relationer med sina medborgare, 
ansåg alla tillfrågade att det var en viktig aspekt, vilket respondent två särskilt betonar för att 
kunna skapa en större gemenskap och samhörighet mellan kommun och medborgare. 
Respondent ett anser att kommunen kan etablera starkare relationer med medborgare, genom 
att se till medborgares kärnaktiviteter och tillgodose behov som trygghet. Att skapa en 
gemenskap och en “vikänsla” med en god kommunikation mellan medborgare och kommun är 
enligt respondent tre en viktig faktor. Vidare anser respondent tre att Luleå kommun försöker 
skapa relation till sina medborgare, men att det inte når ut, samt att det fokuseras väldigt mycket 
på exempelvis barnfamiljer och upplever att unga i åldrarna 15 - 28 är bortglömda. Respondent 
fyra anser att Luleå kommun inte försöker skapa en relation till denne, då respondenten inte 
upplevt att kommunen försökt nå ut och därför känner sig ej delaktig, men upplever även att 
detta ej känns nödvändigt. Respondent fem förklarar hur kommunen är ute och bemöter unga 
på gymnasieskolor, men att det är den enda uppfattningen av hur kommunen försökt skapa en 
relation. Både respondent tre och fem belyser att för att skapa en god relation, borde kommunen 
fråga vad invånarna vill ha. Genom att kunna genomföra omröstningar i frågor angående 
exempelvis infrastruktur, namngivning av nya platser eller vilka evenemang som skulle vara 
mest attraktiva. Detta möjliggör enligt respondenterna chans till att vara med och påverka och 
kunna vara delaktig i platsens utveckling. 
 
För att kunna vara delaktig i vad som händer inom kommunen framhåller respondenterna att 
kommunikationen måste vara enkel och tydlig. Detta är enligt respondent tre viktigt då denne 
vill veta vad som händer inom kommunen och skulle vilja kunna kommunicera online och via 
sociala medier, men vet inte vilka informationskanaler som Luleå kommun har. Även 
respondent fyra anser att en tydlig hemsida med enkla funktioner för att kunna nå kommunen 
vore en önskvärd kanal. Respondent tre anser att kommunen inte kan kräva att medborgare ska 
behöva leta reda på dem, utan att de behöver finna effektiva sätt att nå ut till sina medborgare 
och öka medvetenhet om hur de kan nås. Respondent fem upplever att denna inte har någon 
god kommunikation med kommunen då respondenten saknar information om saker som händer 
inom kommunen.  
 
För att kunna nå kommunen med åsikter vill respondent ett kunna använda sig av sociala 
medier, vilket även respondent tre instämmer med och vet inte om kommunen har dessa kanaler 
eller hur man finner dem. Respondent sex anser att denne vet hur det går att komma i kontakt 
med kommunen, men enbart på grund av att respondenten är bekant med personer inom 
kommunkontoret.
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 5. Dataanalys  

I detta kapitel presenteras och analyseras den kvalitativa datan med den empiriska datan som 
tidigare presenterats i det konceptuella ramverket. Sedan påvisas likheter och olikheter med 
tidigare teorier utifrån studiens empiri, för att se om den överensstämmer med teorierna från 
det konceptuella ramverket. I slutet av kapitlet presenteras slutsatser som sedan kommer 
beskrivas mer detaljerat i nästa kapitel. Datan i detta kapitel kommer analyseras under varje 
forskningsfråga och kompletteras med matriser för att metodiskt kunna påvisa mönster och 
kopplingar.  
 
Nedan kommer den analyserade datan för varje enskild forskningsfråga att presenteras. Datan 
har jämförts med teorin och är presenterad i en tabell, för att övergripligt visa hur, eller om, 
datan överensstämmer med bakomliggande teori. 

5.1 Forskningsfråga 1. Faktorer som är viktiga för medborgare 
inom Generation Y 
Nedan i tabell 3 redogörs en sammanställning av undersökta faktorer som studien behandlar 
och till vilken grad den empiriska datan överensstämmer med tidigare teori. 

 
Tabell 3: Datasammanställning för forskningsfråga 1.  

