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1.Inledning 
 

Det inledande kapitlet beskriver för läsaren vad uppsatsen kommer att handla om, och hur 

jag praktiskt har gått tillväga för att besvara problemet. Jag inleder med att redogöra för 

problemets bakgrund och därefter följer själva problemformuleringen med tillhörande syfte. 

Efter detta behandlar jag de urval som har gjorts med avseende på studieobjekt och på vilket 

sätt den empiriska datainsamlingen har utförts. 

 

1.1Bakgrund 
 
En viktig del av städernas marknadsföring är att förstå hur den skall utformas och presenteras 

för att vara attraktiv. Ett relativt nytt sätt att kommunicera med invånare, besökare och företag 

är användandet av Internet. Internet har dessutom givit oss möjligheten att enkelt, snabbt och 

direkt kunna kommunicera med hela världen.  

För att en stad skall kunna profilera sig i den hårda konkurrensen städer emellan, bör de 

förutom att ha ingående kunskap om sina kunder och deras behov, även erbjuda något som är 

unikt och annorlunda. Till en del har Internet blivit ett nytt redskap för att uttrycka detta. 

Informationen som är tillgänglig på en stads hemsida och hur den levereras påverkar 

företagens beslut i sin etableringsprocess. Detta har väckt mitt intresse och för att få 

kännedom om viktiga faktorer i företagens lokaliseringsbeslut, hur en stads marknadsföring 

på Internet uppfattas av sakkunniga personer och vilka städer som marknadsför sig väl 

gentemot företag på Internet har jag valt att skriva denna uppsats. 

 

För att få den tilltänkta målgruppens uppmärksamhet är det viktigt att en stad profilerar sig 

tydligt. Lyckas staden förmedla sin profil och därmed sitt budskap vet kunden vad staden står 

för. Detta skapar förtroende för staden, dess produkter, image och tjänster.1

För att staden skall kunna påverka kunderna i den riktning staden vill, är det betydelsefullt att 

den vet vilken image som förmedlas till kunderna. Utöver gammal traditionell information 

bör denna dessutom vara spännande och nischad till stadens speciella egenheter.2

                                                 
1 Nordicum, Scandinavian Business Magazine, del 5, s 38 
http://www.nordicum.com/new_site/main_frame.php?req_page=results.phpArtID
2 Ibid 
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Genom intervjuer och enkäter kan städer informera sig om vad kunden tycker om stadens 

olika utbud (produkter, tjänster, image), och samtidigt på detta sätt hålla kontakt med 

kunderna.  

Att marknadsföra tjänster skiljer sig från produktmarknadsföring, främst genom att tjänster är 

abstrakt. Dessa kan inte på samma enkla sätt som en klassisk produkt, tillverkas, lagras eller 

på egen hand försändas. Det är därför viktigt att professionellt skapa förväntningar och att ha 

bra referenser, eftersom kunden inte kan se eller ta på tjänsten innan den köps. 3

 

”Platsmarknadsföring är en helt väsensskild konst i jämförelse med produktmarknadsföring. 

Tyvärr dyker det ständigt upp aktörer som blandar ihop dessa två konster”. 4

 

1.2 Problemformulering 
 
 

• Hur tillgodoser olika städers hemsidor företagens informationsbehov vid 
nyetableringar? 

 
 
Vilka faktorer anses vara viktiga för företag vid platslokalisering? Utöver den information 

som facklitteraturen beskriver har jag valt att genomföra en kvalitativ undersökning med 

frågor till personer insatta i ämnet ”place hunting”, och ”place marketing”. 

Jag har valt att undersöka detta ämne ur ett mottagarperspektiv (företagets). Hur påverkar 

städers hemsidor företagen? Jag har till min undersökning slumpmässigt valt ut tolv 

internationella städer. Jag vill med hjälp av djupintervjuer och enkäter ta reda på vilken 

information som är viktig för företaget och i vilken utsträckning städerna i sin tur har 

marknadsfört denna information på Internet. Jag vill även värdera städernas förmåga att med 

hjälp av Internet informera, skapa bättre image och ett starkare förtroende. De utvalda 

städerna är följande:  

Aachen, Amsterdam, Barcelona, Belgrad, Neu Brandenburg, Johannesburg, Peking, Seattle, 

Sophia Antipolis, Stockholm, Trieste, Vingåker.  

 

  

                                                 
3 Feurst, Ola, One- to – one marketing- filosofi och metod, s 40 
4 Asplund, Christer, författare och konsult i platsmarknadsföring, 2006-03-15 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att se om företagens behov av information tillgodoses av 

olika städers hemsidor och hur städernas marknadsföring gentemot företagen uppfattas av 

kunden.  

 

1.4 Teoretisk och praktisk relevans 
 
Studier inom detta ämne är tämligen få och därför tror jag att denna kvalitativa studie kan 

bidra till en utökad förståelse för place marketing på Internet som förtroendeskapande verktyg. 

Genom denna bedömning av viktig information beträffande städernas marknadsföring på 

Internet gentemot företag anser jag att uppsatsen uppnår teoretisk relevans. För personer som 

arbetar med städers marknadsföring gentemot företag har uppsatsen praktisk relevans då den 

kan ge uppslag och nya infallsvinklar för hur marknadsföringsarbetet kan användas för att 

bygga upp förtroende mot place buyer´s beslut.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Jag har valt att avgränsa mig genom att fokusera på hur de utvalda städerna marknadsför sig 

på Internet gentemot målgruppen företags informationsbehov. Vidare har jag valt att inte 

inrikta mig på en specifik företagsbransch. 
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2.Metod 
 
I detta kapitel redogörs för de metodmässiga vägvalen som lämpade sig bäst för studien. Jag 

motiverar dessa genom kopplingar till uppsatsen syfte. Mitt praktiska tillvägagångssätt, val 

av studie samt urval kommer att beskrivas. Avslutnings vis går jag igenom de 

sanningskriterier som jag använt. 

 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Efter mina marknadsföringsstudier blev jag intresserad av att fördjupa mig i städers 

marknadsföring och genom denna magisteruppsats vill jag fördjupa mig i ämnet. Till att börja 

med definierade jag problemområdet för att sedan uttrycka detta genom att formulera 

uppsatsens syfte. Efter detta gjorde jag studier av uppletad litteratur, från elektroniska 

databaser, bibliotek och tidsskrifter för att efter litteraturgenomgången formulera 

intervjufrågor och enkätfrågor till respondenter från olika företag och institutioner. Efter 

undersökningen av den insamlade empirin och kopplingar till teorin har jag sedan dragit mina 

slutsatser.   

 

2.2 Induktiv och deduktiv  
 
Det existerar två huvudinriktningar på hur man drar slutsatser, den ena är deduktion och den 

andra är induktion. Induktion innebär att man härleder teorier från empiri, det vill säga att 

man först undersöker hur saker föreligger och därefter försöker bygga en teori utifrån detta. 5 

Med deduktion menas att utifrån logiken utgår man från en befintlig teori, gör antaganden 

samt testar dessa på empiriska material som man har till förfogande, och därefter utformar 

man en logisk slutsats.67 Min uppsats kan man säga har karaktären av en deduktiv studie.  

 

 
 

                                                 
5 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, s 19 
6 Ibid s 23; Patel Runar, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, s 17  
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2.3 Typ av studie 
 
Jag har valt att använda mig av intervjumetodik för att samla in det empiriska materialet. 

Denna kvalitativa forskningsmetod gav mig fördelen att ställa komplexa frågor och 

möjligheten att få så kompletta svar som möjligt. Då kvantitativa metoder i huvudsak används 

då man söker ett visst resultat och målet med denna undersökning ligger på mer djupgående 

plan blev valet av att använda en kvalitativ metod rätt naturlig.  

 

Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden delas in i djupintervjuer och fokusgrupper. För att kunna välja metod 

måste man först bestämma sig för vad man vill ha ut av undersökningen. 8

Den kvalitativa intervjun beskrivs som ämnesorienterande vilket innebär att de intervjuade 

personerna skall tala om ett ämne som är av intresse för alla inblandade parter. 

Intervjuresultatet analyseras sedan med hänsyn till det ämnesområde den intervjuade personen 

berör. Fokus ligger på att förstå innebörden av vad respondenten säger, så att man kan förstå 

meningen beträffande centrala teman i respondentens livsvärld. I detta sammanhang är det 

nödvändigt att anamma den direkt uttalade innebörden samt till vad som sägs mellan raderna. 

