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Abstract: Syftet med studien är att undersöka Stockholms och Göteborgs 
platsmarknadsföringsstrategier. Det görs utifrån tre frågeställningar.  Intentionen med dessa är att 
studera städernas motivering till respektive platsmarknadsföringsstrategi, vilka arbetet främst riktas 
mot och hur det strategiska arbetet rationaliserats.  De teoretiska perspektiv som används i studien 
kommer dels från ett normativt och dels från ett normkritiskt perspektiv. Undersökningen har 
operationaliserats med semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har kompletteras med tryckta 
sekundärkällor. I studiens analys är Stockholms och Göteborgs platsmarknadsföringsarbetes främsta 
målgrupp ett externt näringsliv. Städernas återkommande motivering till respektive 
platsmarknadsföringsarbete är att förmedla en attraktiv bild av platsen och på så sätt stärka dess 
konkurrenskraft. Konkurrens är även det som rationaliserar de båda städernas 
platsmarknadsföringsstrategier. I studien är begreppet konkurrens en återkommande förklarning till 
respektive platsmarknadsföringsstrategier, men inte på det sätt som finns förklarat i de teoretiska 
resonemang som förs kring begreppet.  Konkurrens skapar en vilja till ett samarbete mellan städerna 
och dess närmsta konkurrenter.  
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1 Inledning 
Det finns en tanke om att det råder en global konkurrens mellan städer om att lokalisera turism, 
näringsliv och nya invånare till staden (Dinnie 2011:3 Malecki 2007:638). Denna konkurrensdiskurs är 
sprungen ur idén om att med rätt sorts kapital kommer en plats tillväxt öka (Florida 2012). Då kapital 
är en begränsad resurs måste städer tävla om dessa. Orsaken till denna konkurrens anses bero på 
bland annat de mekanismer som kom med globaliseringen och som påverkade hur det sociala, 
politiska, ekonomiska och kulturella kapital rör sig mellan nationsgränser allt mer obehindrat (Doel & 
Hubbard 2010:355). En strategi i denna miljö är att använda platsmarknadsföringskampanjer för att 
berätta om en plats fördelar och på så sätt sticka ut och uppfattas som en attraktiv miljö.  

Det strategiska platsmarknadsföringsarbete är ett vitt begrepp som kan innefatta allt från en 
reklambroschyr om staden som får trängas med övriga broschyrer på en turistbyrå till enorma tids- 
och resurskrävande flaggskeppsbyggnader som förändrar en plats fysiska gestaltning. Exempel på 
platsmarknadsföringsarbete i en stad är skapandet av ny spännande arkitektur som ska spegla stadens 
karaktär i en internationell kontext, flagskeppsbyggnader som ska berätta om stadens framtidsvision, 
samt organisera kulturella event som knyter an till platsens historiska karaktär (Degen & Garcia 
2012:1028ff). Det är ett strategiskt arbete som syftar till att positionera staden som en attraktiv miljö 
för den externa betraktaren, men som även syftar till att stärka invånarens samhörighet med platsen. 
Platsmarknadsföringsstrategier kan knyta samma en region likväl som att skapa bittra rivaler av 
närliggande städer som börjar konkurrerar om att lokalisera kapital till platsen. 
Platsmarknadsföringsarbetet är en strategi för att öka konkurrensfördelarna för en specifik plats 
(Dinnie 2011:5).  

I en svensk kontext arbetar kommuner, landsbygder och städer med platsmarknadsföringsstrategier 
för att på så sätt särskilja sig från närliggande områden. Det är ett arbete som kan exemplifieras med 
att en plats positiva egenskaper förmedlas via slogans eller logotyper som förkunnar platsens positiva 
egenskaper (Hallin 1995). Det är ett arbete som även kan återfinnas i det mer övergripande politiska 
arbetet (Heldt Cassel 2008). Det har tidigare gjorts studier där mindre svenska kommuners 
profileringsarbete har jämförts, men det finns ingen svensk studie som har studerat och jämfört 
Stockholms och Göteborgs platsmarknadsföringsarbeten. Denna studie har för avsikt att sig an detta 
ambitiösa projekt. Här i ligger studiens bidrag till forskningsfältet som berör städers 
platsmarknadsföringsarbete. 

1.1 Problemdiskussion 
Denna studie ämnar undersöka hur Stockholm och Göteborg motivera sina respektive 
platsmarknadsföringsarbete, vilka målgrupperna är och utifrån vilka grunder arbetet rationaliseras.  
Jämförelsen görs utifrån tre antagande som hämtas från Syssner (2012:98). Det första antagandet är 
att med en jämförelse finns det möjlighet att förtydliga ett teoretiskt resonemang, det andra 
antagandet är att i jämförandet finns det möjlighet att dels påvisa likheter men även skillnader i det 
skeende som studeras. Och det sista antagandet är att det finns möjlighet att påvisa att ingen plats är 
helt unikt och att ett skeende kan förklaras på olika sätt beroende på betraktarens perspektiv och i 
vilken kontext studien görs i.  

Städerna som har undersökts är Göteborg och Stockholm. Dessa har valts utifrån ett regionalpolitiskt 
perspektiv som menar att samhället går mot att bli alltmer regionaliserat och urbaniserat i och med de 
direktiv som kommer från överstatliga organ såsom EU (Dühr et al 2010: 41). I och med 
regionaliseringen kommer de större städernas betydelse i samhället öka. I det regionala visionsarbetet 
som förs i Sverige förklaras Stockholms kommun och Göteborgs kommun som två av Sveriges fyra 
storstäder.  

Valet att jämföra storstäders platsmarknadsföringsstrategier ligger i ambitionen att studera fältet 
utifrån dels ett internationellt forskningsperspektiv, men även utifrån de forskningströmmingar som 
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kommer från en nationell kontext. De internationella forskningsströmningarna lyfter främst upp de 
internationella storstädernas platsmarknadsföringsstrategier som i sin empiri och därmed finns det 
möjlighet att jämföra den nationella storstadens strategiska arbete med den internationella 
forskningen.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Stockholm och Göteborg använder sig av 
platsmarknadsföringskampanjer. Studiens syfte kommer besvaras med följande tre frågeställningar.  

• Vilka är mottagarna till städernas platsmarknadsföringsstrategier? 

• Hur motiverar de undersökta städerna sitt platsmarknadsföringsarbete?  

• Med vilka argument rationaliseras städerna det strategiska platsmarknadsföringsarbetet?  

1.3 Avgränsning 
Studien avgränsas till att med kvalitativa intervjuer och sekundära källor undersöka och jämföra 
Stockholms och Göteborgs målgrupper, motiv och rationalisering till respektive 
platsmarknadsföringsarbete. Det är en avgränsning som enbart undersöker det 
platsmarknadsföringsarbetet som syftar till att positionera Stockholm och Göteborg. Detta är en 
avgränsning som är viktig eftersom platsmarknadsföringsarbete som har studerats innefattar 
kommuner som både ligger nära avgränsningen, men även infattar mer avlägsna kommuner. Att 
enbart fokusera på två storstäder i Sverige har sin fördel i att studiens empiriska material kommer 
kunna jämföras gentemot internationella forskningströmmingar om marknadsföring av städer 
samtidigt som studiens empiri kan ställas mot den nationella forskningskontexten. En av svårigheterna 
med studien är att göra en heterogen miljö såsom storstäder rättvis i textform samt problematiken om 
vad begreppet stad egentligen innefattar (se vidare diskussion i Öhman 2000:74-77). I denna uppsats 
används informanternas förståelse av stads begreppet eftersom det är deras tankar om staden som är 
av intresse för studiens syfte och frågeställningar.  

2 Teoretiskt ramverk 
Den tidigare forskningen som presenteras i följande avsnitt har delats upp i fem kategorier och 
kommer även vara studiens teoretiska ramverk.  Kategoriseringen sker med att först presentera ett 
internationellt och normativt perspektiv på platser i konkurrens och platsmarknadsföringsbegreppet. 
Samma begrepp förklaras därefter utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det normkritiska perspektivet 
kommer i denna studie få ett större utrymme eftersom denna anses kräva en mer genomgående 
förklaring.  

Kategoriseringen har gjorts utifrån två huvudsakliga argument. Det första argumentet är att påvisa de 
dominerade och motstridiga strömningar som finns inom forskningsfältet som undersöker städers 
platsmarknadsföringsstrategier. Det görs även för att det empiriska materialet kommer att analyseras 
utifrån ett normativt och ett normkritiskt perspektiv. Med en teoretisk kombination utav normativ, 
normkritisk, internationellt och nationellt forskningsperspektiv kan en djupare förståelse av studerat 
område tilläggas. 

De argument och perspektiv som lyfts fram i avsnittet kommer från en nationell och en västerländsk 
forskningskontext. Det finns fördelar och nackdelar med detta. Fördelen är att det finns möjlighet att 
jämföra den tidigare forskningen med studiens empiri. Nackdelen är att det utesluter 
forskningsströmningar och perspektiv som skulle kunna kasta nytt ljus över studiens empiriska 
material.  
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2.1 En normativ förståelse av platser i konkurrens  
Utifrån ett normativt perspektiv konkurrerar platser på en global marknad i och med de förändringar 
som kom med den internationella oljekrisen på 1970-talet och globaliseringen (Anholt 2005:119, 
Dinnie 2011:xiii,3, Greenberg  2000:230 Kotler et al 1993:9). Konkurrens mellan platser betyder 
kortfattat att områden såsom nationer, regioner och städer ställs mot varandra i en tävlan om att locka 
till sig samhällsviktiga resurser (Kotler et al 1993:10, Middleton 2011:15). Resurserna som åsyftas är 
det sociala, ekonomiska och kulturella kapital som förstås vara ett kriterium för att en plats ska ha 
möjlighet att skapa en hållbar socioekonomisk tillväxt (Camagni 2002: 2395, Dinnie 2011, Malecki 
2006:638, Florida 2012). Florida (2012:194) förklarar exempelvis mänskligt kapital, i mening av vad 
människan producerar oavsett dess form, som en av de drivande faktorerna bakom städers tillväxt.  

I Europa anses begreppet konkurrens ha fått ett allt större fäste i olika policybeslut sedan början av 
1990-talet.  Att begreppet konkurrens har blivit ett återkommande policybegrepp exemplifieras av 
Bristow (2005) med följande från Europakommission:  

[…]strengthening regional competitiveness throughout the Union and helping people fulfill their 
capabilities will boost the growth potential of the EU economy as a whole to the common benefit 
of all (the European Commission 2004 viii i Bristow 2005:285f) 

Citatet ovan visar på övernationella riktlinjer som i sin tur förstås strömma ner till bestämmelser som 
finns på en nationell och lokal nivå i medlemsländerna.  Det syns bland annat i att det finns en aktiv 
nationell målsättning hos ett flertal EU-medlemmar om att skapa konkurrensfördelar mot snarlika 
geografiska områden genom att skapa kunskapskluster med Silicon Valley som förebild (Bristow 
2005:285, 289).  Det är en positiv bild som exemplifieras med att olika aktörer går samman i en 
konkurrensfylld värld för att hantera konkurrens från utomstående aktörer (Krugman 1994). 