 
 
Kodning: 
R :   Respondent 
+ :   Data överensstämmer med teori 
/  :   Data överensstämmer delvis med teori 
-  :   Data överensstämmer ej med teori 
 

Den insamlade datan stödjer till stora delar teorin av Zenker et al (2013) när det gäller aspekten 
Urbanitet. Alla tillfrågade respondenter ansåg att tillgängligheten och variation av olika 
evenemang är viktiga aspekter för att trivas och stanna i en stad. Shopping som utgör en 
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beståndsdel av faktorn urbanitet ansåg respondenterna som en viktig aspekt i en stad, inte enbart 
för handel utan mer som en social mötesplats för medborgarna. Flertalet respondenter belyste 
att shopping i fysiska butiker ersätts idag i större utsträckning av online handel men poängterade 
att ett stort utbud av fysiska butiker bidrar till en attraktivare stad, vilket stödjer tidigare nämnd 
teori. Att staden innehar ett levande nattliv ansåg majoriteten av respondenterna som viktigt 
eftersom det bidrar till att medborgare socialiserar sig med varandra och bidrar till en ökad 
trivsel, vilket överensstämmer med teorin av Zenker et al (2013). De respondenter som var 
studenter framhöll att det var väldigt viktigt att det måste finnas variation av olika typer av 
nattlivsaktiviteter, från krogar till konserter samt att evenemang måste vara tillgängliga 
regelbundet under hela året. Att respondenterna framhåller tillgänglighet och variation som 
viktiga aspekter i en stad kan kopplas till Zenker et al (2013) som belyser att om staden innehar 
ett brett utbud och stor tillgänglighet av olika tjänster bidrar det till att medborgarna upplever 
en högre tillfredsställelse.  
 
Stadens natur är enligt Zenker et al (2013) en aspekt som påverkar medborgares trivsel och den 
insamlade datan överensstämmer enhälligt med teorin. Att staden erbjuder offentliga områden 
anser respondenterna som mycket värdefullt eftersom det bidrar till umgänge och trivsel, vilket 
även enligt en respondent skapar trygghetskänsla, då medborgare känner gemenskap med 
varandra. Den insamlade datan kompletterar även teorin i den mening att respondenterna 
betonar att de offentliga områdena ska vara centralt placerade i staden, då det skapar incitament 
för framförallt studenter att besöka centrum, då universitetet är beläget utanför stadskärnan. 
Vidare anser respondenterna att offentligt placerade områden bidrar till en större samhörighet 
med staden. 
 
Flertalet av respondenterna framhåller att staden bör utforma offentliga områden efter vad 
medborgarna vill ha, vilket stärks av Eisners (2005) teori som anser att Generation Y vill kunna 
påverka för att trivas.  Den insamlade datan ger stöd för att trygghet är en viktig aspekt för 
medborgarnas trivsel och därmed ökar möjligheten till att behålla dem som medborgare, vilket 
går i linje med teorin av Zenker et al, (2013) som anser att upplevd trygghet hos medborgaren 
bidrar till en ökad tillfredsställelse.  
 
Enligt Eisner (2005) förväntar sig Generation Y ständigt nya utmaningar, möjligheter till att 
utvecklas och att kunna påverka. Eisners beskrivning av Generation Y kan kopplas till 
respondenternas vilja att göra en jobbkarriär, där staden enligt respondenterna måste erbjuda 
ett stort utbud av utvecklande jobbmöjligheter för att medborgarna ska kunna påverka och 
utvecklas i sina jobbkarriärer. Majoriteten av respondenterna ansåg att en ekonomisk tillväxt 
och tillgången av bra och utvecklande arbeten i en stad är betydande för att de ska stanna som 
medborgare, vilket överensstämmer med teorin av Zenker et al (2013).  
 