Vidare kan man under en intervju få den intervjuade på andra tankar så att dennes uppfattning 

om ett visst ämne inte blir densamma som före intervjun. I dessa situationer är det viktigt att 

intervjuaren har förmågan att fånga det efterforskade temats alla nyanser och dimensioner. 9

 

Djupintervjuer 

 

Intervjuer kan vara helt strukturerade med fasta frågor och med bestämda svarsalternativ eller 

med helt öppna frågor där respondenten fritt kan diskutera kring det aktuella ämnet.  Min 

undersökning är semistrukturerad där jag använder mig av båda fasta och öppna frågor.10

En bra intervju skall planeras väl, vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad så att den 

inte drunknar irrelevant relevant fakta. Litteraturstudien i teorikapitlet utgörs förkunskaperna i 

mitt arbete. 11

 

 

                                                 
8 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 14  
9 Ibid s 15 
10 Ibid 
11 Ibid  
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Intervjuunderlag 

 

En enkel och mindre tidskrävande metod att samla information på är genom användandet av 

enkäter. Enkäternas huvudsakliga styrka ligger i det faktum att det är lättare att analysera 

svaren på samtliga respondenter som tagit ställning till exakt samma frågor. 12

Svaren redovisas skriftligt vilket gör dem lättare att bearbeta. Nyckeln till en väl genomförd 

enkätintervju ligger i hur grundligt genomarbetad enkäten är. Frågorna skall vara precisa och 

man skall ej under några omständigheter söka efter information som kan fås på annat sätt.  

I allmänhet gäller regeln att desto fler frågor man ställer desto färre svar får man.13

Vid användandet av enkäter förekommer ofta bortfall, det vill säga att respondenten inte 

svarar. Bortfallet kan delas in i två kategorier, att mottagaren väljer att inte returnera enkäten 

eller att mottagaren väljer att inte svara på enstaka frågor.  Ett så litet bortfall som möjligt är 

att eftersträva vid enkätundersökningar. Ett litet bortfall ger resultatet en större validitet och 

en indikation på att enkäten var lättförståelig. 14

 

I denna studie har jag gjort en djupintervju med Christer Asplund och Gabriel Thulin. 

Intervjuerna med dessa två i ämnet mycket sakkunniga personerna blev ämnesorienterat och 

gav mig utöver mina teoretiska studier mer kunskap om respondenternas livsvärld.  

Med denna kunskap utarbetade jag enkäter som jag skickade via e-post till övriga 

respondenter. Syftet med detta är att respondenterna skulle få kunna bekanta sig med de olika 

frågeställningarna, göra egna bedömningar av olika faktorer som enligt mina studier och 

intervjuer tagits fram som viktiga. Det utskickade frågedokumentet bestod av 36 kvalitativa 

frågeställningar.15

 

För att kvantitativt kunna bearbeta enkäter bör antalen respondenter vara relativt stor, gränsen 

går vid ca 40 tillfrågande.16 Min studie gör dock ej anspråk att vara av kvantitativ natur, vilket 

kommer att återspeglas i utformningen av de enkäter som används till denna studie.  

 

 

 

                                                 
12 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, s 50 -61 
13 Ibid, s 56 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ibid  

 9



Urval 

 

Jag har till största del använt mig av undersökningsmaterial och personliga intervjuer för att få 

ett bra underlag till analysen. Jag har efter att studerat ca 50 internationella städers slumpvis 

valt ut tolv hemsidor som jag med nedanstående sakkunniga personer och företagsintervjuer 

bedömt och analyserat för att urskilja den optimala hemsidan ur ett företagsperspektiv. 

 
 
För att få ett sakkunnigt perspektiv har jag valt att intervjua två ansedda specialister i ämnet, 

Christer Asplund, författare och konsult i platsmarknadsföring, och Gabriel Thulin, konsult på 

Halvarsson och Halvarsson.  

Vidare har jag intervjuat Ando, Göran, styrelseordförande Trigen Ltd, Richard Lindström, VD 

Bth Bygg AB, Sören Berg, VD Berghs Grafiska, Sten Hagard, marknadsansvarig Electrolux, 

Kjell Ormegard, VD Handelsbanken Securities, Mirella Mirelius, VD Magic Tan Scandinavia 

AB, Magnus Wahlbäck, VD Maxus AB & Styrelseordförande Ticket Travel Group, Thomas 

Åkvist, Management konsult på Ohde & Co. 

 

Intervjuerna har givit mig ytterligare kunskap beträffande företagens behov och hur dessa 

tillgodoses och om det råder skillnader i detta utbud från städerna sida. Underlaget från 

intervjuerna kommer jag att presentera i den empiriska delen, slutligen kommer jag att 

rangordna de undersökta städernas hemsidor.  

 

2.4 Sanningskriterier 
 
För att en studie skall bli accepterad som vetenskaplig och trovärdig måste den uppfylla vissa 

kvalitetskrav. Följande fyra begrepp har jag tagit hänsyn till för att kvalitetssäkra denna 

kvalitativa studie: tillämplighet, trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet.  

 

Undersökningsgruppen och insamlingstekniken bör stämma överens med det valda 

problemområdet för att uppnå tillämplighet. 17 Via intervjuer och enkätundersökningar fick 

jag innehållsrik och relevant information. Studiens tillämplighet kan diskuteras med tanke på 

att urvalet inte baserats på statiska metoder utan gjordes efter några företag som var 

tillgängliga och ansågs vara relevanta för syftet. 

                                                 
17 Patel Runar, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, s 69 
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För att uppnå trovärdighet bör tolkningar vara pålitliga och ej bygga på förutfattade meningar. 

Faktorer som kan hindra ett bra informationsutbyte bör också undvikas, till exempel högljudd 

miljö och svårförståeliga frågor.18 För att tillgodose dessa krav försökte jag vid intervjuerna 

att minska tänkbara störningsmoment och utförde fyra av intervjuerna i respektive 

kontorslokaler och de resterande via telefon och e-mail.  

 

Forskningens rimlighet innebär att den insamlade informationen på ett korrekt sätt återspeglar 

verkligheten. 19 Jag anser att den information jag samlat in är trovärdig och realistisk. Jag ser 

ingen anledning att misstänka att respondenterna skulle vilja lämna oriktig information.  

 

Samvetsgrannhet och noggrannhet är två viktiga faktorer vid insamling av data som jag 

försökt leva upp till. Även motsägelsefulla uppgifter, trots att dessa inte passar in i mina 

tolkningar får finnas med. För att göra undersökningen så sanningsenlig som möjligt 

bearbetades materialet från intervjuerna direkt efter dessa. Jag förde noggranna anteckningar 

över intervjuerna för att feltolkningar inte skulle uppstå och för att minska bortfallet av viktig 

information. 20

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Patel Runar, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, s 69 
19 Ibid, s 78 
20 Ibid, s 81 
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3.Teori  
 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Till att börja med 

beskrivs incitament för företag att lokalisera sin verksamhet på annan plats, geografisk 

selektionsprocess och företagens värdering av information. Därefter beskrivs de hårda och 

mjuka attraktionsfaktorer som påverkar företag vid beslut om platslokalisering. 

Avslutningsvis beskrivs trender i samhället.  

 

3.1 Incitament till att lokalisera sig på annan plats 
 
För att ett företag skall överväga om att eventuellt lokalisera sig på en annan plats bör det 

finnas någon form av incitament som driver fram detta beslut. En anledning till detta är att 

företaget vill uppnå en så god lönsamhet som möjligt. För att uppnå detta måste de möta den 

allt hårdare konkurrens som råder inom de flesta branscher. Det är här det kan bli aktuellt med 

att lokalisera sin verksamhet till en annan plats. Det svåra för företagen är att välja vilken ort 

de vill lokalisera sin verksamhet på, det vill säga var de tror att de kan få ut så mycket som 

möjligt av sin utlokalisering. 21  

Inför beslut om platslokalisering påverkas företag av trender och aktuella händelser i världen. 
22 Efterfrågan på marknaden kan förändras vilket företag bör anpassa sitt utbud till. 

De faktorer som är viktiga för företag som planerar att lokalisera sin verksamhet till en ny 

plats bör städer som konkurrerar sinsemellan kunna erbjuda.23

 

3.2 Geografisk selektionsprocess 
 
För att företag skall kunna besluta om var de vill lokalisera sin verksamhet bör de genomgå en 

geografisk selektionsprocess. Det första steget i denna process innebär beslutet om  

lokaliseringen skall ske i Europa eller annan världsdel. Steg två innebär fokusering på land 

och stad där regionala funktionella argument kan ge förmåner för ett företag som vill 

lokalisera sin verksamhet på viss plats. Ett exempel på ett funktionellt argument är 

Berlin ”We provide a Gateway between East and West” vilket innebär att i denna stad får 

                                                 
21 Asplund, Christer, Placehunting International, s 17. 
22 Price Water House Cooper, Cities of the future, global competition, local leadership, s 15; Asplund, Christer, 
Placehunting International, s 15 
23 Canel Cem, Karakaya Fahri, Underlying dimensions of business location decisions, Industrial Management 
and Data Systems, ISSN 02635577, s 329 
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företag tillgång till hela den europeiska marknaden. Däremot utgör säkerligen inte slogans 

som ”Best in the EU” något funktionellt lokaliseringsargument för ett företag, eftersom de 

inte förklarar varför det är förmånligt för ett företag att lokalisera sig på denna plats. 24  

 
”based on reality, on what the city or region has to offer, what are its most characteristics feautures and its 

competitive edges. Only this way can real image work be carried out. Emphazing local features in a natural way 

is not as easy as one might expect”.25

 

Det tredje steget i den geografiska selektionsprocessen är att välja ut relevant mängd 

information och reklam som erbjuds. Det fjärde steget innebär att företag söker svar på 

konkreta frågor beträffande sin platslokalisering.  