2.1.1 En normkritisk förståelse av konkurrens 
Bristow (2005) anser att begreppet konkurrens kommit att dominera den politiska förståelsen av hur 
platser fungerar och detta har skapat en hegemonisk förståelse om att platser konkurrerar om 
samhällsviktigt kapital. Det har i sin tur lett till tanken om att städer och regioner utvecklas främst via 
konkurrens och därmed försvinner en plats möjligheter att finna sätt att utvecklas utifrån platsens 
egna premisser (Bristow 2005:295). Detta trots att det finns en svag empirisk grund för de teorierna 
kring konkurrens. 

Att konkurrens mellan platser har en svag empirisk grund återfinns i Greene et al (2007) metastudie 
om hur platsers konkurrenskraft praktiskt fungerar och mäts.  Studiens kritik bygger främst på att 
nationellt förankrad data används utan att problematiseras. Kritik riktas mot att vedertagna antagande 
såsom att en regions konkurrenskraft per automatik ökar med exempelvis kulturella evenemang. Kritik 
riktas även mot den mer dominerade diskurs som ser konkurrens som ett av få alternativ till platsers 
utveckling (Greene et al 2007:13, 16). 

Konkurrens mellan platser är ett begrepp med en svag empirisk grund återfinns även i Krugman 
(1994:30) som menar att orsaken till att konkurrens har blivit ett vida använt begrepp beror på en 
kombination av tilltro och rädsla kring konceptet. Tilltron kommer från att de som har anammat tanken 
om konkurrens gör detta för de tror på att det allra bästa från en plats kommer fram när det finns en 
tävlan (Krugman 1994:35). Orsaken till att begreppet konkurrens och konkurrenskraftiga platser har 
fått ett stort genomslag i de politiska styrdokumenten beror på att det är ett tacksamt retoriskt verktyg 
för beslutsfattare. Exempel som tas upp av Bristow (2005) är när arbetslagar förändras till att det 
sämre. Att hänvisa till en abstrakt global konkurrens som kräver förändring är här retoriskt tacksamt 
eftersom denna tanke blivit en obestridd tanke.   

Att helt bortse från konkurrens mellan platser såsom Krugman (1994) implicerar ställer sig Doel & 
Hubbard (2010) sig kritisk till eftersom konkurrens existerar i den mån att städers välmående är bland 
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annat beroende på hur närliggande platser agerar. Att konkurrens mellan platser syns i att städers 
signifikans i en global kontext kan öka eller minska på bekostnad av närliggande platser.  Doel & 
Hubbard (2010) exemplifiera detta genom att undersöka var transnationella huvudkontor 
lokaliserades. I studien ökade huvudkontoren i Miami och Frankfurts på bekostnad av Detroit och 
Milano. Att enbart fokusera på konkurrens mellan platser är däremot svårt eftersom det 
exemplifierande skeenden står i beroende av ett flertal synergier och länkar mellan och i städerna. Det 
förklaras med att olika konstellationer av publika och privata samarbeten i en stad sträcker sig långt 
utanför dess gräns och kan återfinnas i andra städer (Doel & Hubbard 2010:362).   

Doel & Hubbard (2010) argumenterar att istället för att ställa städer som varandras närmsta 
konkurrent ska de istället förstås som noder i ett globalt nätverk. Istället för att via styrdokumenten 
fokusera på att rätt sorts strategier som ska lokalisera rätt sorts kapital till platsen, som i sin tur ska 
påverka stadens befolkning på ”korrekt” sätt, menar Doel & Hubbard (2010:364) att stadens 
styrdokument ska sträva mot att positionera platsen i närverk byggda på så kallade ”space of flows”. 
Istället för att agera utifrån termer såsom insidan/utsidan, lokalt/globalt och nära/distanserat som i 
sin tur formar ett konkurrenstänk bör styrdokument hantera hur platsen ska förhålla sig i ett 
nätverksflöde (Doel & Hubbard 2010:364). Utifrån detta perspektiv blir satsningarna på att stärka 
konkurrensfördelar till synes kortsiktig eftersom satsningar på exempelvis infrastrukturer som ska 
sända ut en attraktivbild av platsen förstås mer utifrån ett lokalt perspektiv än att den externa 
betraktaren uppfattar platsen som attraktiv. I denna värld av flöde är platsens identitet inte bunden 
till dess lokala egenskaper utan platsens vara finns både på plats och utanför. Det förklaras med hur 
de så kallade världsstäderna binds ihop i ett globalt nätverk.  

Världsstäder är här ett begrepp som förstås utgöra de platser som har en hög koncentration av 
finansiell verksamhet, transnationella huvudkontor och välfungerande infrastrukturer som binder 
samman platsen med snarlika städer i ett globalt nätverk (Hermelin 2003:281) 

2.1.2 Platser i konkurrens i en nationell kontext 
I en svensk kontext förklaras konkurrens mellan platser på ett snarlikt sätt som ett internationellt 
perspektiv (Heldt Cassel 2008, Holgersson et al 2010, Regionplanekontoret 2010). I Heldt Cassel (2008) 
studie förklaras platsers agerande för att locka till sig åtråvärda resurser utifrån en konkurrensanalys.  
Kommunerna i studien ligger i Bergslagen och har genomgått omfattande strukturella förändringar. 
Traditionella arbetsplatser såsom stålbruk har lagts ner och delvis ersatts av upplevelse och 
kunskapsekonomi (Heldt Cassel 2008). Detta har i sin tur påverkat orternas identitet. Traditionella 
värderingar, benämnda som ”Bergslagenandan”, har börjat ifrågasättas och blivit utpekade som 
orsaken till orternas negativa tillväxt. Platsens sociala och historiska kontext som är förknippad med 
platsens tidigare identitet förklaras vara något som håller tillbaka kommunernas utveckling.  I studien 
förstås kommunernas konkurrenskraft förstärkas genom att kommunicera ut symboler, som 
förknippas med platsens nyfunna identitet, mot omvärlden. Det görs i syfte att dels berätta om 
platsernas egenskaper men även dess riktning.    

En annan studie om platser i konkurrens kommer ifrån Andersson & Niedomsyl (2008), som menar att 
i en svensk kontext fungerar konkurrens annorlunda än den som beskrivs av den internationella 
forskningen. I fallstudien undersöker Andersson & Niedomsyl (2008) hur konkurrens praktiskt fungerar 
i mindre svenska landsbygdskommuner. Studien undersökte hur städers beslutsfattare och planerare 
relaterade till sitt värdskap av Melodifestivalen. Informanterna i studien menar att orsaken till deras 
vilja att hålla ett evenemang som Melodifestivalen var dels att sätta staden på kartan, men även för 
att skapa en positiv stämning lokalt. Marknadsföringsarbetet som togs upp i studien riktades både utåt 
till den externa betraktaren men även inåt mot kommunens invånare. Skillnaden mellan litteraturen 
och studiens empiri förklaras främst bero på att i den svenska kontexten har det tidigare funnits ett 
större fokus på samarbeta mellan regioner och att konkurrens som ett sätt att utveckla plats är något 
som först på senare tid har blivit aktuellt. Samtidigt var konkurrensen mellan svenska kommuner 
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mindre än vad den internationella forskningen menar på och istället fann Andersson & Niedomsyl 
(2008) att de undersökta kommunerna använde tävlingen till att knyta kontakter och breda det sociala 
nätverket.  

2.2 Platsmarknadsföringsarbete från ett normativt perspektiv 
Platsers marknadsföringsarbete förklaras komma ifrån de socioekonomiska skiftningarna som kom 
med globaliseringen. I den globaliserade världen skapades en ny paradigm där platser såsom nationer, 
regioner och städer  är en av många konkurrerande aktörer på en global marknad (Anholt 2005:121, 
Greenberg 2012:229, Florida 2012:188). I detta paradigm kan nationer, städer och regioner hamna i 
en socioekonomisk negativ spiral. Det kan exempelvis bero på att produktionsverksamheter försvinner 
från det geografiska området och med det minskar områdets skatteintäkter och det leder i sin tur till 
minskad offentlig verksamhet. Det kan även bero på skiftningar i den politiska världen, utanför platsens 
förmåga att styra riktningen (Kotler et al 1993:3,8).  

För att aktivt motverka den här typen av negativa skeende kan en vision om vad en plats innefattar 
skapas och sedan förmedlas ut, en plats kan marknadsföras globalt men även lokalt. Det görs för att 
dels skapa en känsla som binder samman de olika intressegrupper som finns på platsen, men även för 
att verka lockande för den externa betraktaren.  Denna form av visionsarbete riktas främst mot fem 
huvudsakliga mål: 1)produktionsverksamhet, 2)huvud- och regionalkontor, 3)investeringsverksamhet, 
4) turism och evenemang samt 5) nya invånare (Kotler et al 1993:19f).  Detta sätt att marknadsföra en 
plats har stora likheter med hur produktplacering fungerar och som förstås vara det dominerade sätt 
att marknadsföra en plats:   

The Kotler et al. (1993) approach, shared implicitly by most of the marketing science experts cited 
here, stems from the standpoint and experience of commercial product marketing. Here, there is 
no logical or practical difficulty in transposing physical and place products, commercial and public 
corporations, customers and place users. Place branding becomes the use of place names as 
products and the use of place attributes as associations for products. (Ashworth &Kavaratzis 
2005:513) 

De städer och nationer som besitter en så kallad äkta, solid och genomtänkt vision och som på ett 
tydligt sätt kan förmedla den visionen kommer enligt Anholt (2005) vara den plats som kommer ha 
flest fördelar gentemot konkurrenten.  Detta återfinns hos Dumbraveanu (2010:54) som argumenterar 
att marknadsföring av plats är ett strategiskt arbete vars syfte är att påverka betraktarens förståelse 
av platsens sociala och fysiska förutsättningar. Det görs utifrån antagandet om att betraktaren har 
förutbestämda åsikter som på ett eller annat sätt kan förändras. Platsmarknadsföring är ett skeende 
som enligt Dumbraveanu (2010) mycket handlar om att kommunicera ut de positiva fysiska och sociala 
aspekter som en plats innefattar och på sätt skapa en positiv representation av platsen för betraktaren. 
Denna kommunikation sker på olika sätt beroende på en plats socioekonomiska förutsättningar. 