Den empiriska datan stödjer teorin av Zenker et al (2013) gällande tillgången på bostäder. Som 
teorin beskriver, uppgav respondenterna att det är viktigt att staden tillgodoser medborgare med 
bostäder till rimliga priser för att behålla dem. Angående prisnivån ansåg respondenterna att 
det är en delvis avgörande faktor för att bo i en stad, men inte den avgörande. Den insamlade 
datan påvisar att hitflyttade medborgare från Generation Y anser att prisnivån är rimlig medan 
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medborgare ursprungligen från Luleå kommun anser att prisnivån för boende är för hög. En 
respondent beskriver att den vill ha så billiga levnadskostnader som möjligt men konstaterar 
samtidigt att medborgare måste anpassa sig efter marknaden om man verkligen vill bo på en 
specifik plats. Respondenterna framhöll väntetider, bostadsköer och kostnader för bostäder som 
viktiga aspekter för att framförallt behålla personer som inte är hemmahörande i kommunen, 
då nyligen inflyttade medborgare inte har lokalt upparbetade kontakter.     

5.2 Forskningsfråga 2. Marknadsföringsstrategier som får 
kommuner att behålla Generation Y 
Nedan i tabell 4 redogörs en sammanställning av undersökta strategier som studien behandlar 
och till vilken grad den empiriska datan överensstämmer med tidigare teori. 

 
Tabell 4: Datasammanställning för forskningsfråga 2. 

 

 
 
Kodning: 
R :   Respondent 
+ :   Data överensstämmer med teori 
/  :   Data överensstämmer delvis med teori 
-  :   Data överensstämmer ej med teori 
 
Den insamlade datan om att infrastruktur är en aspekt som påverkar medborgarnas trivsel, 
överensstämmer överhängande med teorin av Dril et al (2016). Teorin behandlar tillgången av 
utvecklad kommunikation, goda transportförbindelser och arenor. Respondenterna ansåg att en 
viktig aspekt gällande infrastrukturen i en stad är tillgängligheten av olika transportförbindelser. 
Datan visade att lokala och regionala transportförbindelser måste matcha medborgarnas behov 
gällande tillgänglighet och förbindelser till närliggande orter. Teorin skriven av Dril et al (2016) 
framhåller att tillgänglighet av arenor ökar medborgarnas tillfredsställelse, vilket datan stödjer 
då tillgången av idrottsarenor och idrottsplatser speglar invånarnas intressen.   
 
Rykte är en aspekt som enligt Dril et al (2016) påverkar trivsel, får stöd av datan till stor del. 
Majoriteten av respondenterna ansåg att en kommuns rykte är en viktig del vid valet av 
bostadsort och att detta är något som påverkar beslut var arbete eller studier söks. En respondent 
ansåg att rykte kan vara en väsentlig faktor för att ens överväga att stanna på en plats, och än 
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mer att flytta till en plats. Enligt en av respondenterna bör det finnas en viss prestige av att bo 
på en plats, och att detta genererar till en förstärkning av ryktet.  
 
Den empiriska datan går i linje med Syssners (2012) teori om att platsidentitet är en bidragande 
faktor om personer stannar på en plats. Teorin betonar att en ökad sammanhållning bidrar till 
en stärkt platsidentitet, vilket leder till att medborgare stannar kvar. Detta ges stöd av datan då 
respondenterna anser att närhet till vänner och familj är en faktor som ökar tillfredsställelse. 
Samt att skapandet av en gemenskap leder till en större trivsel och resulterar i att stärka 
relationen till platsen. 
 
Schellongs (2005) teori om att en kommun ska skapa relationer för att främja medborgarskap 
får delvis stöd av datan. Stora delar av respondenterna ansåg genom att skapa relationer, kan 
detta generera i starkare sammankoppling och samhörighet vilket bidrar till viljan att stanna 
kvar inom kommunen. En respondent ansåg däremot att detta inte var en nödvändig faktor för 
att stanna på en plats. En annan respondent ansåg att relationer kan skapas genom gemensamma 
evenemang och möjligheten att bli tillfrågad om förändringar inom platsen genom att 
kommunen öppnar upp för mer marknadsundersökningar i syfte att ge möjlighet till ökad 
delaktighet och möjligheten till att kunna påverka.    
 