I det femte steget utvärderas städers tillgång av hårda och mjuka attraktionsfaktorer, mjuka 

attraktionsfaktorer har fått ökad betydelse för företagen. Företagen undersöker här om platsen 

lever upp till sin marknadsföring och löften. De upptäcker också snabbt om de blir 

professionellt bemötta av städernas representanter. I detta skede blir även språkfrågan aktuell, 

företagen föredrar generellt att staden kan kommunicera på hans eller hennes första eller 

andra språk. I det sista, sjätte steget väljer företag plats. 26

Ryktet om var ett företag har valt att lokalisera sin verksamhet på sprider sig ofta mycket 

snabbt.  Likaväl som ryktet om ett företag anser att de blivit professionellt bemötta eller 

inte. 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Aslpund, Christer, Haider Donald,Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 76 
25http://www.nordicum/new_site/main_frame.php?req_page=results.php&ArtID; Rainosto Seppo K, Succes 
Factors of Place Marketing, http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512266849/ 
26 Aslpund, Christer, Haider Donald,Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 77 
27 Ibid, s 79 
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3.3 Företagens värdering av information 
 

• Den primära källan för information är informell information till följd av aktuella 

händelser och företagsresande.  

• Direktmail, möten med agenturer för ekonomisk utveckling och reklam i färg är 

mindre värdefull information för företag. 

• Företag anser att de viktigaste internetsidorna är specifika och inte generella. 

• Företag vill ha tillgång till supportprogram, och vid ansökan om tillstånd få snabba 

svar. 28 

 

För att en stad skall kunna upptäcka kundens behov bör de lyssna noga på vad kunden vill ha, 

ge precisa svar och förbättra aktörernas kommunikationskanaler. De bör föra en tydlig och 

effektiv kommunikation på Internet och inte göra kunden förvirrad.29

 

Det är också vikigt för en stad att veta att deras bemötande spelar stor roll i ett företags 

beslutsprocess och val av plats.  I slutskedet av en beslutsprocess påverkar en kvalificerad 

administrativ personal med bra självförtroende mest. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
28 Asplund Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 82 
29 Ibid 
30 Nigel , Morgan, Pride Roger, Pritchard Annette, Destination Branding: Creating the Unique Destination 
Proposition, s 52 
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3.4 Place-buyer decision making 
 
 
 

 

1. Total Set 

 

 

2. Awareness Set 

 

 

3. Consideration Set 

 

 

4. Choice Set 

    

 

5. Desicion 

 

 Denna modell visar vilka steg företag går igenom vid val av plats.I det första steget upptäcker 

företag en mängd olika städer för en eventuell platslokalisering.  I det andra steget blir företag 

genom att ha tittat på information medvetna om vilka städer som de anser ha tillräcklig 

potential. I det tredje steget blir företag influerad av personliga erfarenheter och upptäckter 

och väljer därav ut relevanta städer. I det fjärde steget återstår endast de allra mest 

fördelaktiga platserna. Till slut tar företaget ett beslut om vilken plats de vill lokalisera sin 

verksamhet på. 31

 
 
 
 
 

                                                 
31 Asplund Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 70 
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3. 5 Hur platsköpare väljer mellan olika alternativ 
 
När ett företag söker på Internet bemöts han/hon av ett antal olika typer av attraktionsfaktorer. 

Exempel på dessa kan vara följande: 

 

• Unika attraktioner, natur, miljö och  klimat på platsen 

• Platser att bo på, arbetsmöjligheter, utbildningssystem, levnadskostnader, livskvalitet  

• Produktion, arbetskraftens färdigheter, arbetskraftsrelationer, skatter, markkostnader, 

energikostnader 

• Förmåga, tillgånglighet, kostnader och erbjudandet av service.32 

 

När företag har undersökt olika relevanta attraktionsfaktorer bestämmer de vilka 

attraktionsfaktorer som är mer betydelsefulla och relevanta än andra. Efter detta undersöker 

de vilka attraktionsfaktorer som de anser vara  mest relevanta för just deras verksamhet. 

Vidare försöker de skapa en uppfattning om hur varje plats förhåller sig till de olika 

attraktionsfaktorerna, huruvida en plats skapar eftersträvad image. 33 Vid nästa steg rankar 

företag nyttan av varje attraktionsfaktor.  

När detta är avklarat tas det slutliga lokaliseringsbeslutet. Detta beslut kan påverkas av 

attityder till en plats, närhet till en plats eller dylikt beroende på vilket eller vilka attribut de 

rankat högst.34

 

Genom att känna till ett företags tillvägagångssätt får marknadsförare större möjligheter att 

kunna bemöta denna efterfrågan och effektivisera deras marknadsföringsstrategi. 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Asplund Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 84 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid, s 84 - 85 
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3. 6 ATTRAKTIONSFAKTORER 
 

” Where on earth should we relocate” 
 

Det är inte lätt för företag att välja plats för sin verksamhet. Med all information och 

erbjudanden som företag får kan det ta lång tid innan ett företag får en övergripande bild av en 

plats. För att klargöra denna process har attraktionsfaktorer delats upp i hårda och mjuka.36

Exempel på hårda attraktionsfaktorer är infrastruktur, ekonomiska stöd och bidrag och 

tillgång till supporttjänster. Mjuka attraktionsfaktorer är till exempel kompetent arbetskraft, 

omgivning och livskvalitet med flera har fått en allt större betydelse för företag de senaste 

åren.37 Dessa är kvalitativa, de är svårare att mäta och svårare att förklara än de hårda 

attraktionsfaktorerna. 38  

Lokaliseringsbeslut bör ge företag konkurrenskraftiga fördelar som konkurrenter har svårt att 

imitera.39 En konkurrensanalys enligt Porter för att finna konkurrenter, möjligheter, hot och 

hinder och se förhållandet till sina potentiella etablerare kan vara viktigt för företaget. 40  

 

Det är viktigt att en plats företrädare själva tänker igenom vad platsen har att erbjuda, vad som 

gör dem unika i förhållande till konkurrenter och vilken typ av företag de attraherar.  Behovet 

av att utveckla nya strategier för städer har ökat. För att skapa dessa strategier behöver man ta 

fram nya perspektiv på städer och dess invånare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                                                 
36 Asplund, Christer, Placehunting international, s 40 
37 http://home.swipnet.se; Rainosto Seppo K, Success Factors of Place Marketing, s 72 -73 
38 Asplund, Christer, Placehunting international, s 40 
39 Canel Cem, Karakaya Fahri, Underlying dimensions of business location decisions, Industrial Management 
and Data Systems, ISSN 02635577, s 323 
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              Hårda attraktionfaktorer                  Mjuka attraktionsfaktorer(nya) 

 

Arbetskraft  Outbildad, billig  Kvalificerad 

Produktion  Billigast möjligast  Värdehöjande

     Professionell arbetskraft 

Skatteklimat Låga skatter, låg service  Moderata skatter, hög  

     service 

Skolor  Tillgängliga   Hög kvalitet på skolor 

Högre utbildning Ingen nyckelfaktor  Hög kvalitet på skolor 

     och forskningsenheter 

Föreskrifter  Minimala   Flexibilitet, kvalitet 

Kommunikation Antagen   Tillgång till teknologi 

Företag  Ekonomiskt stöd och bidrag Samarbeten och

    Partnerskap 

Energi  Tillgänglighet och kostnad Pålitlig 

 

 

De gamla attraktionsfaktorerna har mer och mer fått lämna plats till de nya ( spalten till 

höger). 41

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
40 Porter, Michael E, Konkurrensstrategi: tekniker för att analysera branscher och konkurrenter, s 64 - 66 
41 Nigel , Morgan, Pride Roger, Pritchard Annette, Destination Branding: Creating the Unique Destination 
Proposition, s 50 
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3. 7 Hårda attraktionsfaktorer 

3.7.1 Kostnader 
 
Att kunna sänka sina kostnader är en strävan hos de flesta företag och att lokalisera sitt 

företag till en ny plats leder ofta till kostnadsminskningar. Några av skälen till detta är att i en 

ny stad kan det råda lägre hyreskostnader, kommunalskatt, lönekostnader och  

arbetsgivaravgifter. 42  

Numera lokaliserar företag gärna sin verksamhet på platser som tidigare varit helt otänkbara. 