Även Anholt (2007:xiii) menar på detta eftersom denna förklarar att platsmarknadsföringsarbetet är 
först och främst ett agerande som kretsar kring hur betraktaren förstår verkligheten och hur relationen 
mellan subjektet och objektet är i ständig skiftning. På grund av detta finns det enligt Anholt (2007) 
ingen standardmall på hur platser praktiskt kan skapa konkurrensfördelar via 
platsmarknadsföringsstrategier. Detta är något som relaterar till vad Kotler & Gertner (2002) syftar på 
i sin förklaring om att bilden av vad en nation innefattar kan strategiskt förbättras med 
marknadsföringskampanjer som berättar vad specifika platser i nationer innefattar: 

Images represent a simplification of a large number of associations and pieces of information 
connected with a place. They are a product of the mind trying to process and pick out essential 
information from huge amounts of data about a place (Kotler & Gertner: 2002:250f) 

Anholt (2007:61) menar att ingen marknadsföringskampanj kan skapa ett positiv skeende i stadsmiljö, 
utan det positiva måste först och främst komma utifrån förändring av platsens fysiska gestaltning eller 
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socioekonomiska värld. Om en stad förstås vara en farlig miljö att vistas i, till exempel på grund av hög 
brottslighet som drabbar främst turister, kommer ingen marknadskampanj kunna förändra 
betraktarens åsikt och tycke om staden. En stads varumärkesarbete handlar därmed om att spegla 
faktiska positiva skeende som sker och som sedan ska förmedlas utåt mot världen (Anholt 2007:61).  
Som tidigare har nämns finns det ingen mall på hur platsmarknadsföring praktiskt fungerar. Det 
utesluter dock inte att en plats varumärke kan mätas och förstås utifrån abstrakta moduler. Dessa 
moduler berättar hur väl ett varumärke fungerar i relation till andra platser (Anholt 2007:43, 61f). 

Städers platsmarknadsföring kan förklaras utifrån fyra praktiska antagande enligt Ooi (2010:56f). Det 
(1) första antagandet är att den förmedlade bilden av staden alltid är positivt laddad, städers 
varumärke handlar aldrig om vad som kan uppfattas som negativa aspekter. I stadens marknadsföring 
används även alltid en sanktionerad bild av hur det urbana livet ska fungera just där. Det (2) andra 
antagandet är att marknadsföringens syfte är att ändra betraktarens uppfattning om platsen genom 
att selektivt lyfta fram stadens egenskaper – om staden är segregerad så lyfts mångfalden som finns i 
staden upp till en positiv egenskap. Den (3) tredje poängen är att stadens positioneringsarbete ska 
vara förankrat i stadens identitet och samtidigt i vilket sammanhang staden vill exempelvis nämna i. 
Det (4) fjärde och sista antagandet är att stadens varumärke ska påverka hur betraktaren upplever vad 
platsen har att erbjuda. Detta är något som även Kavaratzis (2004) menar på, men med tillägget att en 
stads viktigaste komponent i platsmarknadsföring är stadens unika karaktär och befolkning:  

City branding is understood as the means both for achieving competitive advantage in order to 
increase inward investments and tourism, and also for achieving community development, 
reinforcing local identity and identification of the citizens with their city and activating all social 
forces to avoid social exclusion and unrest (Kavaratzis 2004:70)   

2.2.1 Platsmarknadsföringsarbetet utifrån en nationell och normkritisk kontext 
I en svensk kontext menar Syssner (2012:21f) att den globala konkurrensdiskursen sipprat ner till 
svensk lokal– och regionalnivå och precis som i den internationella forskningen handlar 
platsmarknadsföringsstrategi här om att positionera och särskilja platsen genom att lyfta fram positiva 
aspekter som finns där och genom det skapa konkurrensfördelar. Det betyder att i 
platsmarknadsföringen finns det mekanismer där föreställda skillnader mellan platser inte bara 
bekräftas utan även förstärks (Syssner 2012:66f). I den svenska kontexten är det enligt Hallin (1995) 
förkommande att den förmedlande bilden av platsen är att den genomsyras av aktiviteter. Svenska 
kommuner har därmed ofta en positiv och klatschig slogan eller logo som ska beskriva denna typ av 
attityd (Hallin 1995:200). 

Platsmarknadsföringsstrategier i Heldt Cassel (2008) studie förklaras bestå av olika delar i ett större 
strategiskt arbete att skapa en attraktiv bild av kommunerna. Det är ett arbete som berör helheten i 
kommunernas politiska arbete och som delas upp av Heldt Cassel (2008) i två delar, bilden av platsen 
som förmedlas extern och den som riktas inåt. I processen att skapa en attraktiv bild till den externa 
betraktaren, till exempel turisten, kommuniceras bilden av plats som en motsats till stressig 
stadstillvaro – bilden av landsbygden är att det är där det kvalitativa livet finns med närhet till natur 
och god socialitet. Arbetet inåt, mot platsens invånare, förklaras med att när platsens positiva 
egenskaper förmedlas till den externa betraktaren påverkar det i sin tur även invånarens identifikation 
med platsen. Den positiva bilden som förmedlas utåt anammas av invånaren och därmed förstärks 
bilden av platsen, eftersom den senare förstås komma från platsens befolkning. Det blir därmed ett 
äkta varumärke som förmedlas (Heldt Cassel 2008:111).  

Orsaken till att platsmarknadsföringsarbetet har fått ett allt större fotfäste i svensk kontext grunder 
sig enligt Syssner (2012) på tre antaganden. Det (1) första antagandet i studien är att 
platsmarknadsföring riktar sig mot den externa betraktaren men även inåt mot stadens invånare. Att 
rikta arbetet utåt förklaras bero på att attrahera externa resurser och arbetet riktat mot platsens 
invånare beror på att stärka deras identifikation till platsen. Det (2) andra antagandet är om 
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platsmarknadsföringsstrategi är kopplat till ett långsiktigt politiskt arbete som använder bilden av plats 
som en del av ett större visionsarbete. Det (3) tredje och sista antagandet är att 
platsmarknadsföringsarbetet är att omskapa bilden av en plats genom att lyfta fram önskvärda 
aspekter som får stå i centrum (Syssner 2012:16f).  Platsmarknadsföring definieras av Syssner på 
följande sätt:  

Platsmarknadsföring handlar […] sällan enbart om att attrahera turister, investerare eller inflyttare 
till en plats utan också om att stärka medborgarens känslor av tillhörighet till platsen och om att 
skapa samsyn och gemensamma ledstjärnor i den lokala eller regionala utvecklingspolitiken 
(Syssner 2012:91) 

Platsmarknadsföringsarbetet är en företeelse som av forskare inom fältet beskrivs vara starkt kopplad 
till de förutsättningar som det postindustriella samhället medför. Detta är ett antagande som Mukhtar-
Landgren (2009:132) menar inte stämmer på grund av att de har anammat ett alltför kort historiskt 
perspektiv. Mukhtar-Landgren (2009) visar med ett jämförande historiskt perspektiv att motivet med 
att sätta en plats på kartan med ett aktivt profileringsarbete inte har genomgått en större förändring 
under de senaste århundrandet. Det visas genom att jämföra och kontrastera den svenska bomässan 
”Bo01” från början av 2000-talet med nationella utställningar från slutet av 1800-talet och en från 
1900-talets början (Mukhtar-Landgren 2009:133).   

Trots skillnader i tid och rum beskrivs utställningarna på ett snarlikt sätt av dess samtid. Det syns i att 
de undersökta mässorna dels benämns som internationella och storskaliga men också som händelser 
vars syfte är att presentera platsen för en utomstående publik och samtidigt väcka en stolthet hos 
befolkningen. En annan likhet mellan mässorna i studien kan ses i att de förstås fungera som ett verktyg 
till att uppfostra befolkningen om vad staden betyder i en tid som präglas av oro, arbetslöshet och 
bostadsbrist. Exempelvis förklaras Bo01 fungera som ett sätt för staden att berätta om en historisk 
brytpunkt där platsen gör upp med sitt förflutna som industristad och kliver in i informationssamhället 
(Mukhtar-Landgren 2009:150). På samma sätt som mässorna i början av 1900-talet bröt upp med de 
tidigare agrara normerna. Ett problem som lyfts fram i studien är att i den nutida 
platsmarknadsföringen finns motivet att omskapa bilden av staden och därmed finns en 
maktdimension i processen.  

Maktdimensionen finns i och med att de nutida mässorna bygger upp en vision om vad platsen strävar 
efter och vilka framtida egenskaper som ses vara önskvärda. Med denna riktning skapas en homogen 
bild av vad plasten innebär och därmed sorteras de mindre önskevärda elementen bort utav 
kommuner och näringsliv. Det kan resultera att i den bildskapande processen av staden kan stora delar 
av befolkningen exkluderas samtidigt som potentiella externa aktörer inkorporeras i bilden, utan att 
de egentligen finns på plats (Mukhtar-Landgren 2009:151).  

Denna typ av maktproblematik återfinns även i Ek & Hultman (2007) studie som argumenterar att i 
städers marknadsföringskampanjer finns det mekanismer som osynliggör de icke önskvärda element 
som platsens besitter. I den nationella och internationella marknadsföringen av en svensk stad blev en 
stor del av staden bortkopplad från den förmedlade bilden. Det förklarades bero på att den delen av 
staden sågs ha inslag som inte fungerade ihop med den säljande och förmedlade bilden av staden. Ek 
& Hultman (2007:14) menar att syftet med att medvetet synliggöra specifika delar av staden gjordes 
främst för att locka till sig köpkraft och att framställa staden som en attraktiv plats till konsumtion och 
nöje.  

Ett snarlikt maktrelaterat problem som relaterar till platsmarknadsföring undersöks av Hallin som i sin 
studie diskuterar de konflikter som kan uppstå när en plats beslutar sig för att sätta sitt namn på kartan 
genom ett aktivt profileringsarbete (Hallin 1995:194).  Det syns främst i vilka bilder av platsen som 
sanktioneras: 

En slogan eller en image som skapats med syfte att marknadsföra kommunen som lokaliseringsort, 
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och som enbart tar fasta på vissa typiska dra i den lokala kulturen, riskerar genom sitt syfte att bli 
snäv, ensidig och diskriminerade. Det finns ofta en förhärskande uppfattning om vad som uppfattas 
som önskvärda lokala egenskaper - en positiv attityd, kreativitet osv (Hallin 1995:204) 

3 Metod      
I kommande avsnitt redovisas studiens valda metod samt förklarar hur den empiriska data har samlats 
in. I avsnittet presenterats även den vetenskapsfilosofi som har styrt de val som i sin tur har påverkat 
studiens olika led, alltifrån vald teori, studiens metod till dess slutsats.  I avsnittet kommer även kritik 
till metod att tas upp och till sist kommer även de etiska problem som finns kopplat till forskning att 
diskuteras och hur studien har förhållit sig till dessa.   