Att kommunikation är en viktig aspekt, vilket Fiľaa et al (2015) påvisar, stämmer helt överens 
med insamlade datan då alla respondenter ansåg att kommunikation är betydande. Detta för att 
på ett enkelt sätt kunna nå ut med synpunkter och åsikter, samt kunna ta del av information när 
det är något som inträffar inom kommunen. Gällande vad teorin framhåller, så överensstämmer 
datan med att en god kommunikation är viktigt för att uppleva delaktighet, och att med en god 
kommunikation så kan en bättre relation etableras. Datan visade på att medvetenheten om hur 
och var det går att kommunicera med kommunen är bristande. En av respondenterna framhöll 
vikten av att kommuner måste finnas tillgänglig på alla kanaler där dess medborgare finns.
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6. Slutsatser och rekommendationer  

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser och rekommendationer för att svara på 
studiens forskningsfrågor. Kapitlet behandlar vardera forskningsfråga separat för att sedan 
avslutas med rekommendationer för kommuner och till fortsatt forskning.  

6.1 Vilka faktorer är viktiga för medborgare inom Generation 
Y? 
Under arbetet med denna studie har vi kommit till insikt att marknadsföra en plats eller stad, 
inte enbart är användbart för att attrahera turism, utan även för att etablera en konkurrenskraftig 
plats för befintliga medborgare och vikten av att kommuner tillmötesgår medborgarnas behov. 
Att kommuner arbetar med att bygga upp en platsmarknadsföringsstrategi som ständigt behöver 
utvecklas är av stor vikt för att kunna behålla medborgare. Vi har även erhållit en förståelse i 
att området platsmarknadsföring är relativt outforskat och oetablerat samt att det inte finns 
någon tydlig definition av begreppet platsmarknadsföring.  
 
Vi har undersökt vad som är viktigt för medborgare utifrån tidigare beprövade 
tillfredsställelsefaktorer och applicerat dessa på ett urval av Generation Y. De faktorer som 
användes i studien är: urbanitet, natur, arbetstillfällen, levnadskostnader samt utmaningar och 
påverkan.  
 
Denna studie har undersökt en kommuns platsmarknadsföring genom ett medborgarperspektiv 
baserat på ett urval av Generation Y, i syfte att beskriva och förstå vad denna generation 
värdesätter och behöver för att stanna inom en kommun. För tillfället upplever Generation Y 
att de känner sig bortglömda och att aspekter som de önskar i en stad inte finns tillgängligt fullt 
ut inom Luleå Kommun. Genom undersökningen framgick att Generation Y vill bli tillfrågade 
vad de vill och behöver, samt att ha möjlighet att kunna vara med och påverka förändringar 
gällande den plats där de lever. 
 
Utifrån studiens empiriska data kan vi konstaterat att det är viktigt för Generation Y att staden, 
i denna fallstudie Luleå kommun, erbjuder ett brett utbud och tillgänglighet av olika sociala/ 
kulturella aktiviteter, där nattliv och olika evenemang värdesätts främst. Tillgänglighet 
förespråkas i form av olika evenemang som är återkommande under hela året, inte bara på 
sommarhalvåret som datan tyder på. Den insamlade datan tyder på att trygghet är en viktig 
faktor i en stad och att Luleå kommun har lyckats skapa en trygghetskänsla hos Generation Y, 
då all insamlad data styrker detta. Att staden erbjuder utmanande och utvecklande arbeten som 
möjliggör en jobbkarriär är av stor betydelse för att Generation Y ska behållas som medborgare. 
De tillfrågade studenterna som inte var hemmahörande i Luleå kommun ansåg tillgången av 
arbeten efter studierna som en mycket betydande anledning till att stanna som medborgare.  
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Datan kompletterar tidigare teori gällande offentliga platser och konstaterar att staden bör skapa 
incitament för medborgarna att besöka centralt belägna platser vilket bidrar till en samhörighet 
mellan medborgarna och staden. Enligt datan leder en ökad samhörighet till en bättre relation 
med kommunen och högre trivsel, som bidrar till större möjlighet att behålla Generation Y som 
medborgare.  
 