En av anledningarna till detta är dramatiska förbättringarna beträffande telekommunikation 

och transporttjänster.43

 

3.7.2 Produktivitet 
 
Ett av de främsta skälen till nytt lokaliseringsbeslut beror på att produktiviteten på den 

nuvarande platsen är låg. Hur produktiviteten förändras vid nyetablering av företag beror 

bland annat på vilken typ av arbetskraft som finns tillgänglig, vilken utbildning dessa har, och 

på vilket sätt personalomsättningen kan tänkas förändras.44

Omstruktureringar i företag, vilka kan vara omplaceringar av personal, installation av ny 

teknik eller skapandet av ny arbetsmiljö kan vara lättare att genomföra under en tid då 

företaget är i rörelse.  Undersökningar visar att ovanstående förändringar i företaget ofta leder 

till ökad produktivitet. En anledning till detta är att när människorna i företag förflyttas 

uppkommer det nya idéer, projekt och planer.  

När ett företag flyttar till en plats erhålls fler sysselsättningsmöjligheter, och därigenom fler 

arbetstillfällen i området vilket är en mycket viktig faktor för en stads överlevnad. 45

 

 

 

 

 

                                                 
42 Asplund, Christer, Placehunting International, s 54 – 59 och 63 - 65 
43 Nigel , Morgan, Pride Roger, Pritchard Annette, Destination Branding: Creating the Unique Destination  
Proposition, s 50 
44 Asplund, Christer, Placehunting international, s 49 - 52 
45 http://home.swipnet.se/~w-18076/dsida2.htm 
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3.7.3 Nyckeltal 
 
Den allmänna ekonomiska situationen i en stad, fakta om inflation, handelsbalans, 

lönekostnadsutvecklingar, produktionsnivåer, BNP och ytterligare nationalekonomiska 

nyckelbegrepp är viktiga underlag för ett företags investeringsbeslut. 46  

 

3.7.4 Transporter & Kommunikationer 
 
Städers satsningar på infrastrukturinvesteringar som till exempel järnvägar, vägar, och 

flygplatser är viktiga och företagens efterfrågan av dessa attraktionsfaktorer ökar hela tiden 

och det är en utmaning för städer att tillfredställa dessa krav samtidigt som invånarantalet i 

många städer ökar. Städer bör förutom att kunna hantera flödet av människor till och från 

staden också kunna hantera trafiken som uppkommer genom att varor och tjänster 

transporteras. De bör därför finna en välfungerande transport struktur för alla som kan och vill 

etablera affärsverksamhet. 47 Denna efterfrågan kan bemötas med byggande av nya vägar, 

broar, flygplatser för att förebygga tung trafik och vilket i sin tur leder till minskade utsläpp 

och avgaser. 48

 

“We must create mobility and transport networks that can cover the entire territory and 

guarantee the existence of basic infrastructure for the flow of good and people “ 49

 

Efterfrågan på en stads infrastruktur är ofta större i förhållande till vad som är tekniskt 

genomförbart och kostnadsmässigt lämpligt. 

Informationsteknologi och kommunikation är de faktorer som sammanför invånare och 

företag.  Invånare och företag förväntar sig mer utbyte av varandra vilket ökar kraven på 

stadens infrastruktur. För att bemöta denna efterfrågan bör en stad finna nya sätt att utveckla 

sin infrastruktur på, de bör utveckla nya partnerskap, det vill säga fler samarbeten med den 

privata sektorn, och skapa nya sätt att leverera effektiva lösningar till infrastrukturen som 

bidrar till kostnadseffektivitet och bättre miljö.50

 

                                                 
46 Asplund Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 89; Asplund 
Christer, Placehunting International, s 44 
47 PriceWaterHouseCooper, Cities of the future, global competition, local leadership, s 66 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid, s 68 
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Företag söker ständigt ny efterfrågan på tillgång till uppdaterad information och snabb service. 

Internet erbjuder ett enkelt och smidigt sätt för företag att ta del av information, service och 

stadens nätverk (invånare, besökare). 

Denna efterfrågan skapar nya sätt att kommunicera på, till exempel chatforum, tyck till sidor, 

webportaler etc. Företag kan idag lösa många stats- och kommunrelaterade uppgifter på 

Internet genom att till exempel använda digitala blanketter med mera. Detta resulterar också 

till kostnadsbesparingar för företaget och staten. 51  

Användandet av denna teknik bör vara möjlig på ett enkelt och billigt sätt. Företagen 

förväntar sig att kunna arbeta effektivt och integrerat på stadens webplats.52 Ytterligare ett sätt 

att tillgodose behoven av kommunikationen är att upprätta linkar som leder till tillgänglig 

information.  

Att ge feedback på information och föra en interaktiv konversation med stadens ledare är ett 

sätt att skapa relationer och debatter.53 För att bemöta denna efterfrågan bör städer ha fokus på 

vilken inverkan deras service har och hur de tillhandahåller dem. 54

 

3.7.5 Energi och vatten distribution  
Elektricitet, värme och vattenutbud är viktiga exempel på attraktionsfaktorer.55

 

3.7.6 Incentives 
Företag attraheras av faktorer som till exempel skattelindringar, investeringsbidrag, bidrag till 

markarbeten, bidrag för anställning av arbetslösa etc. Enligt en utförd studie rangordnar 

företag  enligt nedanstående lista vilka stöd och bidrag de anser vara mest relevanta. 56

 

1. Kontanta investeringsbidrag 

2. Stöd till lokaler och utrustning 

3. FoU – stöd 

4. Förmånliga lånevillkor, Hyressubsider, Skattebefrielse 

5. Exportstimulerande stöd 

                                                 
51 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 65 
52 Ibid, s 42. 
53 Ibid 
54 Asplund, Christer, författare och konsult i platsmarknadsföring, 2006-03-15 
55 Asplund Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 58-59 
56 Asplund, Christer, Placehunting International, s 84 
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6. Befrielse från dubbelbeskattning, Kommersiella lokaler, mjuka lån 

7. Subsidierade inköpspriser, sänkta sociala kostnader. 57 

 

3.7.7 Fastigheter 
 
Vid val av lokaliseringsplats är fastighetspriser och utbudet av fastigheter av väsentlig 

betydelse. För att en stad skall kunna locka till sig företag bör de snabbt och enkelt kunna 

erbjuda anpassad lokal till företagens behov och verksamhet. 58

 

3.7.8 Industrikluster 
 
Industrier inom en bransch eller nisch utgör attraktionsfaktorer för företag i samma bransch 

eller nisch. Denna nisch kan vara kunskapsbaserad, produktbaserad, tjänstbaserad etc. 

Industrikluster erbjuder ett attraktivt lokalt klimat och uppmuntrar företag till konkurrens 

vilket tvingar dem att hela tiden vara steget före och komma upp med nya innovationer.  

” Competing or complementary industries tend to form clusters of excellence that build 

productivity. The rivalty and competitive pressures among companies located in these clusters 

force them to innovate ” 59. 

En välfungerande nisch ligger i rätt tidsanda, representerar tillväxt, och lockar till sig fler 

företag till staden. En stad som har ett gott rykte att kunna hantera en nisch lockar även till sig 

andra företag till platsen. 60

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
57 Asplund Christer, Placehunting International, s 84 
58 Ibid, s 64 
59 Nigel , Morgan, Pride Roger, Pritchard Annette, Destination Branding: Creating the Unique Destination 
Proposition, s 50 
60 Asplund Christer, Placehunting International, s 91-92 

 22



3.7.9 Supporttjänster 
 
En förutsättning för att kunna skapa ett bra näringslivsklimat på en plats är att det finns 

tillgång till supporttjänster.  Företag satsar mer på marknadsföring, distribution och FoU 

vilket minskar andelen av tillverkningskostnader och ökar kostnaden av 

supporttjänstkostnader. Efterfrågan av marknadsförare, säljare, tekniker och kvalitetsexperter 

ökar därmed inom området. 61

 

 

3. 8 Mjuka attraktionsfaktorer 
 

3.8.1 Humankapital 
 
Tillgång till kvalificerad arbetskraft är en högprioriterad attraktionsfaktor för företag. 62  

Företag attraheras idag av välutbildad, kreativ och kompetent arbetskraft. Hur pass attraktiv 

arbetskraften är beror ofta på platsens utbildningsmöjligheter. Förutsättningarna för att skapa 

en kompetent arbetskraft är bra utbildning och skolor. Det ställs idag högre krav på kvaliteten 

på utbildning och skolor eftersom en välutbildad arbetskraft i ett område skapar en snabbare 

tillväxt. Detta innebär att i ett företags beslutsprocess kan ett väl ansett universitet eller 

forskningscentrum öka intresset av platsen.63 Internationella skolor kan vara ett krav. 