3.1 Epistemologi  
En studies epistemologi, eller vetenskapsfilosofi, berättar om vilka regler och normer som finns i det 
vetenskapliga perspektiv som författaren till studien har valt att använda.  Dessa regler och normer 
påverkar i sin tur studiens olika led, från insamlingen av data till när iakttagelser testas mot valda 
teoretiskt perspektiv (Gilje & Grimen 2006:20). Epistemologi berättar om hur den uppfattade 
verkligheten betraktas och beskrivits. Denna studies epistemologi, eller forskningsfilosofi, hämtar sin 
inspiration från hermeneutiken. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt som grundar sig i antagandet 
att förståelsen av verkligheten är formad av den sociala värld som omger betraktaren. Det är ett 
perspektiv som i moderna tappning försöker förstå och problematisera de villkor som påverkar 
förståelsen av ett betraktat skeende (Gilje & Grimen 2006:177). Grundtanken är att en iakttagelse sker 
med en förförståelse av vad som betraktas. Denna förförståelse kommer från betraktarens sociala 
verklighet (Gilje & Grimen 2006:183). Perspektivet har inget intresse i att leta efter absoluta sanningar 
och kan därmed ses som en antites till den positivistiska viljan till att förklara den sociala verkligheten 
med allmängiltiga termer. Hermeneutik handlar istället om interpretativism som betyder att det görs 
en reflexiv tolkning av de skeenden som kan betraktas utifrån de villkor som omger det specifika 
skeendet och betraktaren (Bryman 2007:26, Gilje & Grimen 2006:176).  

Att studien använder sig av ett perspektiv hämtat från hermeneutiken betyder att denna studie inte 
gör anspråk om att berätta om en neutral förståelse av det platsmarknadsföringsarbetet som sker i 
Stockholm och Göteborg. Det uppsatsen gör en ansats till är att reflexivet berätta om ett skeende 
utifrån tanken om att den samhällsvetenskapliga kunskapen är färgad av dess omgivning och att det 
är med en öppenhet för argument och påståenden som går emot den egna förståelsen av ämnet som 
nytt kunnande om studiefältet kan nås.  

3.1.1 Studiens ontologiska förhållning 
Ontologi berör problemet om vad som förstås existera och vad som kan vara antas vara verklighet 
(Bergström & Boréus 2000:21). Detta grundar sig i problemformuleringen om huruvida ett observerat 
skeende besitter en essens som är oberoende av betraktarens förförståelse av skeendet eller om 
skeendet får sina egenskaper beroende på vem som är betraktararen. Denna studie kommer använda 
sig av ett konstruktivistiskt perspektiv. Den centrala aspekten i konstruktivismen är att den betraktade 
verkligheten är ett vara som skapas i en social interaktion och som sker i en verklighet som 
kontinuerligt (om)konstrueras. Det skeende som betraktas är därmed något som tolkas och förstås av 
åskådaren (Bryman 2007:30f).  Valet att använda ett konstruktivistiskt perspektiv grunder sig i det 
antagande som finns i studiens valda forskningsfilosofi.  Det är städernas platsmarknadsföringsarbete 
och de argument och tolkningar som finns kring begreppet som studeras i uppsatsen. Det är 
konstruktioner uppbyggda på det sociala samspelet som studeras och dessa har ingen essens utan 
innebörden av kategorin skiftar och (om)tolkas beroende på vilket perspektiv som har använts.  

3.1.2 Forskningsansats  
En studies forskningsansats berättar om de riktlinjer, förförståelse och normer som påverkar hur 
studiens empiriska data samlas in och tolkas. Det är i studiens forskningsansats som författarens 
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perspektiv lyfts fram för att läsaren kan få en insikt i hur författarens valda metoder påverkar studiens 
olika led såsom exempelvis valet av informanter och teori.  I samhällsvetenskaplig forskning finns det 
tre dominerande ansatser. Dessa är induktiv, abduktiv och en deduktiv ansats (Bryman 2007:22). 
Denna studie använder sig av en induktiv ansats.  

Den induktiva forskningsansatsen vilar på studiens empiriska material och det innebär kortfattat att 
studien börjar med att data från studiefältet samlas in och därefter påbörjas analys av empirin utifrån 
valt teoretiskt perspektiv som kommer ifrån det empiriska kunnandet om fältet (Nyström 2003:75). 
Det betyder att i denna studie har det empiriska materialet styrt valet av teoretiskt ramverk och att 
det är utifrån studiens data som analysen tar sin ansats ifrån. Med det menas även att studien inte gör 
anspråk på att testa en vedertagen teori utan ska ses som en samhällsvetenskaplig reflektion över ett 
studerat skeende där författarens erfarenheter, teoretiska perspektiv och vald metod påverkar 
studiens olika led till dess slutsats (Gilje & Grimen 2006:202). Detta relaterar till studiens ontologiska 
förhållning som menar att en förståelse av ett skeende mycket beror på betraktarens tidigare 
erfarenheter.  

3.2 Intervju som metod 
Valet till att använda intervju som metod grundar sig i studiens vetenskapsfilosofi (Kvale 2009:66f,70f). 
Det finns ett flertal former av intervjumetoder och metoden som har använts i denna studie är 
intervjuer av semi-strukturerad karaktär. Valet av semi-strukturerade intervjuer grundar sig i att 
undersökningen innehåller två skilda geografiska platser och därmed förespråkas någon form av 
struktur i insamlandet av information för att materialet ska kunna bli jämförbart (Bryman 2007:304) 

I semi-strukturerad intervju håller intervjuaren samtalet styrt kring förutbestämda teman som ska 
hänga samman med studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen mellan informanten och 
intervjuaren hålls som ett informellt samtal där frågeordningen kan frångås om samtalet går åt ett för 
studien intressant håll. Även uppföljningsfrågor är vida använt.  I de semi-strukturerade intervjuerna 
bör en intervjumall (se bilaga 1) användas som verktyg för att styra samtalet. Intervjumallen har innan 
intervjutillfället skickats till informanterna. Detta gjordes dels för att låta informanterna ha möjlighet 
att förbereda sig inför samtalet, men även för att låta dem ta ställning till om de ville stryka frågor 
alternativt lägga till frågor som de tyckte var intressanta och saknades. De teman som återfinns i 
intervjumallen har inspirerats av Syssner (2012) studie, som menar att på grund av studiefältets 
heterogena karaktär behövs teman för att göra en tillräcklig avgränsning. På grund av detta har det 
skett en styrning i vilka ämnen som ska behandlas under intervjutillfällena.  

Intervjuernas längd har varierat mellan 30 minuter och 120 minuter.  En av studiens intervjuer har 
skett via telefon och var till formen informell men den utgick från de teman som tidigare hade skickats 
till informanten via epost. Denna intervju var studiens startpunkt, och kommer enbart användas som 
en sådan eftersom den varken skrevs ner eller spelades in och kunde därmed inte transkriberas.  En 
intervju har även skett via en mailkonversation eftersom informanten bad om detta. Informanten fick 
skriva här fritt utifrån studiens syfte och intervjumall. Denna intervju kommer inte heller användas i 
studien i och med att den skilde sig så pass i utförandet från de övriga intervjuerna.  Resterande 
intervjuer har gjorts på plats i Stockholm respektive Göteborg.  Intervjuerna har främst skett på 
informanternas arbetsplatser.  

3.2.1 Studiens informanter  
Informanterna i studien är valda utifrån arbetsroller och kompetens gällande studiens syfte och fältet 
som undersökts. De relaterar alla till respektive stads platsmarknadsföringsstrategier, antigen som 
marknadsföringsstrateg, stadsplanerare eller forskare inom ämnet (se bilaga 2). Majoriteten av 
informanterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval och för att de i sin yrkesposition förstås kunna 
svara på studiens syfte och frågeställningar. Tre av informanterna finns med i studien på grund av 
snöbollseffekt (Bryman 2007:114ff), det vill säga att en person har använt sitt personliga nätverk för 
att låta författaren komma i kontakt med fler potentiella informanter.  
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Författaren har försökt samla ett så brett spektra av informanterna för att på det sättet bredda synen 
på respektive stads platsmarknadsföringsstrategier. Författarens ambition var att kunna samtala med 
en representant för varje stad inom förvalda kategorier. Potentiella informanter delades upp i olika 
kategorier för att säkerställa att studien inte skulle förvägras ett perspektiv på grund av dålig 
återkoppling. Dessa kategorier var följande: personer som aktivt arbetat med själva varumärket - från 
idé till genomförande. Personer som har stora kunskaper utifrån sin yrkesroll men som inte har arbetat 
med städernas varumärke och som ställer sig kritiska till det hur platsmarknadsföringsarbetet bedrivs. 
Individer från det politiska spektra, personer som med sitt politiska kunnande kan kommenterat 
utifrån det perspektivet och slutligen individer med ett mer akademiskt perspektiv, det vill säga 
personer med god teoretisk kunskap om ämnet ifråga. De informanter som deltar i studien har av 
författaren bedömts ha stora teoretiskt och praktiska kunskapar i ämnet och det gör deras utsagor 
högst relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar (Denscombe 2009:251). 

3.2.2 Transkribering  
Det inspelade intervjumaterialet har i denna studie transkriberats utifrån Bryman (2007:310). Den 
transkriberade texten tillsammans med den inspelade ljudfilen har skickats till respektive informant 
för att de ska ha möjlighet att godkänna att de har blivit korrekt tolkade i transkringen.  

Transkriberingen av intervju har i den här studien gjorts i två omgångar och det har även skett under 
samma dag som intervjun har genomförts. Första sekvensen har varit en transkribering där varje ord, 
hostning och talljud har skrivits ned. För att hantera det spretiga material som de transkriberade 
intervjuerna utgör kommer meningar i den andra transkribering sekvensen att korrigeras för en mer 
förståelig text. Detta har gjorts utifrån de riktlinjer som Kvale (2009:194)menar är gångbart i denna typ 
av studie som inte är ute efter att göra en semantisk analys av materialet utan vill kunna påvisa 
återkommande tendenser i materialet.  I förändringen av det transkriberade materialet kommer fokus 
ligga på att behålla kärnan i vad informanten menar. Metodologiskt har det varit viktigt att 
transkriberingen har skett samma dag eftersom den situerade kontexten som uppstår under 
intervjutillfället enkelt kan falla i glömska. I och med att det inspelade materialet transkriberas gör 
därmed en tolkning där sarkasm och ironi är situerad och kan få en helt annan innebörd när det är 
enbart en person som lyssnar på samtalet.  Det betyder att studiens transkriberade intervjumaterial 
inte ska ses som en objektiv representation av det inspelade materialet utan som författarens tolkning 
och förståelse av samtalet.  

Två av de inspelade intervjuerna visade sig vara av en sådan dålig kvalité att det blev svårt att utröna 
vad informanten sa. Dessa två intervjuer har blivit granskande extra noggrant och informanterna har 
även blivit kontaktade om att det inspelade samtalet höll en vansklig kvalité och om de var intresserade 
av att träffas för att komplettera intervjun, alternativ om kompletteringen kunde ske via en 
mailkonversation. De tackade nej med hänvisningen till att de trodde på att deras utsagor skulle bli 
korrekt använda.  

3.2.3 Kritisk granskning av transkribering  
Transkribering är en process som inte är helt oproblematisk eftersom den dels är väldigt tidskrävande 
och kräver en språklig och teoretiskt förståelses av samtalet. Utan förståelse för innebörden av ämnet 
kan det bli stora misstag i hur samtalet förstås och meningar kan få en helt annan innebörd (Bryman 
2007:311f).   