En bidragande faktor till trivsel i en stad är enligt Generation Y tillgången på bostäder där 
väntetider, köer och priser är centrala aspekter. Därför bör städer tillgodose medborgarna med 
rimliga väntetider för att hyra en bostad, måttliga bostadsköer och priser som motsvarar 
medborgarnas inkomster. Att staden erbjuder olika typer av boenden till varierande priser ansåg 
de tillfrågade som viktigt för att kunna behålla medborgare. Genom studien framkom att 
hitflyttade individer från Generation Y anser att prisnivån för boende är rimlig, medan 
individerna ursprungligen från Luleå kommun anser att prisnivåerna är för höga. Detta kan 
eventuellt bero på att hitflyttade respondenter ursprungligen kommer från platser med högre 
boendekostnader och kan jämföra Luleå kommuns prisnivåer med tidigare 
boendeerfarenheter.   
 
Vi kan konstatera att de behandlade faktorerna i denna studie påverkar trivsel hos Generation 
Y, men i olika utsträckning. Utifrån de fem faktorerna kan vi konstatera att kommuner bör 
framhålla dessa faktorer i sin platsmarknadsföring för att öka möjligheten till att behålla 
Generation Y. 
 
Nedan beskrivs centrala faktorer och aspekter som medborgare inom Generation Y beskriver 
som viktiga för att trivas och som enligt dem ökar möjligheten att behålla dem som medborgare. 
 

• Generation Y vill ha ett brett utbud och stor variation av nattliv samt evenemang för 
att stanna som medborgare.  

 
• Hög tillgänglighet av transportförbindelser är en central aspekt för Generation Y i en 

kommun. 
 

• Studenter behöver utvecklande jobbmöjligheter som matchar deras utbildningar för att 
stanna efter examen.  
 

• Utan möjlighet till arbetskarriär lämnar Generation Y platsen. 
 

• Centralt belägna platser i en stad som möjliggör umgänge och socialisering framhåller 
Generation Y som väsentligt, då framförallt studenter upplever ett utanförskap.  
 

• Den tid det tar för medborgares att få en första bostad är en central faktor, framförallt 
för hitflyttade individer och studenter då de inte har lokalt upparbetade kontakter. 

 
• Att som medborgare känna trygghet i en stad anses som en självklarhet. 
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• Generation Y upplever fysisk shopping mer som en social upplevelse än handelsplats, 
då deras inköp görs online.  

6.2 Hur kan marknadsföringsstrategier som får kommuner att 
behålla Generation Y beskrivas? 
I syfte att finna svar på forskningsfråga 2, undersöktes hur en infrastrukturell 
marknadsföringsstrategi och platsidentitet kan utvecklas och tas i beaktande i syfte att få 
Generation Y att etablera sig i en kommun, samt hur CRM som strategi kan anpassas för att 
bemöta medborgare, CiRM, och skapa en relation och förbättrad kommunikation mellan 
kommun och medborgare. 
 
Studiens empiriska data visade på att infrastrukturella aspekter främst i form av tillgänglighet 
av offentliga transportmedel är en betydelsefull faktor för Generation Y. Under insamlingen av 
empiriska datan framhöll majoriteten av respondenterna ett missnöje med framförallt 
tillgängligheten att under sena kvällar och nätter kunna nyttja offentliga transportmedel, samt 
att kostnaden för att nyttja dessa transportalternativ upplevs i dagsläget väldigt hög. 
Möjligheten att transportera sig utanför kommunen till närliggande städer, uppfattas av 
respondenterna, även det som bristfälligt. Genom detta vore det fördelaktigt att på effektivaste 
sätt, erbjuda yngre individer ett mer fördelaktigt erbjudande för att kunna nyttja offentliga 
transportmedel samt överväga möjligheterna att etablera bättre kommunikation under sena 
kvällar och nätter. Vilket då kan öka aktiviteten särskilt i centrum på fler timmar av dygnet, 
som in sin tur kan gynna nattlivet vilket tidigare nämnts som en viktig aspekt för Generation Y.  
 
Utifrån ovan förda resonemang kan vi konstatera att infrastruktur är viktigt för Generation Y 
och om kommuner använder en infrastrukturbaserad marknadsföringsstrategi går det i linje med 
vad Generation Y värdesätter.  
 