Företag förväntar sig att platsen har förmågan att utveckla arbetskraftens kompetens inför 

framtiden. Företag förväntar sig även att platsen marknadsför sig via reklam oh slogans 

gentemot potentiell arbetskraft.64  

 

3.8.2 Socialt kapital  
 
Korrelation mellan höga nivåer av socialt kapital och låga nivåer av kriminalitet, har visat sig 

leda till bra prestationer i utbildning och arbete samt god psykisk och mental hälsa. 65

Företag attraheras av städer med låg kriminalitet. 66

 

                                                 
61Asplund, Christer, Placehunting International, s 66 
62 Ibid, s103 och Canel Cem, Karakaya Fahri, Underlying dimensions of business location decisions, Industrial 
Management and Data Systems, ISSN 02635577, s 321 
63 Asplund, Christer, Placehunting International, s 103 - 104 
64 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 38 
65 Ibid, s 40 
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Människor i samspel bygger upp socialt kapital. Socialt kapital består av kvalitén i informella 

och formella relationer och berör med andra ord samtillhörigheten som råder människor 

emellan. 67

Socialt kapital och sociala nätverk skapar stora värden för både människor som är direkt 

involverade, men också för samhället generellt. Socialt kapital skapas till exempel i ett 

område där folk ser efter varandra, där det råder grannsamverkan, vilket i sin tur skapar en 

säkrare miljö. Trots att en individ inte är en del av ett nätverk kan den dra fördel av det sociala 

kapitalet, en säkrare miljö. Områden där invånarna är bekanta med varandras namn har till 

exempel visat sig ha en lägre grad av kriminalitet än ett likvärdigt område där folk inte känner 

till varandras förstanamn.68

Förtroende och ärlighet ökar också till ökad effektivitet hos människor. Det uppmuntrar också 

till bättre uppträdande och ökad grad av ideellt arbete. Detta visar att en stad och dess företag 

är mycket beroende av sitt sociala kapital.  

Mycket socialt kapital minskar även stadens transaktionskostnader i form av monitoring, 

förhandling, litigating, samt formella överenskommelser, vilket även företagen uppskattar.69

 

Tyvärr visar det sig att det sociala kapitalet i många städer minskar. För att förhindra denna 

utveckling bör en stad utveckla sitt socialt kapital och erbjuda ett stort utbud av mötesplatser 

mellan invånare, företag och regering. 70  

 

Socialt kapital kan delas in i två grupper, formellt och informellt. Formellt kapital består av 

medlemsgrupper, klubbar, och speciella intresseorganisationer med formell 

medlemskapsstruktur. Informellt socialt kapital består är sociala samlingsplatser, restauranger, 

barer och caféer.71

 

Mötesplatser kan vara webbaserade, virtuella webbaserade forums och kommunala 

hemsidor.72  

 

                                                                                                                                                         
66 Asplund, Christer, Placehunting International, s 101 
67 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 40 
68 Ibid, s 40 
69 Ibid 
70 Ibid, s 41 
71 Ibid, s 40 
72 Ibid, s 41 
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Smart e-kommunikation baserad på avancerad Internet teknologi kan även förenkla 

företagarnas deltagarprocess. Genom digitala on-line möten kan företag föra diskussioner med 

invånare, politiker och andra intressegrupper.  

Städer undersöker idag potentialen i andra kommunikationsformer för att öka invånarnas 

delaktighet och engagemang. Barcelona utvecklar en modell som tillåter invånare och företag 

att delta i debatter, policy beslut och interaktion med administrativa delar via SMS och MMS 

på mobiltelefoner. 73

 

Trenden att vara politisk aktiv har minskat i städer världen över. Detta ökar behoven av nya 

sätt att interagera på. Ett minskat socialt kapital minskar antalet ekonomiskt aktiva människor, 

vilket i sin tur minskar antalet personer som betalar skatt samtidigt som deras beroende av och 

offentliga välfärden ökar. Företagen påverkas i sin tur av detta då de känner större ansvar i sitt 

samarbete med städerna. 74

Företagen kan här få en aktuell bild av platsens pathos, (passion och stolthet).75

 

3.8.3 Behovet av nya innovationer  
 
Alltfler länder i världen har eller kommer att övergå från ett industrisamhälle till ett 

kunskapsbaserat samhälle. Även många städer är i allt större behov av förnyelse och 

förändring.  

“The need for renewal is brought into sharper focus with economic restructuring and the 

transition from industrial to knowledge- based economies. Creativity and innovation create 

competitive advantage. Due to their size and diversity, big cities are one of the main sources 

of innovation “ 76

Företag är intresserade av nya innovationer. Innovationer och kreativitet skapar också 

konkurrenskraftiga fördelar för en stad, det gör dem rika och mäktiga. 

 

                                                 
73 Nigel , Morgan, Pride Roger, Pritchard Annette, Destination Branding: Creating the Unique Destination 
Proposition, s 50 
74 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 41 
75 Christer Asplund, 2006-03-06 
76 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 44 
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3.8.4 Omgivning och livskvalitet 

  
En bra omgivning påverkar människors livskvalitet, välmående och produktivitet. Trafik, 

avgaser och buller påverkar negativt människors hälsa och alltfler människor utvecklar 

allergier och sjukdomar såsom astma och leukemi på grund av gifter i miljön. Detta skapar ett 

ökat tryck på städer att minska utsläpp och avgaser och också skapa fler rena, tysta, säkra och 

attraktiva områden.77

 

Livsmiljön i en stad är än så länge ingen avgörande faktor vad det gäller företagsetableringar 

och förflyttningar men den kan bli utslagsgivande om ett företag som bestämt sig för att 

etablera sig i ett område står och väger mellan två orter. 78

  

Vad som kännetecknar livskvalitet beror på vem du frågar, en person från landsbygden drar 

förmodligen en parallell till fin natur, vacker miljö och stor tillgång till utomhusaktiviteter 

som fiske, jakt och skidåkning och en person från staden drar en parallell till puls, energi, och 

tillgång till kulturella upplevelser. Ett liv på landsbygden innebär ofta mindre stress, låg 

kriminalitet och trafik men saknar ofta tillgången till kulturella upplevelser som till exempel 

museer, opera, teater och konserter. 

Det har visat sig att välutbildade människor värdesätter en stad med attraktiv boendemiljö 

högre än människor med lägre utbildning.79

 

Livskvalitet som attraktionsfaktor kan vara svår att mäta, men ett sätt att ta reda på om den 

har någon inverkan på det beslut som skall tas angående lokalisering till en annan plats är om 

personalen från den tidigare verksamhetsplatsen följer med till den nya platsen eller inte. 80

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 57 
78 http://home.swipnet.se/~w-18076/dsida2.htm 
79 Ibid 
80 Asplund, Christer, Placehunting International, s 62 
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3.8.5 Kulturellt kapital 
 
Hur företag uppfattar och associerar till en stad, vilken känsla den får av staden innebär med 

andra ord vilket kulturellt kapital staden har. Likaväl som olika platser har olika image har de 

också olika sätt att förmedla sitt budskap på. Det är väsentligt för en plats och ett företag att 

både kunna identifiera sin image och bearbeta de attraktionsvärden som de vet eftertraktas i 

omvärlden.81

En av de främsta utmaningarna en stad har är att framhäva deras egen identitet för att skapa 

kreativa, innovativa människor och företag.  Invånare, besökare och företag blir attraherade av 

dynamiska städer med attribut som en bra plats att bo på, arbeta i och investera i. Dessa 

attribut finns i en stads varumärke. En stads varumärke kan vara uppbyggt av flera faktorer, 

som att vissa företag väljer att lokalisera sig, eller vill expandera där.82

 

Stadens framgång är till stor dela beroende av på tre faktorer, förmågan att attrahera ny 

teknologi, attrahera nya talanger och förmågan att kunna erbjuda en tolerant omgivning. 83

Städer med dessa tre karaktärsdrag skapar industrier inom turism, konst, design, reklam media, 

utbildning och annan form av kulturell produktion och distribution. För att attrahera 

människor som skapar dessa karaktärsdrag bör städer tävla om människor som är mobila, 

kosmopolitiska, har en urban livsstil, är karriärslystna, innovativa och utnyttjar sin stad för 

deras intressen.  Dessa kommer att hjälpa dem att identifiera och marknadsföra deras stad 

gentemot företag. För att attrahera kreativt kapital bör en stad ha en långsiktig strategisk 

kulturell plan.84 För att attrahera företag bör en stad ha en positiv image.85 För att en stad skall 

kunna skapa detta bör den utgå från platsens unika karaktärsdrag eller fördelar. 86

 

“The key external challenge is marketing the city, promoting a positive image to attract and 

retain talented people, existing business and investment opportunities; and tourists”87

 

För att företag skall kunna skapa en uppfattning om en stad kan de läsa om stadens 

framtidsplaner, vilka drömmar den har, visioner, mål och strategi för att uppnå dessa mål.  