McDowell (2010) argumenterar att fördelen med intervju som metod är att studiefältets 
underliggande och outsagda meningar kan nås på ett helt annat sätt än vad som kan nås via 
kvantitativa metoder. Dock menar författaren att det finns problem som grundar sig i hur 
representationen av informanternas utsagor. Problemet manifesteras i att det sker en tolkning av 
intervjun när den transkriberas och i denna tolkning kan åsikter och värderingar läggas in som inte 
kommer från informanten själva. McDowell (2010) föreslår att informanterna ska få ta del av det 
transkriberade materialet och komma med synpunkter. Därmed får de en möjlighet att ge sitt 
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godkännande om att tolkningen av deras utsagor är korrekt och rättvis. Detta har gjorts i studien i och 
med att informanterna har fått materialet skickat till sig så att de kan göra en bedömning om de har 
blivit korrekt förstådda. 

Ett annat problem som kan behöva hanteras är behovet av att kunna anonymisera informanterna 
(Denscombe 2009:268f) Att enbart anonymisera de som så önskar medför ett dilemma eftersom de 
kvarstående informanternas namn och åsikter kan ge ledtrådar till vilka de övriga är. Särskilt 
problematiskt blir det om studiefältet är väldigt specifikt med några få individer. En lösning är att 
anonymisera alla deltagande informanter i studien. Dels löser detta ovanstående problem men även 
problemet med att värderingar och handlingar som förknippas med specifika namn försvinner. I denna 
studie har alla informanter blivit anonymiserade. 

3.2.4 Sekundära källor 
Tryckta sekundärkällor som relaterar till respektive stads marknadsföringsstrategier har också använts 
i denna studie (Bell 2000:96). Dessa har främst varit regionalpolitiska styrdokument som berättar om 
hur regionerna och de undersökta städerna ska utvecklas. De styrdokument som finns med i studien 
är Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010) och Översiktsplan för Göteborg (2009). 
Dessa dokument berättar om framtidsvisionen som staden arbetar efter. Även material från de båda 
kommunalt ägda organisationer som hanterar Stockholm och Göteborgs platsmarknadsföringsarbete 
har använts. De två är organisationen Stockholm Business Region (2005) och samverkansplattformen 
Göteborg & Co (2013). Även annan läsning har gjorts. Dock har de källorna hänvisat främst till de 
ovannämnda regionalpolitiska styrdokumenten och därmed tas övrig läsning inte med i denna studie.   

Att bredda empirin med tryckt material görs i studien utifrån tre argument. Det första argumentet 
grundar sig vilja att se om det finns en skillnad mellan det offentliga skrivna ordet och respondenternas 
förståelse av städernas platsmarknadsföringsarbete. Det görs även för att värderingar och åsikter som 
i det tryckta materialet kan vara outsagda kan nås via intervjuer. Och slutligen i kombinationen av 
informell data och formell data skapas en förståelse av det studerade fältet från olika perspektiv och 
med det kommer ett djupare kunnande av det studerade fältet på ett sätt som skulle vara svårt med 
enbart en av metoderna (Bryman 2007:361f, 367f).   

3.2.5 Kritisk reflektion gentemot studiens metod  
Att arbeta med intervjuer för med sig metodiska problem där bland annat författarens förförståelse 
av ämnet kan påverka studiens validitet. Validitet betyder kortfattat att studiens slutsatser och analys 
är gångbara med studiens empiriska data och undersökningsdesign (Bryman 2007:43,56).  
Problematiken kan även ses i vilka frågor som ställs under intervjutillfället och hur de kan vara formade 
efter intervjuarens förutfattade förståelse av fältet. En lösning på detta, och som har använts i studien, 
är att författaren har använt sig öppna och slutna frågor (bilaga 1) under intervjutillfället för att på så 
sätt låta informanten påverka samtalets riktning. Detta kan göras samtidigt som samtalet fortfarande 
förhåller sig till de frågor som studien vill besvara (Atkinson 1998:40). Det kan även lösas genom att 
innan intervjutillfällena så kan frågorna testas på en kollega (Bell 2000: 90) eller någon som förstås ha 
ett stort kunnande inom området. I denna studie skickades en skiss på frågorna som skulle ställas till 
informanterna innan intervjutillfället. Det gjorde dels för att avdramatisera intervjutillfället, men även 
för att låta informanterna ta ställning till om några frågor skulle tas bort eller ersättas med, i deras 
tycke, relevanta frågor. Ett annat problem som relaterar till metoden är vilka informanter förstås vara 
och vilket syfte intervjun är för dem. Att ställa upp på en intervju kan vara ett sätt för personen att 
sprida ett specifikt budskap. Detta är ett problem som i denna studie har lösts genom att de deltagande 
informanterna kommer från skilda positioner som kräver olika perspektiv på de skeenden som 
undersökts, men också för att deras utsagor ställs i relation till sekundära källor. Ett problem som 
relaterar till detta är att studien saknar informanter från den politiska sfären i Stockholm. Ett tredje 
problem är intervjueffekten. Med det menas att informanterna kan skräddarsy svaren så att de 
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fungerar tillsammans med studiens förstådda ”syftet” alternativt kan svar ges som ses vara lämpliga 
(Bell 2000:123, Bryman 2007:146). 

Att använda sekundära eller tryckta källor är inte heller utan problematik och kräver ett kritiskt 
förhållningstagande av användaren. I användningen av tidigare forskning har detta lösts genom att 
olika perspektiv som undersöker forskningsfältet har ställts mot varandra för att dels belysa hur ett 
skeende kan förstås på olika sätt beroende på vilket perspektiv som har valts. I styrdokument 
förmedlas en vision om platsens riktning, styrdokumenten berättar om vad som är eftersträvansvärt 
och säger mer om visionen om en plats än om faktiska skeenden. För att se om styrdokumenten har 
en koppling till vad som faktiskt sker kommer dessa att ställas i relation till utsagor från studiens 
informanters. Under läsningen av dokument har även en kritisk förhållningsätt till det tryckta ordet 
aktivt användas (Bell 2000:100).  

3.3 Etiskt förhållningssätt i metod 
Det transkriberade materialet har sänts till informanterna i två omgångar. Först skickades den råa 
transkriberade texten till informanterna och senare har empirin skickats till dem. Detta för att 
informanterna ska ha möjligheten till att kommentera om de känner att deras utsagor har blivit korrekt 
och rättvist tolkat. Detta har resulterat i att några av informanterna har hört av sig och velat ändra på 
stycken av deras utsagor. Det har främst gjorts med argumentet att deras poäng inte kom fram 
tillräckligt tydligt alternativt att utsagan såg grammatiskt fel ut i den transkriberade texten. 
Korrigeringen har gjorts av studiens författare eftersom huvudpoängen i informanternas utsago dels 
inte förstås ha ändrat karaktär men även för att på så sätt ge en korrekt bild av deras utsago. Detta har 
operationaliserats utifrån Kvales (2009:234) diskussion om den maktrelation som finns mellan 
informanten och författaren om vem som har tolkningsföreträde. Den diskussionen har tagits tillvara 
på i denna studie och om informanten under studiens gång har velat ändra sin utsago har det setts 
vara mest lämpligt att följa dennas vilja. Transkriberingen är därmed en tolkande process där förståelse 
av det inspelade samtalet har gjorts i samspel med studiens informanter och kan därmed förstås ha 
validerats av dem som har deltagit i studien. Detta relaterar till studiens vetenskapliga förhållningsätt.  

3.3.1 Studiens forskningsetiska principer  
Studien har aktivt förhållit sig till de fyra forskningsetiska krav som råder inom samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2002). Dessa principer ska fungera i studiefältet som en etisk kompass i 
situationer där intressen kan stå i kontrast mot varandra.  

Den första forskningsetiska principen är Informationskravet som betyder att de som deltar i studien 
ska vara införstådda med studiens syfte och att det finns en tydlighet i att deltagande är frivilligt. 
Deltagarna ska även vara informerade om att de har rätten till att när som helst avbryta sin medverkan 
i studien. I denna studie har informationskravet uppfyllts genom att de som har deltagit i studien har 
tidigt blivit informerad om studiens syfte och de har även godkänt att bli intervjuade.  Det andra kravet 
är Samtyckeskravet som betyder att deltagarna har informerats om sin rätt att få bestämma i vilken 
utsträckning de vill delta i studien. Deltagarna har även rätten att begära att deras deltagande ska ske 
anonymt.  I denna studie har ett antal informanter velat att deras namn ska strykas och därmed har 
alla som deltagit i studien anonymiserats. Det har inneburit att nämnda personer har fått andra 
benämnelser. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som betyder att information om de som har 
deltagit i studien ska hanteras aktsamt och på ett sätt som inte tillåter att obehöriga får tillgång till 
uppgifter om studiedeltagarna eller deras utsagor. I denna studie har det lösts genom att spara 
information i ett så kallat internetmoln som är lösenordskyddat. Det transkriberade materialet har 
även skickats till informanterna så att informanterna har haft möjlighet att godkänna författarens 
tolkning av vad som har sagts under det inspelade samtalet Den fjärde och sista principen är 
nyttjandekravet som betyder att det insamlade materialet enbart kommer användas till det 
forskningsändamål som har presenterats för berörd parter. Detta krav är uppfyllt eftersom studien 
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enbart har ett akademiskt syfte och att det de utförda intervjuerna enbart kommer användas till detta 
syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

4 Presentation av empiri 
Studiens empiriska material är avgränsat till att innefatta utsagor från informanter som har en 
anknytning till respektive stads platsvarumärke samt dokument som ses ha en direkt koppling till 
stadens platsmarknadsföringsstrategier. I presentationen av empirin kommer fokus främst ligga på 
informanternas transkriberade utsagor. Det argumenteras utifrån att intervjuerna har varit studiens 
huvudsakliga metod, gett mest relevant data i relation till studiens syfte, och för att det är ett gott sätt 
att visa läsaren de återkommande tendenserna i studiens empiri (Denscombe 2010:264). Citat hämtat 
från intervjuerna kommer vara kodade med ett könsneutralt namn i den löpande texten. Detta görs 
enkom för att anonymisera informanterna. Citat hämtade från dokument markeras med hänvisning till 
källan i slutet av citatet. 

4.1 Tematisk resultatredovisning  
I följande avsnitt kommer studiens empiriska material redovisas tematiskt.   Resultatredovisningen 
kommer ske genom att studiens insamlade material delas in två kategorier, målgrupp och drivkraft för 
Stockholms respektive Göteborgs platsmarknadsföringsarbete. Det empiriska materialet har 
strukturerats upp utifrån en matris (se bilaga 3). Detta har gjorts för att på ett intuitivt sätt koppla 
empirin till uppsatsens teoretiska ramverk och de tre frågeställningarna som presenterades i avsnitt 
1.2. Valet att kategorisera materialet i en matris hämtar sin inspiration främst från Syssner (2012:96) 
som argumenterar att i studerandet av platsmarknadsföringsföringsarbete är den tematisk 
kategorisering av godo eftersom studiefältet består av ett omfattande och spretigt material som bör 
struktureras.  