Ryktet av en plats är en faktor som anses betydande för Generation Y gällande trivsel och vilja 
att bo och stanna på en plats. Att etablera ett gott rykte för staden är viktigt enligt de tillfrågade 
från Generation Y. Enligt respondenterna kan kommuner erbjuda evenemang för medborgarna, 
vilket bidrar till att medborgarna upplever platsen som mer aktiv och genom det förbättras 
kommunens rykte samt medborgarens relation till platsen stärks. Under studien framkom att 
musikevenemang var en aktivitet som beskrevs som mycket eftertraktat av de tillfrågade, men 
även att kommunen ska framhålla evenemang som bygger på en plats sportaktiviteter. Även 
detta för att bygga en gemenskap och tillfredsställa medborgarna i staden med sociala 
aktiviteter.  
 
De tillfrågade respondenterna anser att relationen mellan staden och medborgare stärks om 
staden erbjuder olika evenemang. Relationen förbättras även om medborgarna involveras i en 
högre grad gällande kommunens utveckling, i syfte att stärka relationen framhöll den insamlade 
datan att kommunikationen mellan parterna behöver förbättras. Det tillfrågade urvalet från 
Generationen Y framhöll att de inte upplevt att Luleå kommun försökt nå ut till dem, samt att 
de inte vet hur de själva når Luleå Kommun om de skulle behöva det. Den insamlade datan 
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tyder på att kommuner behöver främja och utföra kommunikation med medborgarna, där 
medborgarna från Generation Y är aktiva, vilket enligt insamlade data är på sociala medierna 
Instagram och Facebook.  
 
Utifrån analysen av studiens data kan vi konstatera att CRM är en relevant strategi som kan 
användas för att behålla Generation Y eftersom de tillfrågade medborgarna vill vara delaktiga, 
kunna påverka och är öppna för att skapa en relation med kommunen. De önskade aspekterna 
från Generation Y leder till att kommuner inte längre kan utföra en envägskommunikation 
genom att enbart informera sina medborgare, utan måste involvera och anpassa sig efter 
medborgarnas behov, så att de känner sig delaktiga i en högre grad.   
 
Nedan beskrivs aspekter som kommuner bör ta hänsyn till när de utformar sina 
marknadsföringsstrategier för att öka möjligheten att behålla Generation Y:  
 

• Tillgodose Generation Y:s behov av att kunna transportera sig mellan platser med 
offentliga transportmedel till en passande kostnad. 
 

• En stads rykte kan förbättras genom att staden erbjuder evenemang och aktiviteter som 
gör att Generation Y upplever staden som levande.   

 
• Utveckla en gemenskap med medborgarna i syfte att stärka deras relation till platsen, 

främst i form av evenemang.  
 

• Öppna upp för en tydlig kommunikation mellan kommun och medborgare från 
Generation Y, i syfte att öka delaktighet och möjlighet till påverkan, vilket kan ske 
genom att medborgarna får delta i omröstningar. 

 
• Använda sociala medier (Facebook, Instagram) för kommunikation med Generation Y, 

då det är dessa plattformar Generation Y främst använder. 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Denna studie visar på relevansen av att använda platsmarknadsföring för att behålla 
medborgare. Att kommuner använder platsmarknadsföring som ett verktyg för att framhäva 
staden som en attraktiv plats att leva på ökar medborgarnas vilja att stanna på platsen. I studien 
har tidigare teorier om beprövade faktorer inom tillfredsställelse hos medborgare använts och 
dessa faktorer har sedan kopplats till Generation Y från ett medborgarperspektiv, för att få 
kunskap om vad Generation Y behöver för att stanna i en stad.  
 
Studiens teoretiska bidrag är att frambringa faktorer Generation Y anser betydande för att 
stanna, och trivas på en plats. Denna studie kan användas av kommuner eller platser för att få 
insikt i vad medborgare av Generation Y värdesätter och hur kommuner kan spegla det i sin 
platsmarknadsföring och genom detta öka möjligheten att behålla de som medborgare.  
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Vid skapandet av studien upprättades ett konceptuellt ramverk som baserades på tidigare 
beprövade teorier innehållande faktorer och strategier som ansågs lämpliga för att behålla 
medborgare. Studiens resultat har bidragit med att utforma ett nytt konceptuellt ramverk som 
visar på faktorer Generation Y värdesätter och vilka marknadsföringsstrategier som kan lämpas 
för att nå dessa medborgare. Det konceptuella ramverket innehåller även aspekterna relation, 
engagemang, kommunikation och delaktighet som påverkar framhållna faktorer och strategier, 
vilket visas i figur 4 nedan.  
 