 

                                                 
81 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 52  
82 Ibid  
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Asplund, Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 63 
86 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 53 
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3.8.6 Ledarskap och profiler 
 
Vid val av lokaliseringsplats upptäcker företag att olika platser har olika 

ledarskapstraditioner.88

Stadens ledare är viktiga för platsens image och rykte. Deras syfte, vad de står för, hur de 

samarbetar, hur de uppträder och hur de skapar mervärde till invånare, företag och besökare är 

en viktig attraktionsfaktor. Företag är även intresserade av hur platsen är styrd, utvecklas och 

hur ledarskapet skapar och klarar av hanteringen av stadens utveckling. 89

 

3.8.7 Professionellt bemötande 
 
Hur en plats bemöter och uppträder gentemot företag är också av betydelse vid ett 

investeringsbeslut. Företag söker en lokal identitet. Detta faktum har blivit allt mer viktigt i 

och med den ökande globaliseringen och rörligheten i världen. Företag behöver en plats de 

kan förhålla sig till och där de kan skapa gemensamma mervärden. Platsen blir en 

identitetsskapande hemmaplan.  90

En plats med professionell marknadsföring har också förmågan att bemöta marknaden och 

potentiella etablerare på ett professionellt sätt. Företag har behov av att lära känna och få 

kunskap om stadens professionalitet.  

 

Detta betyder att en stad bör aktivt och strategiskt marknadsföra sig mot företag och uppnå en 

effektiv marknadsföringskommunikation. Företag bör veta vilken tidsanda staden befinner sig 

i, kunna analysera denna, och hur de gör för att uppnå sitt mål. 

Hur utvecklar platsen sina styrkor och eliminera sina svagheter för att skapa en vision, en ide 

och ett arbete som för dem framåt? Nyckeln till framgång är en genomtänkt strategi som 

genomsyrar en känsla av ärlighet och förtroende.  Strategin bör också bearbetas under 

periodens gång för att eventuellt uppdateras eller förändras beroende på vad som sker i 

samhället. 91

 

  

                                                                                                                                                         
87 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 53 
88 Asplund Christer, Placehunting International, s 115 
89 Allan, Malcolm S,  Leadership –key to the brand of place, s 1-3 
90 Asplund Christer, Placehunting International, s 120 
91 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 14 
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3.8.8 Relationer 
 
Relationer som bygger på förtroende är ett exempel på en två vägs kommunikations process 

som tillåter invånare att ta emot information och få tillgång till information. Relationer som är 

baserade på förtroende är mer effektiva och kompetenta. 92 En pågående relation mellan två 

parter kan få företag att känna trygghet och förtroende samt minimal risk. För att uppnå detta 

bör företag kunna dela information med staden och hålla varandra informerade om vilka 

behov och avsikter de har. För att nå framgång i detta bör en sann dialog uppkomma mellan 

parterna. 93

 

Ett sätt att skapa förtroende är att staden informerar om sina finansiella resultat, hur de har 

gått tillväga vid planering, hur de har kommit fram till beslut, och över deras strategi för att 

uppnå sina mål. De finansiella resultaten bör visas regelbundet och med kritisk redogörelse 

för det som är bra respektive mindre bra.94

 

För att ett företag skall kunna skapa en uppfattning av en stads finansiella ställning och för att 

kunna jämföra det finansiella resultatet med andra städer bör de få tillgång till vissa finansiell 

information. IPSAS; The International Public Sector Accounting Standards är ett 

redovisningsprogram som är skräddarsytt för den offentliga sektorn och hjälper för detta syfte. 

 

3.8.9 Entreprenörskap 
 
Ryktet om vilka platser som har ett bra entreprenörsklimat sprids mycket fort mellan företag. 

Ett bra entreprenörsklimat skapas genom att staden i fråga bygger nätverk, nationella och 

internationella, initierar till nya projekt och genomför det som man kommit överens om. 95  

 

3.8.10 Emotionella budskap 
 
När ett företag skall välja plats att lokalisera sin verksamhet tar de hänsyn till de anställdas 

framtida trivsel och möjligheter till att utföra ett bra arbete. Reklam som visar ett rikt 

familjeliv, tillgång till olika utomhusaktiviteter eller sommarstugor lockar därmed företag. De 

                                                 
92 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 46 
93 Grönroos, Christian, The Marketing Review 2000, nr 1, s 5-14 
94 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 46 
95 Asplund Christer, Placehunting International, s 132 
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lockas av den goda livskvaliteten och motiverade av kunskapen att hög livskvalitet också 

skapar goda prestationer hos de anställda. 96

Känslor, nostalgi, värderingar, arkitektur och design, visioner och drömmar är också aspekter 

som visar sig vara alltmer viktiga att ta hänsyn till 97

 

3.8.11 Oförväntade relevanser 
Oförväntade relevanser innebär sammanförningar, evenemang eller events som influerar 

investerarbeslut på ett väldigt subjektivt sätt. En delad vän, ett delat intresse kan vara av stor 

relevans för en part men av ingen relevans för en annan. Detta skapar ibland en bas till en 

förtroendeuppbyggande relation som helt plötsligt blir relevant för hela diskussionen. 

Förvånande kan investeringar influeras av objektivt helt oförväntade faktorer men faktorer 

relevanta för parterna. 98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Asplund Christer, Placehunting International, s 136 - 137 
97 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 15  
98 Asplund Christer, Haider Donald, Kotler Philip, Rein Irving, Marketing places: Europe, s 43 
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3. 9 Trender  
 
Trender i samhället påverkar ett företags val av lokaliseringsplats. Kunskaper om vilka som är 

de rådande trenderna och vilka trender som förväntas i framtiden är viktiga för ett företag att 

känna till för att kunna fatta rätt lokaliseringsbeslut.  

 

3.9.1 Globalisering 
 
Samhället vi lever idag påverkas ständigt av den ökade globaliseringen, vissa menar att den är 

ett hot medan andra anser att den skapar möjligheter. Globaliseringen har en stor inverkan på 

företag då dessa, tack vare den nya avancerade teknologin kan lokalisera sin verksamhet 

nästintill var som helst i världen.99

 

3.9.2 Demografiska förändringar 
 
Man beräknar att arbetskraften i världen under en tio års period framåt kommer att minska 

med 1 % per år. Detta beror på att antalet äldre människor ökar och att antalet människor 65 

år och äldre kommer att öka från 15 % till 27 % i världens i –länder.  

Utav den totala populationen beräknar man att antalet personer 65 år och äldre kommer att 

öka från 6 % till 14 % i utvecklingsländerna. Denna dramatiska ökning av äldre människor 

och det faktum att antalet födda barn i i- länderna minskar leder till minskad arbetskraft i 

framtiden, trots ökningar av antalet födda barn i u – länderna. 100

 

3.9.3 Individualism 
 
Ytterligare en trend i samhället som intresserar företagen är den ökade individualismen. Den 

nya generationen människor kallas idag för I generationen, de är individualister, informella, 

informerade, interaktiva och internationella.101För att rikta marknadsföring till dessa ökar 

vikten av relationsmarknadsföring och one to one marketing än den tidigare 

marknadsföringen riktad till en viss målgrupp.  

                                                 
99 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 15 
100  Ibid, s 16 
101 Ibid, s 15 
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3.9.4 Samarbeten 
 
Nya samarbeten mellan städer och nationer(EU), mellan teknologi och medicin( Hi tech, Bio 

tech), mellan kulturer och värderingar, mellan arbete och fritid och mellan den offentliga och 

privata sektorn(PPP) är också att beakta102  

 

Samarbeten mellan den offentliga och den privata sektorn har också ökat. Dessa partnerskap 

även kallade PPP( Public Private Partnership), har som syfte är att leverera projekt eller 

tjänster som tidigare den offentliga sektorn gjorde. Genom att den offentliga sektorn 

samarbetar med den privata och gör det som de är bäst på uppnår de mer effektiva lösningar. 
103

Företag och städer börjar också i allt större utsträckning värdera den omgivande miljöns 

kvalitéer. Detta har resulterat i ett mer aktivt deltagande från företagens sida.104 Behovet av att 

förbättra miljön ökar också intresset av PPP. Här kan samarbete med investerare och företag 

bidra till förbättringar.105

Genom att delegera specifikt arbete till en tredje, utomstående part och på så vis utnyttja deras 

kunskaper och erfarenheter underlättar inte bara själva arbetet utan minskar även städernas 

kostnader. Exempel på PPP samarbeten kan vara allt från städning av gator till backoffice 

arbete. PPP projekt har lett till enorma skattebesparingar i till exempel Chicago, USA. 106 

Skattebesparingar som i sin tur kan gynna företag.  