4.2 Stockholm –”the Capital of Scandinavia”  
”Stockholm-The Capital of Scandinavia” är ett varumärke som hanteras av Stockholm Business region, 
ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB (Stockholm Business 
Region 2005).  Varumärket (se bildbilaga) består av en symbol, själva stadsnamnet och en mening. 
Symbolen för varumärket är en krona som valdes ut för att den anses förmedla ett budskap om makt, 
auktoritet och en vision om platsens riktning (Stockholm Business Region 2005). Det är en symbol som 
antas associera till huvudstäder och vad dessa städer har historiskt stått för– det vill säga centrum för 
den ekonomiska och militära makten. Det använda namnet i varumärket är Stockholm och förklaras 
att inte enbart betyda Stockholm som stad, kommun eller län. Stockholm i varumärket består av hela 
Stockholmsregionen vilket omfattar dels den administrativa regionen Stockholms län och dels den 
funktionella regionen som infattar kommuner i andra län (Regionplanekontoret 2010:14). Orsaken till 
valet att inkludera regionen argumenteras med att i en internationell kontext te sig större och därmed 
skapa en större konkurrenskraft än vad enbart Stockholm ensam skulle åstadkomma (Stockholm 
Business Region 2005). Att inkludera hela regionen sker även för att det ska skapa en stolthet hos 
regionens invånare och även underlätta för ett större regionalt samarbete (Regionplanekontoret 
2010:114). Att korta av begreppet Stockholmsregionen till enbart Stockholm argumenteras med att 
det skapar en enklare förståelse till vad budskapet vill förmedla samtidigt som uteslutningen av ordet 
skapar en större sammanhållning inom regionen (Stockholm Business Region 2005). Att använda 
regionbegreppet riskerar även att distansera befolkningen i själva regionen eftersom det ses vara ett 
allt för diffust platsbegrepp (Stockholm Business Region 2005).  

Den använda undertexten ” The Capital of Scandinavia” är varumärkets huvudbudskap.  Det syftar till 
att berätta att Stockholm är Skandinaviens huvudstad (Stockholm Business Region 2005), men även till 
att förmedla en bild om att platsen är den viktigaste staden i norra Europa. Stockholm Business Region 
(2005) väljer att definiera Skandinavien utifrån den internationella turistnäringens innebörd av 
regionen. Utifrån den definitionen består Skandinavien av nationerna Danmark, Finland, Island, Norge 
och Sverige. Denna förståelse går därmed emot det vedertagna begreppet om vad Skandinavien som 
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platsbegrepp inkluderar. Stockholm förklaras vara huvudstaden i regionen utifrån tre antagande om 
Stockholm. Det första antagandet är att Stockholm ligger i Skandinaviens geografiska mittpunkt och är 
även ur ett historiskt perspektiv regionens viktigaste handelspunkt (Stockholm Business Region 2005). 
Det andra antagandet är att Stockholm är Skandinaviens ekonomiska centra. Det påstående grundas 
främst i att Sverige som nation har ett BNP som är större än några av de andra skandinaviska länderna 
tillsammans (Stockholm Business Region 2005), men även i att Stockholmsbörsens handelsvolymer är 
störst i Skandinavien. Det tredje och sista antagandet är att Stockholm är den kulturella huvudstaden. 
Det antagandet grundar sig i att Sverige som nation har under en längre period producerat 
världsartister men även för att stadens matkultur och designkultur är med internationella mått 
välkända (Stockholm Business Region 2005).  

4.2.1 Varumärket Göteborg 
Göteborg har sedan den ekonomiska krisen, som drabbade stora delar av landet under 1990-talet, 
aktivt och strategiskt transformerats från att betraktas som en hamn- och industristad till att förstås 
vara en evenemang-, kultur-, och kunskapsstad (Thörn 2011:990, Holgersson et al 2010:14). Den 
organisation som har haft i uppdrag att hantera omvandlingen av stadens identitet är Göteborg & Co. 
Det är en arbetsplattform där privata och offentliga aktörer från staden ingår och vars huvudsakliga 
syfte är att marknadsföra staden nationellt och internationellt som en evenemang- och turiststad. 
Plattformen skapades som en politisk reaktion på den ovan nämnda ekonomiska kris. Stadens 
företagsliv tillsammans med kommunalrådet och vice kommunalråd ansåg att stadens 
positioneringsarbete riktades åt olika håll och att staden var i behov av en samarbetsplattform som 
kunde göra bilden av Göteborg mer stringent, men på samma gång förmedla en bild av en heterogen 
stad.  (Intervju med Alex 2013-02-07). Varumärket Göteborg består inte av en logotyp, slogan eller ett 
flaggskeppsbyggen. Staden använder däremot ett flertal logotyper för att beskriva delar av staden. 
Exempel på detta är varumärket Go:teborg (se bildbilaga) som berättar om staden som destinationen, 
men som inte ska förväxlas med en varumärkes logotyp som används för att positionera Göteborg som 
stad (Intervju med Bo den 2013-02-05). Att inte använda en logotyp eller slogan förklaras bero på att 
det en omöjlig uppgift i att fånga en stads identitet på så sätt. Stadens positioneringsarbete förklaras 
istället utgå från att marknadsföra Göteborg som en liten storstad med gångavstånd till vad som förstås 
vara attraktiva miljöer att besöka. Göteborg & Co gör detta genom att exempelvis lyfta upp att hotell, 
arenor, restauranger och unika naturupplevelser ligger centralt beläget (Göteborg & Co 2013).    

I och med att Göteborg & Co har ett fokus på att locka stora som små event till staden är Göteborgs 
positioneringsarbete anpassat till vem betraktaren förstås vara. Bilden av vad staden innefattar skiftar 
beroende på behov och vad som önskas. Det ses bland annat i det strategiska arbetet att locka till sig 
utländska turister. Då marknadsförs stadens närhet till skärgården och den speciella natur som finns 
där. När staden vill locka till sig större event förklaras staden unika position med att det finns ett unikt 
avstånd mellan de aktuella utrymmen som ska nyttjas av eventet (Intervju med Alex 2013-02-07).   

4.3 Stockholms målgrupp 
Motivet bakom stadens varumärke finns i en ambition att knyta samman olika aktörer i Stockholm för 
att på så sätt skapa en attraktiv bild av staden och regionen på en internationell arena. Det ska göras 
med marknadsföringskampanjer som även ska fungera ihop med platsens invånare. Detta är en tanke 
som återfinns i Regionplanekontoret (2010): 

Varumärket [The Capital of Scandinavia författarens notis] ska bidra till att stärka 
sammanhållningen och förmedla en attraktiv bild av regionen till omvärlden, samt lyfta fram 
regionens ekonomiska, sociala och kulturella värden. Ett framgångsrikt varumärke sticker ut och 
talar om både vad platsen är och vad den vill bli. Men för att fylla sin funktion måste ett varumärke 
vara känt och omfattat av regionens invånare. (Regionplanekontoret 2010:113) 

Enligt riktlinjerna från Regionplanekontoret (2010:114) är en del av syftet med Stockholms 
platsmarknadsföringsarbete att sätta platsen på kartan internationellt samtidigt som varumärket ska 
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riktas inåt mot invånarna för att stärka deras identifikation med platsen. Att 
platsmarknadsföringsarbete som bedrivs i Stockholm riktas utåt mot en internationell arena får 
medhåll från majoriteten av informanterna som menar att det utomstående näringslivet är 
huvudmottagren av det platsmarknadsföringsarbetet som bedrivs i Stockholm:   

Alla städer behöver turism för shopping, hotell, restauranger, utställningar och kommunikationer. 
Så det är viktigt att försöka attrahera så många besökare som möjligt. Det andra är att försöka 
attrahera företag att etablera sig i staden. (Intervju med Charlie den 2013-01-22)   

Uppkomsten till varumärket ”Stockholm-The Capital of Scandinavia” argumenteras av två informanter 
bero på att i det tidigare positioneringsarbetet hade staden en profil som marknadsförde platsen 
beroende på vilken målgrupp denna antogs komma ifrån. Konkurrensen mellan platser ansågs öka och 
det fanns enligt en av informanterna ett växande behov bland stadens många aktörer att samlas under 
ett mer stringent varumärke som inte försökte anpassa sig till betraktarens behov. Istället behövdes 
ett kort och koncist varumärke som kraftfullt kunde berätta vad platsen innefattar: 

Problematiken var den att vi verkligen hade en splittrad varumärkespositionering i Stockholm. Dels 
hade vi turistmarknadsföringen som drevs åt sitt håll, sen hade du marknadsföringen som riktades 
mot investmentverksamheten som handlade om att få hit utländska företagsetableringar. De 
hängde inte ihop [...] dessutom var det så att man ändrade sin positionering i dessa områden 
frekvent, ibland var det Capital of Light och ibland var det Beauty on Water och det är inte hållbart. 
(Intervju med Robin den 2013-02-01)   

Marknadsföringen av Stockholm är enligt informanter inte en ny företeelse, utan det ses som en 
naturlig del av vad en stad ska arbete med. Att städer behöver ett strategiskt 
platsmarknadsföringsarbete ifrågasätts aldrig av Stockholms informanter. Det som förstås vara nytt 
med nuvarande varumärkesarbete är att vad som sker i Stockholm har stor påverkan på de skeenden 
som finns i en nationell kontext. I planeringsfasen av det nya varumärket var resonemanget följande 
enligt en informant: 

Framförallt handlade det om att marknadsföra staden internationellt, utanför landet [...]. 
Stockholms varumärke skulle hamna utanför landet. Det är fortfarande tanken. Det vi kom fram 
till är att om det går bra för Stockholm så påverkas resten av landet. För om Stockholm växer 
kommer landet i övrigt att växa, det spiller över. (Intervju med Sam den 2013-01-23) 

Att marknadsföra platsen internationellt innebär att budskapet ska tolkas och förstås av så många som 
möjligt. Att budskapet riktas utåt mot omvärlden är orsaken till att använda en engelsk slogan. En 
intervjuperson förklarar detta samtidigt som denne menar att budskapet inte är ämnat till nationens 
befolkning: 

Anledningen till att den är på engelska är att vi vill nå en internationell publik. Den har inte varit 
tänkt att används mot svenskar. Utan det är ett internationellt varumärke för att sätta Stockholm 
på kartan. Vi behöver ett gemensamt varumärke. (Intervju med Sam den 2013-01-23) 

Varumärket ”Stockholm - the Capital of Scandinavia” introducerades år 2005. Det är enligt informanten 
Robin en liten del av stadens platsmarknadsföringsarbete och fungerar främst som ett verktyg för dem 
som integrerar med det externa näringslivet. Det är ett platsmarknadsföringsarbete som ska föra 
samman aktörer utanför Stockholm:  