 
 

Figur 4: Konceptuellt ramverk, Generation Y 
 

6.4 Rekommendationer  
Nedan följer rekommendationer en kommun bör ta hänsyn till vid beslut av kommunens 
marknadsföring, baserat på studiens analys och slutsats. Vidare beskrivs förslag och 
rekommendationer till framtida forskning inom studiens forskningsområde. 

6.4.1 Rekommendationer för kommuner  

• Kommuner bör i större utsträckning sträva efter att skapa en relation med sina 
medborgare. Det är viktigt att kommuner involverar medborgare så att de känner 
delaktighet och upplever att de kan påverka utvecklingen av den kommun de bor i. 
Särskilt då medborgarna inom Generation Y önskar att uttrycka sina åsikter och bli 
involverade i olika omröstningar som beslutsfattare i kommunen sedan tar hänsyn till.  

 
• Använda kommunens geografiska position som en fördel vid marknadsföring och lyfta 

fram specifika platsegenskaper för att uppmärksamma kommunen. Där Luleå kommun 
i större utsträckning bör marknadsföra isbanan på vintertid och skärgården under 
sommaren. Även att kommunen tar tillvara på naturen och utformar kreativa 
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mötesplatser som är centralt belägna för medborgare, vilket enligt vår studie ökar 
medborgarnas tillfredsställelse.  

 
• Förbättra tillgänglighet, utbud och variation i större utsträckning gällande framförallt 

evenemang, uteliv, och transportförbindelser eftersom det är centrala aspekter 
Generation Y framhåller.  

 
• Påvisa att staden kan erbjuda utvecklande arbeten som möjliggör en arbetskarriär, 

framförallt för nyexaminerade studenter då det är en betydande faktor för att behålla 
dem som medborgare.  

 
• Tillgodose medborgarna med en variation av olika boenden till rimliga priser. 

Väntetiden till medborgarens första bostad får inte vara för lång, då datan påvisar att det 
är en viktig aspekt för att behålla framförallt yngre medborgare, och de som 
ursprungligen inte är från kommunen. 

 
• Utforma en tvåvägskommunikation med medborgarna och inte enbart förse dem med 

information. Kommunen bör kommunicera med medborgarna där de är aktiva, vilket 
datan belyser är främst via sociala medier.  

 

6.4.2 Rekommendationer till framtida forskning  

Tidigare i studien nämndes att platsmarknadsföring inte i huvudsak har varit fokuserad på att 
behålla medborgare inom en plats, vilket vi anser behöver undersökas djupare.  Som förslag till 
framtida forskning presenteras nedan alternativa områden som kan övervägas till vidare 
forskning. 
 

• Utöka undersökning av platsmarknadsföring, som syftar till att behålla medborgare, till 
fler kommuner och områden. 

 
• Undersöka framtida Generation Z:s behov som medborgare.  

 
• Undersöka djupare hur CiRM kan förbättra relationen mellan medborgare och kommun.  

 
• Undersöka vilken typ av kommunikationskanaler som är lämpade för att nå ut till 

medborgare.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Vad är din ålder? 
Nuvarande sysselsättning? 
Vilken är din hemkommun? 
Kön? 
Anledning till att du bor/flyttat till Luleå? 
  
  
Forskningsfråga 1: Hur kan faktorer som är viktiga för medborgare från 
Generation Y inom en kommun beskrivas? 
  
Inledande: Vad är viktigt för dig i en stad?  
 
  

1.  Urbanitet 
 
- Shopping 
  
1.a) Vilken roll spelar utbudet av affärer och shopping för dig i en stad? På vilket sätt? 
 
1.b) Anser du att det är viktigt för en stad att ha ett brett utbud av 
shoppingalternativ?   Varför/Varför inte? 
  
1.c) Anser du att ha ett varierande utbud av shopping ger en konkurrensfördel för en stad 
  
- Kultur/Nattliv 
  
1.d) Tror du att det är viktigt att ha ett flertal olika kulturella alternativ när man vill skapa en 
intressant och attraktiv stad? Varför, varför inte? 
  