 

3.9.5 Urbanisering 
 
Företag uppmärksammar trenden där allt fler människor flyttar in till städerna. I en rapport 

utkommen 2004 förutspådde man att år 2030 kommer 60 % av världens befolkning att bo i 

städer.107 Den ökande urbaniseringen skapar också migration av människor, och den globala 

mobiliteten av kapital och arbetskraft är en av orsakerna till detta.108

 

                                                 
102 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 15 
103 Ibid, s 71 - 73 
104 http://home.swipnet.se/~w-18076/dsida2.htm 
105 PriceWaterHouseCoopers, Cities of the future, global competition, local leadership, s 61 
106 Ibid, s 72 
107  Ibid, s 16 
108  Ibid, s 16 
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3.9.6 Aktuella händelser 
 
Företag är även intresserade av aktuella händelser som katastrofer, terrorism, epidemier (HIV, 

Aids, Sars) som  påverkar aktuell plats. 

 

3.10 Mått på attraktionsfaktorer  
 
Företag vill gärna kunna jämföra olika städers information. Ett vanligt verktyg för att kunna 

göra detta är studerandet av undersökningar där platser rangordnats. Det finns flera olika 

institutioner och företag som rankar företag i världen, till exempel Empirica; ” Europe ´s top 

20 regions 1998”, IMD ” The World Competiveness Yearbook ”, och Anholt, Simon ” Anholt 

– GMI Nation Brands Index”109.  

 
För att kunna jämföra mjuka attraktionsfaktorer finns Michelin Green Guide i vilken man 

rankar områden i hela Europa. Efter ett besök rankas området beträffande dess attraktivitet i 

ett trestjärnigt system. En stjärna betyder att området är intressant, två stjärnor betyder att det 

är värt ett återbesök och tre stjärnor betyder att det är värt en vistelse.  

Många av Europas olika städer rankas också efter livskvaliteten samt rapporter om var olika 

företag valt att lokalisera sin verksamhet och var de tänker expandera sin verksamhet de 

närmsta tre åren.110

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
109 http:www.eupoeanbusiness.eu.com/features/2005/dec/senseofplace.html 
110 Ibid 
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4. Analys 
 
I detta kapitel redovisas resultaten från mina två enkätundersökningar. För att förtydliga 

dessa har jag redovisat dem i diagram.  

 

I den första enkäten bad jag respondenterna bedöma hur viktig informationen om hårda och 

mjuka faktorer på stadens hemsida är ur ett företags perspektiv. De har bedömt varje faktor 

utifrån skalan inte viktigt till mycket viktig: 

 

Mycket viktigt ( 2p) 

Viktigt ( 1p) 

Inte viktigt(0p) 

 

Resultaten från den första enkäten har jag sammanställt efter antal poäng i diagram A och B. 

Diagram A rangordnar de hårda faktorerna och diagram B rangordnar de mjuka faktorerna. Se 

följande sidor. 
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Diagram A: Hårda faktorer:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram B: Mjuka faktorer 
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Diagram A: Hårda faktorer 
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Diagram B: Mjuka faktorer 
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De fyra hårda faktorer som anses vara viktigast är platsens tillgång till kommunikationsnät 

( e-nät ), flygförbindelser, trafik och vägar och incentives (företagsskatter, stödsystem för 

företag). 

De fyra viktigaste mjuka faktorer är  till kompetent arbetskraft, samarbetet med den privata 

och offentliga sektorn, hjälp till platslokaliseringsstrategin, skolor och universitetens kvalitet 

och stadens planer för framtiden. 

 

 

De åtta viktigaste faktorerna är: 

 

Kommunikationsnät (e-nät) 

Flygförbindelser 

Skolor och universitets kvalitet 

Tillgång till kompetent arbetskraft 

Samarbetet med den privata och offentliga sektorn 

Hjälp till platslokaliseringsstrategin (näringslivssekretariatet) 

Stadens planer för framtiden 

Länkar till banker, konsulter, mäklarfirmor som kan hjälpa företaget i sin beslutsprocess.  

 

Av dessa faktorer tillhör två kategorin hårda medan de andra sex tillhör kategorin mjuka 

faktorer.  

 

I andra delen har respondenterna bedömt de utvalda städernas förmåga, att genom sin hemsida 

informera om de åtta faktorer som ansågs vara mest betydelsefulla.  

 

Respondenterna hade följande svarsalternativ: 

 

Mycket bra (4 poäng). 

Bra (3 poäng) 

Ok ( 2 poäng) 

Mindre bra( 1 poäng) 

Dåligt ( 0 poäng) 
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 Tabell 1: Summering av alla respondenternas svar i rangordning:  

   F1   F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8 
 

1. Aachen   15  13   27  17  13  25  18   20 tot 148  
2. Amsterdam  33   37  33  20  27  38  35   36 tot  259 
3. Barcelona  35   35  36  25  35  43  43   27 tot  279 
4. Belgrad  25   27  33  17  15  22  35   22 tot  196 
5. Neu Brandenburg  10   10  12  10  10  10  10   10 tot  82 
6. Johannesburg  38   42  13  25  33  40  45   26 tot  262 
7. Peking  15   10   23  15 15  31  30   25 tot  164 
8. Seattle  43   37   35  25 35  38  33  40  tot  286 
9. Sophia Antipolis  30  25   37  30  40   40  27  36 tot  265 
10. Stockholm  15  10   20  10 10    20  15  17 tot  117 
11. Trieste  0     0     0    0    0    0     0    0   tot  0 
12. Vingåker  0     0     0    0    0    0     0     0  tot  0 
 
 

Städerna Trieste och Vingåker har inte tillgänglig information på engelska och har därför inte 

bedömts av respondenterna. 
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Diagram C visar hur de analyserade städerna förhaller sig till varandra. 
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F1 = Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande flygförbindelser? 
 
F2 = Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande kommunikationsnät(E-nät, 
supporttjänster)? 
 
F3= Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande skolor och universitetens 
kvalitet? 
 
F4 = Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande kompetent arbetskraft? 
 
F5= Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande länkar till banker, konsulter, 
med flera som kan hjälpa företaget i sin beslutsprocess? 
 
F6= Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande hjälp till 
platslokaliseringsstrategin, näringslivssekretariatet? 
 
F7 = Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande stadens planer för 
framtiden (strategi, vision, mål)? 
 
F8 = Hur bedömer Du informationen gentemot företag beträffande stadens samarbete med 
den privata och offentliga sektorn.  
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Diagram D visar hur varje stad förhåller sig till de olika frågorna F1 till F8. 
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5. Slutdiskussion 
 

Efter analysen presenterar jag härmed slutdiskussion och slutsatser. Reflektioner över 

uppsatsen och aspekter som framkommit av studien följer därefter. Jag avslutar med kritisk 

reflektion och förslag till vidare forskning. 

 

Min avsikt har inte varit generella slutsatser eftersom jag använder ett bekvämlighetsurval och 

en kvalitativ metod. Jag hoppas att jag hittat exempel på städer som lyckats med sina 

hemsidor i place buyer´s perspektiv. 

 

Barcelona, Seattle och Sophia Antipolis är enligt min undersökning de städer som informerar 

bäst gentemot företag. De som informerar sig ”bra” är Amsterdam, Belgrad, Johannesburg, 

och Peking. De städer som informerar sig mindre bra är Aachen, Neu Brandenburg och 

Stockholm. Vissa städers hemsidor informerar så minimalt så att hemsidan inte tillfredställer 

köparens behov av information. Trieste och Vingåker kanske har bra hemsidor på sina 

hemmaspråk men faller på respondenterna krav på engelska.  

 

Vidare visar min undersökning att Johannesburg och Seattle är de städer som informerar bäst 

om hårda faktorer. Sophia Antipolis har enligt denna utvärdering lyckats bäst på att ge bra 

information om de mjuka faktorerna. Därefter kommer Barcelona, Johannesburg, och Seattle. 
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5.1 Förslag till fortsatt forskning:   
 

Det vore intressant i framtiden att forska vidare vilka möjligheter som finns för att optimera 

en hemsida beträffande informationsutbud och ny teknik.  

Skulle en optimal modell kunna användas av alla städer och göra det lättare för 

marknadsköparen att snabbt och säkert kunna jämföra och bedöma de olika städerna.  

 

En intressant fråga är huruvida en stad med en undermålig/dålig/svag hemsida från början har 

missat sin chans att vara med i matchen.  

 

Ytterligare en frågeställning är hur medvetna städerna är om place buyers informationskrav 

och huruvida städernas hemsidor ser positionering, differentiering, och identifiering av 

potentiella place buyers som viktiga faktorer i PR- funktionen när det gäller att erhålla 

köparens förtroende. Detta eventuellt beroende på okunskap om de möjligheter som strategisk 

marknadsföring kan medföra.  