[…]om det är de som har ett stort kontaktnät som påstår att ”det är jävligt bra här som företagare, 
massa it-företag finns här. Kom hit”. Om vi säljer in bilden om hur det är att arbeta här så har det 
en jätteimpact. Marknadsföring är ju inte bara ett varumärke, branding eller hur vi arbetar. Det 
handlar om att ha ett nära samarbete med stora företag, sånt som byggs upp över tid. När de talar 
väl om Stockholm, så betyder det mycket mer än vad Stockholms stad säger. (Intervju med Robin 
den 2013-02-01)   
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Att varumärket främst riktas utåt är något som uppmärksammas av samma informant senare under 
samtalet. Denna menar att det är svårt att påstå att Stockholms invånare skulle börja använda 
varumärket i vardagligt samtal. Stockholms varumärke har väldigt lite med invånarna att göra samtidigt 
som stadens invånare förklaras stå bakom platsmarknadsföringsarbetet:  

Syftet […] var att förklara för de som inte bor här och vi vill få hit dem i olika avseenden. Det handlar 
om positionering i den internationella marknadsföringen. Inget för Stockholmaren. Men det är 
betydelsefullt vad Stockholmarna tycker. Vi kan inte ha marknadspositionering som stadens 
invånare inte tror på. (Intervju med Robin den 2013-02-01)   

Tanken om att platsmarknadsföring följer ett rankingsystem återkommer hos tre av informanterna i 
studie. En intervjuperson menar att den marknadsföringskampanj som finns i Stockholm är direkt 
hämtat från hur produkter marknadsförs. Dessa likheter kommer ifrån viljan att attrahera näringsliv 
och eftersom är det enkelt att använda sig av deras språk och tankemönster när stadens positioneras:  

En kommun har inte en produkt att sälja såsom ett företag har. En kommun kan ha en uppfattning 
och en vilja att attrahera investerare. Det är fallet med Stockholm, men då har man tagit till sig 
branding conceptet utan att förstå dess implikationer. Att det inte är samma sak att marknadsföra 
en kommun som ett verksamhetsföretag. (Intervju med Noel den 2013-03-22)   

I diskussionen om varför städer använder sig av ett profileringsarbete som liknar det som finns i 
produktmarknadsföring relaterar intervjupersonen Charlie till hur New York under 1970-talet 
genomgick en tung ekonomisk kris. I krisen skapades ett av de mer kända stadsvarumärkena (I <3  NY). 
Trots krisen i New York var invånarna stolta över sin stad och det togs tillvara på stadens 
kampanjarbeten. Tanken var att invånarens relation till staden skulle generera en positiv spiral i staden 
som i sin tur skulle sprida sig till invånarna och även utåt.  En kritik mot Stockholms 
marknadsföringsarbete är att det finns en väldigt lite återkoppling till vad stadens invånare tycker och 
tänker om staden:  

Och man (New York författarens notis) började med invånarna. Stockholm börjar precis tvärt om. 
Man tror att man attrahera kapital och företag med slogan. Företag tittar på andra aspekter än 
slogans[…]. Ett varumärke för en stad är otroligt komplext. Man kan inte göra om geografiska läge, 
det går inte utveckla. Det är svårt att göra om språket. Hur staden är uppbyggd kan man ändra på 
gradvis, men många saker är givna så egentligen är anseendet och attraktionen det man kan 
förbättra. […] till skillnad från andra varumärken där man kan ändra på en förpackning, eller recept 
så att det är godare. (Intervju med Charlie den 2013-01-22)   

Charlie är den informant som riktar skarpast kritik till vad denna anser vara en övertro på vad de 
nuvarande platsmarknadsföringskampanjerna kan åstadkomma i relation till dess högt uppsatta 
syften. Denna menar att slogans såsom ”Stockholm - Capital of Scandinavia” i sig själv har svårt att 
skapa något egentligt, utan menar istället på att det är andra aspekter som lockar och som är 
oberoende av platsmarknadsföringsstrategier:  

Stockholm har en dragningskraft när det gäller etablerade näringslivet då vi har en välutbildad 
arbetskraft, ganska hyggliga kommunikationer. Det finns ett rättsväsende och lagar som gör att 
företag kan tänka sig att etablera sig här, men det har i n g e n t i n g att göra med den här sloganen. 
Inget företag kommer att etablera sig beroende på denna slogan.  (Intervju med Charlie den 2013-
03-02)   

Att ha en välfungerande infrastruktur och trygghet bakom platsmarknadsföringskampanjerna är något 
som denna informant menar är ett måste för att ha någon egentlig mening. Det är de strukturer som 
redan finns på plats som ska användas enligt informanten. Informanten menar att Stockholm har svårt 
att hävda sig mot de väletablerade världsstäderna, såsom New York, Paris och London, och tycker att 
Stockholm istället borde konkurrera med de styrkor som finns i staden. Det uppsatta målet att staden 
ska bli en världsstad har informanten svårt att tro på. Att Stockholm uppfattas som en stad med en ren 
natur och bra miljö är en styrka som informanten tycker istället borde användas som 
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platsmarknadsföringsstrategi. Ett effektivt positioneringsarbete behöver inte aktivt kommuniceras ut 
utan kommer naturligt enligt denna intervjuperson:  

Om man frågar Parisbor eller de från New York så tycker de att det är ganska jobbigt att ha svarta 
fönsterbäck på grund av avgaser. Då kanske man skulle kunna tänka högt och se över 
kommunikationen att det går flera spårvagnar i staden, tunnelbanan förstärks ytterligare, fler 
cykelvägar som i Köpenhamn och Amsterdam som har varit skickliga att kommunicera ut det. Att 
ha rena staden som tema behöver man inte kommunicera ut. Men det skulle gå att kunna fylla på 
både i infrastruktur, aktiviteter, åtgärder och kanske människors engagemang och hålla staden ren. 
Då kan man tänka sig vem som inte är intresserad av en ren stad. (Intervju med Charlie den 2013-
01-22)   

En av de mer kritiska rösterna som kommer till tals under intervjuerna menar att problemet med 
stadens varumärke är motivet bakom strategin att använda en logotyp som ska berätta för den 
internationella åhöran om vad en stad innefattar. Det är en kritik som främst riktas mot att logotypen 
och sloganen inte tillför något samtidigt som stadens karaktär ändå kommer vara kvar om varumärket 
inte skulle existera: 

Den här sloganen tillför ingenting. Stadens värden finns kvar även när man tar bort varumärket. De 
är konstanta över tid, de kan bli bättre och bättre eller sämre och sämre. Men de är här. Östersjön 
är här, vi har Mälaren, Globen, kungahuset. Det ändras inte. Ta bort logotypen. (Intervju med Noel 
den 2013-03-22)   

Även om målsättningen är att stärka invånarnas stolthet och de olika intressegruppernas 
sammanhållning i regionen finns det problem som relaterar till det praktiska utförandet att positionera 
Stockholm. Det finns en risk att stadens invånares relation till platsen åsidosätts i och med det hårt 
dragna budskapet om staden och strävan att verka attraktiv för den externa betraktaren:  

Det är typiskt på att lanseringen av Stockholms varumärke är extremt inriktat på att få hit turister 
och få hit investeringar. Det gör att man inte förstår att ett bra varumärke ska fungera för dem som 
även bor i staden och på andra ställen. Det här varumärket fungerar inte att sitta och säga ”ja du, 
jag tycker att du ska besöka ” Capital of Scandinavia”. Hela tanken är helt befängd. (Intervju med 
Elias den 2013-01-30) 

Detta relaterar till en annan diskussion om vad syftet med positioneringsarbetet innefattar. Det 
absolut viktigaste är att få näringslivet att uppfatta staden som en intressant miljö. Den huvudsakliga 
målsättningen med stadens platsmarknadsföringsarbete är att för näringslivet te sig som en attraktiv 
miljö:   

[…] det är framförallt intressant från det perspektivet att vi ska få hit företag som vill etablera sig. 
Besökare bryr sig troligen mindre om märket. Men för företagare så är det intressant. (Intervju 
med Sam den 2013-01-23) 

4.3.1Göteborgs målgrupp  
Enligt ”Översiktsplanen för Göteborg” (2009:70) är evenemangsverksamhet, turism och handel de 
sektorer och branscher som i framtiden kommer få en allt större betydelse för staden. Detta samtidigt 
som så kallade traditionella verksamheter i Göteborg beskrivs stå inför stora framtida utmaningar. Att 
turismen kommer få en allt mer ökad ekonomisk betydelse för staden är en uppfattning som återfinns 
hos majoriteten av informanterna. En av informanterna menar att stadens tillväxt och satsning på 
turism hänger ihop:  

Och jag menar turismen är lukrativ. Den ökar varje år. Hela tillväxten i regionen Göteborg har ökat 
för det 21:a året i rad. Även internationellt ser det utså. Folk reser allt mer och det hänger ihop 
med globaliseringen. Människor vill röra sig och se nya saker. Tillgänglighetsfrågor står därmed 
högt på politikers agenda och det är klart att det då finns utrymme för privata aktörer. (Intervju 
med Gabriel den 2013-02-08)   
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I Göteborg finns två dominerade förklaringar till att positionera Göteborg som evenemang och 
kulturstad. Det första återkommande argumentet är att med evenemang och turism kommer direkta 
och positiva effekter att synas i staden. Den andra förklaringen ligger i att dessa två industrier ses vara 
alltmer betydande i en global och mer gränslös värld och att det är fördelaktigt att stärka Göteborgs 
position som en attraktiv plats för denna del av näringslivet. Alex förklarar sin syn på att Göteborg har 
valt att fokusera på turism:  

Turismen ökar. Det blir en alltmer betydelsefull aktör i en global värld. Det är näringslivet som har 
flest sysselsatta. Sverige är inte det enda landet som har problem med arbetslösheten. Det har det 
flesta i princip. De allra flesta har fattat det här med turism. Satsar man på turism så har man snabbt 
en effekt. (Intervju med Alex den 2013-02-07)   

Samtidigt finns det i Göteborgs positioneringsarbete en förmåga att anpassa budskapet till 
mottagarens behov. Detta kommer ifrån att platsmarknadsföringsarbetet som drivs i Göteborg riktas 
i hög grad inåt mot staden. En informant menar att platsmarknadsföringsarbete primära roll i Göteborg 
är att förmedla visionen om staden till dess invånare genom att kommunicera ut de positiva 
händelserna som påverkar individen och dennes omgivning. Det positivt laddade budskapet till 
invånaren är en viktig del i hur staden arbetar för att positioneras: 