1.e) Anser du att det är det viktigt att ha ett aktivt nattliv? Varför / Varför inte? 
  
1.f) Vad intresserar dig angående kulturella aktiviteter? Vad anser du mest intressant? 
  
1.g) Tycker du Luleå uppfyller dina krav på kulturella aktiviteter, eller är det något du saknar? 
 
  

2.  Natur 
  
- Utbud 
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2.a) Är det viktigt för dig med ett brett utbud av offentliga områden, som parker osv i en stad? 
  
2.b) Tycker du att Luleå har ett bra utbud av offentliga områden och tillgång till dessa? 
  
- Trygghet 
  
2.c) Är det viktigt för dig att du känner trygghet på offentliga platser? 
  
2.d) Känner du dig trygg på offentliga platser i Luleå? Hur tror du att du skulle kunna känna 
dig tryggare? 
  
  

3.  Arbetstillfällen 
  
3.a) Tycker du tillgången av arbeten är en betydelsefull faktor för en stad? Är det då viktigt att 
det är god utvecklingspotential på arbetet? 
  
3.b) Är tillgången av utvecklande arbeten bra i Luleå enligt dig? 
  
3.c) Är det viktigt för dig att kunna göra en jobbkärriär i kommunen du lever i? 
- Upplever du att Luleå kan ge dig denna möjlighet? 
  
3.d) Vad tycker du om allmänna lönenivån i Luleå? Tycker du den är konkurrenskraftig? 
  

4.     Levnadskostnader 
  
- Boende 
  
4.a) Anser du det enkelt att få ett boende i Luleå? Varför / Varför inte? 
  
4.b) Upplever du att det är för lite bostäder i Luleå? 
  
4.c) Anser du att kostnaden för bostäder är rimlig i Luleå? Varför/ Varför inte? 
 
  

5.  Utmaningar 
  
5.a) Är det viktigt för dig att kunna vara med och påverka inom den plats du lever? 
  
 
Forskningsfråga 2: Hur kan marknadsföringsstrategier som får kommuner att 
behålla Generation Y beskrivas? 
  

6.     Infrastruktur 
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6.a) Tycker du att det är viktigt att en stad ständigt utvecklas? På vilket sätt? 
  
6.b) Anser du att Luleås infrastruktur tillfredsställer dig som medborgare? Ex. Idrottsarenor, 
transportförbindelser, etc. 
  
6.c) Hur ser du på Luleås infrastruktur, något du anser positivt/negativt? 
  

7.     Rykte 
  
7.a) Är en stads rykte viktigt för dig när väljer var du vill bo/arbeta/studera? Varför är det så? 
  
7.b) Vad tycker du om Luleås rykte? Är det bra eller dåligt enligt dig? 
  
7.c) Vad är din uppfattning av Luleå? 
  

8.     Platsidentitet 
  
8.a) Är det viktigt för dig att känna sammankoppling med den plats du bor på? 
  
CRM 
  

9.     Skapandet av relationer 
  
9.a) Tror du det är viktigt att kommuner har en relation till sina medborgare? 
  
9.b) Tycker du att Luleå Kommun arbetar med att skapa en relation till dig som medborgare? 
på vilket sätt? 
  
9.c) Hur skulle en kommun enligt dig kunna stärka sin relation till sina medborgare? 
  

10.  Kommunikation 
  
10.a) Är det betydande för dig att få information om vad som sker inom din kommun? 
  
10.b) Upplever du att du får den information du behöver från Luleå Kommun? 
  
10.c) Upplever du att det är enkelt att nå Luleå Kommun med åsikter? 
  
10.d) Tror du att Luleå tar invånarnas åsikter i hänsyn? 
  
10.e) På vilket sätt skulle du vilja kunna kommunicera med kommunen samt ta emot 
information? 
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11.  Allmänna frågor 
  
11.a) Anser du att Luleå har specifika platsegenskaper som behöver lyftas fram för att enkelt 
kunna uppmärksamma staden? 
  
11.b) Vad anser du som Luleå kommuns starkaste respektive svagaste egenskaper som en 
kommun att leva i? 
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