 

En undersökning av hemsidans information beträffande ärlighet, tydlighet och kvalitet är 

säkert också en intressant frågeställning.  

 

En följefråga efter bedömning av en hemsida skulle kunna vara: Hur tycker respondenterna att 

den skulle se ut? 
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5.2 Avslutande reflektion 
 
Skillnaderna mellan hemsidorna tyder på att städerna inte till fullo utnyttjar möjligheten att 

marknadsföra sig på Internet. Särskilt städerna Aachen, Neu Brandeburg, och Stockholm har 

visat att man inte till fullo utnyttjat denna marknadsföringspotential eller på avsaknad av 

intresse för denna möjlighet.  

Belgrad tillfredställer köparens grundläggande behov (medelbetyg) men saknar den 

spetsinformation beträffande mjuka faktorer som gör att Barcelona, Seattle och Sophia 

Antipolis sannolikt väcker mer intresse i köparens ögon. Just köparnas speciella intresse av 

mjuka faktorer väcker antagligen starkare känslor för de städer som har kunnat utveckla dessa 

med hjälp av Internet.  

 

Trieste och Vingåker förlorar köparens förtroende genom avsaknad av engelsk översättning, 

trots att deras hemsidor kanske är bra.  

 

 5.3 Kritisk reflektion 
 

Ämnet place marketing är komplext vilket göra att många fler aspekter än vad jag tagit upp 

påverkar företagens beslut i lokaliseringsprocessen. Jag hade även kunnat undersöka vilken 

utsträckning företagen i beslutsprocessen använder sig av Internet i förhållande till andra 

möjligheter.  
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5.4 Sammanfattning 
 
I en ny tidsanda med fler öppna gränser mellan olika geografiska handelsområden har 

rörelsefriheten för mäniskor och företag ökat. Städernas folkmängd har vuxit med människors 

förflyttning från glesbygd till stad. Städernas resurser har samtidigt fått ökad betydelse för 

företagsetablering.  I denna globaliseringsprocess konkurrerar städerna om företag som söker 

nya platser att etablera sig på. För att ha framgång  måste städerna marknadsföra sig väl och 

tillgodose företagens behov av nyttig information. Företagen som skall välja plats att 

lokalisera sin verksamhet på bör finna  incitament som blir avgörande  i deras beslut.   

 

Internet har skapat nya möjligheter för städer och företag att kommunicera i 

företagsetableringsprocessen. Kan Internet vara ett instrument för att hitta en ny plats att 

lokalisera sin verksamhet på? 

 I denna undersökning har jag först undersökt vilka faktorer som företagen anser vara 

viktigast i platslokaliseringsprocessen. Man skiljer på hårda och mjuka faktorer, där de hårda 

kan beskrivas som kvantitativa och de mjuka som kvalitativa. Exempel på hårda faktorer är 

kommunikationsnät (e-nät), flyg och tåg - förbindelser, trafik och vägar, platsens skatter och 

bidragssystem. Exempel på mjuka faktorer är kompetent arbetskraft, framtida stadsplaner, 

stadens mål och visioner.  

I min uppsats har jag med hjälp av intervjuer och enkätundersökningar försökt att finna de åtta 

faktorer som anses vara de mest betydande i etableringsprocessen De mjuka faktorerna ansågs 

vara av större betydelse än de hårda.  Med dessa resultat som underlag undersökte jag hur 

företag bedömer städers förmåga att marknadsföra sig via sin hemsida. Respondenterna 

betygsatte hur de åtta viktigaste faktorerna presenterades och betygsatte därefter städernas 

hemsida.  

Därefter rangordnades städerna. Seattle vara den stadens som informerar bäst gentemot 

företag. Därefter kommer Barcelona, Seattle och Sophia Antipolis. De som informerar sig 

i ”bra” är Amsterdam, Belgrad, Johannesburg, och Peking.  
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7. Appendix 

Intervjumall 1 
 

HÅRDA FAKTORER 
 

Hur viktig är informationen på stadens webbplats för företag beträffande: 
 
 
1. Platsens ekonomiska nyckeltal (inflation, handelsbalans, lönekostnadsutvecklingar, 

produktionsnivåer, BNP)?  Inte viktigt        Viktigt         Mycket viktigt 
                                                        

 
2. Platsens tillgång till energi finns tillgänglig?      Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                           
 
3. Platsens trafik, vägar etc?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                          
   

 
4. Platsens flygförbindelser?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                          
   

 
5. Platsens tågförbindelser?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                          
   

6. Platsens tillgång till varutransporter(lastbilstransporter etc)? 
 

Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 
                                                       

 
7. Platsens tillgång till kommunikationsnät( E-nät, supporttjänster etc)? 
 

Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 
                                                       

 
 
8. Platsens tillgång och kostnader för boende?      Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 

                                                                 
 
 
9. Platsens incentives(stödsystem för företag, företagsskatter etc)? 
 

Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 
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10. Kluster eller USP:ar?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 
                                                                                    

 
  

 
 
 
 

MJUKA FAKTORER 
 
Hur viktig är informationen på stadens webbplats beträffande: 

 

 
1. språk tillgängliga på en stads hemsida? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                              
2. aktualitet (aktuella nyheter etc)? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                            

  

Humankapital  
 

3. tillgång till kompetent arbetskraft? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                        
 

4. andra företag på orten?  Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                      

  

5. befintliga skolor och universitets kvalitet? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                       

  

 
Socialt kapital    
 

6. information om människor i staden? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                       

        

7. stadens formella kapital?(  föreningar, medlemsorganisationer, klubbar etc)? 
Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 
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8. stadens informella kapital, (mötesplatser (mässhallar, caféer, restauranger, 

sportarenor, kulturlokaler etc)?  Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                        
 

  

9. stadens natur, omgivningar och boendemiljöer? 
 Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                               

 

10. åtgärder mot platsens problem, (kriminalitet, kulturella skillnader, sjukdomar, 

extrema politiska attityder)?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                               
 

11. känslan av olika människors livsstil i staden?  
 

Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                           
Kulturellt kapital  
 

12. att platsen förmedlar en hållbar image för framtiden? 
 Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                             
 

13. stadens attraktioner?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                             

   

Platsen profiler  
 

14. den politiska ledningen och oppositionen? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                        
 

15. kända profiler(sportprofiler, artister osv)? Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt
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Professionellt bemötande 
 

16. länkar till mäklarfirmor, banker, konsulter som kan hjälpa företaget i sin 

beslutsprocess?   Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt

                                                       

  

17. hjälp till platslokaliseringsstrategin, näringslivssekretariat? 
Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 

                                               

 

18. Samarbetet med den privata och offentliga sektorn, kontaktförmedling till andra 

företag ? 

 
Inte viktigt        Viktigt          Mycket viktigt 
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Intervjumall 2 
Städer för analys 

 
 
 

Aachen  www.aachen.de
Amsterdam www.iamsterdam.com
Barcelona  www.bcn.es/
Belgrad  www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=220
Neu Brandenburg www.neubrandenburg.de
Johannesburg www.joburg.org.za/
Peking  www.bjinvest.gov.cn/english-
Seattle  www.seattle.gov
Sophia Antipolis www.sophia-antipolis.org
Stockholm  www.stockholmtown.com
Trieste, Italien www.retecivica.trieste.it
Vingåker www.vingaker.se
 
 
Hur bedömer Du informationen gentemot företag på de olika städerna webbplats 
beträffande: 
 

1. platsens flygförbindelser?  Dåligt          Mindre bra           Ok         Bra               Mycket bra 

□             □              □            □                □ 

 

2. tillgång till kommunikationsnät ( E- nät, supporttjänster)?  
Dåligt         Mindre bra       Ok         Bra               Mycket bra 
□             □              □            □                □ 

 

3.  befintliga skolor och universitets kvalitet?  
Dåligt        Mindre bra         Ok            Bra               Mycket bra 
□             □              □            □                □ 

 

4. tillgång till kompetent arbetskraft? 
Dåligt        Mindre bra          Ok           Bra               Mycket bra 
 □             □              □           □                □ 

 

5. länkar till banker, konsulter som kan hjälpa företaget i sin beslutsprocess? 
   Dåligt         Mindre bra           Ok         Bra               Mycket bra 

□             □             □            □                □ 
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6. hjälp till platslokaliseringsstrategin, näringslivssekretariat? 
Dåligt         Mindre bra           Ok        Bra               Mycket bra 
□             □             □            □                □ 

 

7. stadens planer för framtiden (strategi, vision, mål)?  
Dåligt         Mindre bra            Ok         Bra               Mycket bra 
□             □             □             □               □ 

 

8. samarbetet med den privata och offentliga sektorn, kontaktförmedling till andra 

företag? 

     
Dåligt         Mindre bra            Ok           Bra              Mycket bra 
□             □             □             □               □ 

 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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