Det primära är att tydligt kommunicera vad man gör. Vad staden gör för dess medborgare. Det är 
det primära. Sen kan man identifiera olika målgrupper, besökare, näringsliv, de som bor här. Och 
beroende på lyssnaren kan man ha olika motiv. Om det är näringslivet och besökare till Göteborg 
kanske det handlar om att vara en konkurrenskraftig region eller stad. Vi vill locka hit stora företag 
och investeringar. Vi vill vara en plats, en kunskapstad som kan locka till sig forskning.(Intervju med 
Morgan den 2013-02-06)    

Att staden ska kommunicera med dess invånare är en viktig del i hur Göteborgs 
platsmarkandsföringsarbete fungerar och förmedlas enligt tre av informanter från Göteborg. Det beror 
enligt intervjupersonen Alex på att dagens invånare behöver en tydlig förklaring till varför de ska 
spendera sin tid i just den specifika plats de är på just nu. Informanten tar sig själv som exempel i hur 
denna behöver ett budskap om platsens funktion för att vilja spendera tid på platsen:  

Vem äger stadens varumärke? Man kan säga att det är alla som bor på stället i någon mening och 
som känner att de tillhör stället [….] Det är oerhört viktigt därför att vad är det som säger att jag 
ska stanna kvar på just den här platsen. Varför ska jag lägga min dyrbara tid här. Varför ska jag och 
min familj vara på den här platsen? Jag kan flytta till en annan plats imorgon […] Därför är det 
otroligt viktigt med kommunikation. (Intervju med Alex den 2013-02-07)   

Informanterna från Göteborg menar att istället för att positionera Göteborg med nya 
byggnadskomplex, slogans eller från en vilja att klättra på rankinglistor ska varumärket komma från 
stadens befolkning. Detta återkommer en av informanterna i Göteborg till ett flertal gånger när denna 
diskuterar det dagliga marknadsföringsarbetet som förs i staden. Informanten menar att utan en 
välmående befolkning så är den urbana miljön en plats som är ointressant från ett 
besöksnäringsperspektiv:  

Det vi gör i Göteborg. Vi försöker bli bättre på att kommunicera det vi gör i staden och hur det 
påverkar invånare. Där ligger vårt fokus. Fokus ligger inte på index eller besökare från utlandet. 
Fokus är på kommunikation med våra medborgare först och främst. Det är de som är viktigast. 
Invånare är mest av alla. Det är deras stad och vi som förvaltar deras resurser. (Intervju med 
Morgan den 2013-02-06)    

Kommunikationen med Göteborgs invånare ska väcka stolthet enligt samma informant. Det är en 
stolthet till att vara del av staden och som informanten relaterar till som ”göteborgsandan”, och menar 
på att stadens olika instanser ska kommunicera med invånaren om vad staden gör för just dem. Just 
kommunikationen om vad staden innebär är något som är ett återkommande tema hos denna:  
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Här i Göteborg finns en tradition som kallas ”göteborgsandan”. Det är en känsla av samarbete i 
staden. Invånare ska känna en närhet och stolthet av att bo här och jobba här. Man ska känna att 
man har kontakt med staden. Det är viktigt för oss som administration. Vi har ett stort fokus på 
skapa en medborgarservice[…] En väg in i stadens tänk.(Intervju med Morgan den 2013-02-06)    

Just ”göteborgsandan” och hur denna är en stor del av stadens identitet kommer på talas med två 
andra informanter. En av dem anser att det är just denna ”göteborgsanda” håller tillbaka utvecklingen 
av stadens karaktär och att det i sin tur påverkar bilden av staden. Informanten kopplar 
”göteborgsandan” till ett strukturellt problem som håller tillbaka nya perspektiv och infallsvinklar på 
hur Göteborg kan utvecklas:  

Att få syn och få ifatt den nya nerven är avgörande för framgången för oss. Och Göteborg lider av 
en ganska tråkig stämpel av gubbighet. Där det sitter några få människor som bestämmer.[…] Jag 
tror att Göteborgs rykte av goa gubbar har varit förödande för staden. Man kan se det som att det 
inte finns ett genusperspektiv överhuvudtaget. Nu är detta några år sedan jag kollade på detta, 
men de strukturerna är stenhårda. (Intervju med Love den 2013-02-08)  

Göteborgs platsmarknadsföringsarbete försöker ta vara på den spretighet som uppges finnas i staden 
och vänder det till att vara en del av budskapet om Göteborgs mångfacetterade karaktär. I 
marknadsföringsarbetet finns tanken om att ta vara på den heterogenitet som påstås finnas i staden 
och samtidigt lyfta fram detta i budskapet om Göteborg. Detta kommer till utryck bland flera av 
informanterna som uttrycker att mångfald är en stor tillgång och som ska användas för att 
marknadsföra staden. En av informanterna lyfter upp den sociala pluralism som finns i Göteborg som 
en personlig vision om hur staden ska uppfattas av omvärlden:  

Jag personligen, jag är ganska radikal. Göteborg kan inte vara störst, vi kan inte vara bäst, vi kan 
inte vara vackrast. Men jag tror att vi kan bli världens mest hållbara stad [...]Och då pratar jag inte 
enbart om turism utan om alla instanser. Låt oss säga att vi strävar åt det hållet. Då vill jag säga 
empatisk, attraktiv och pluralistisk. (Intervju med Alex den 2013-02-07)   

Samma informant tillägger senare att städers identitet har blivit mer rörlig och kräver därmed andra 
strategier än exempelvis attraktiv bebyggelse som på något sätt ska kommunicera ut stadens identitet. 
Informanten menar att det är från en konstant rörelse i en nöjd befolkning som bilden av staden på 
bästa sätt kan förmedlas: 

[…]vi fokuserar på det bredare samhället. Det mest mänskliga och attraktiva i samhället handlar 
ganska mycket om att vi vill att de människor som bor här ska trivas också. Leva och verka kommer 
före att besöka. Vi tror nämligen på att om ingen vill verka och leva i staden så lär inte många 
komma och besöka oss heller. Men vad som gör oss mänskliga, attraktiva över tid beror på 
samhällets utveckling i stort. Så det är inte statiskt. Man kan säga att det är en levande vision. 
(Intervju med Alex den 2013-02-07)   

I kontrast till Göteborgs informanters förklaring av stadens platsmarknadsföringsarbete, att anpassa 
bilden av staden till betraktarens behov och använda stadens mångfald, står så kallade mer 
traditionsenliga platsmarknadsföringsstrategier som exempel på hur det inte ska skötas. Majoriteten 
av informanterna i Göteborg förhåller sig kritisk till att försöka positionera staden med logotyper, 
slogans eller flaggskeppsbyggnader. Det finns enligt dem mer fruktbara alternativ som staden redan 
aktivt använder. En informant menar att staden använder sig av en aktiv lobbyverksamhet för att i en 
internationell kontext bli omnämnd som en speciell stad att besöka. Det är ett marknadsföringsarbete 
där bilden av platsen förmedlas utifrån, men kommer från själva staden.  Det är ett arbete som förstås 
ha en snarlik effekt som flaggskeppsbyggnader: 

I staden förstår man att diskussionen som finns i Lonley Plantet och New York Times är viktig. Nu 
tror folk att det beror på att de kommer själva hit till staden och upplever platsen, men det är 
många års lobbyverksamhet från Göteborg & Co som ligger till grund för detta[...] Det jag tror på 
är att sånt drar minst lika mycket som att skryta med stora arenor. Det studsar nästan lika mycket. 

19 

 



 
 

(Intervju med Bo den 2013-02-05)   

Att Göteborg i sitt profileringsarbete har riktat in sig på besöksnäringen är något som en av de mer 
kritiska informanterna diskuterar när frågan hur varumärkesarbetet fungerar i Göteborg tas upp under 
intervjun. Informanten menar att stadens profil har blivit anpassad till besöksindustrin och att det i sin 
tur har lett till att bilden av staden har internationellt blivit homogen och att den mångfacetterade 
historia och kultur som finns i staden delvis har i förståelsen av staden gått förlorad:  

Göteborgs varumärke har hanterats utifrån ett slags besöksnäringsperspektiv. Och såsom jag 
uppfattat det så verkar det som att det är turism och besöksnäringen som har stått högt i kurs de 
senaste 15-20 åren och därmed har man fått från kommunledningen att betrakta Göteborg utifrån 
hur man ska kunna locka besökare hit. (Intervju med Love den 2013-02-08)    

Göteborgs unika egenskaper, såsom närheten till en unik natur, lyfts fram av en annan informant som 
poängterar att det i städers marknadsföringsarbete finns risker för likriktning. I arbetet att uppfattas 
som unik finns det en överhängande risk att staden beskrivs som vilken annan plats som helst. Enligt 
denna informant är det bättre att finna vad som gör staden speciell och sedan hitta på ett unikt sätt 
att få ut budskapet om detta: 

Jag tycker att man ska göra en analys av ens egna tillgångar. Vad är de unika tillgångarna i en stad. 
Alla städer har något som särskiljer sig eller något att trycka på. I Göteborg är det ingen tvekan på 
vad det är. Det är närheten till havet, hamnen och det marina.  En annan tanke är att hur man 
skapar det unika som redan finns i sammansättningen av människor, historia och kultur[...] Jag har 
bara noterat en kommun, grundtanken är densamma, men Falköping har ”the slow city” eller nåt 
sånt där. De går mot strömmen genom att inte försöka säga att de är en miniatyr av New York. 
(Intervju med Gabriel den 2013-02-08)    

En av informanterna berättar om sin syn på hur ett platsmarknadsföringsarbete optimalt fungerar. Det 
är ett arbete som förklaras komma främst från stadens befolkning och som i sin tur kan väcka ett 
intresse i omvärlden. Det är ett arbete där staden ska sända ut ett budskap om sin position i världen:  

Det handlar om genuinitet. Vill du på allvar bygga ett bra varumärke för Göteborg så börja att bygg 
från göteborgarnas värderingar. Kommunicera sen varför världen ska intressera sig för staden. Det 
handlar om att vara nytta för andra och inte enbart för sin egen sak.  (Intervju med Love den 2013-
02-08)    

Göteborg beskrivs som socialt pluralistisk och detta betraktas som en tillgång.  Samtidigt menar samma 
informant att det finns problem med att peka på en specifik egenskap som ska förknippas med staden. 
Att ta tillvara på den mångfald som finns i staden är enligt denna informant ett bättre sätt att 
positionera Göteborg, då mångfalden dels är mer äkta än att försöka peka på en egenskap:  

Vi har en produktionsindustri som är problematisk. Bara tanken om att alla ska ha bil som smutsar 
ner samtidigt som vi ska vara ett Grönt Göteborg stämmer inte. Vi har haft en av den absolut 
sämsta luften och det beror på att vi ligger i en gryta. Det är svårt med varumärken men vi försöker 
hävda att staden är grön och andra sidan har vi den tunga industrin.[…] Det jag tycker är spännande 
är maten som finns här, närheten till skärgården och hur vi tar tillvara på den regionala och lokala 
är prägeln som finns här. (Intervju med Love den 2013-02-08)    

4.3.2 Sammanfattning målgrupp 
Stockholms platsmarknadsföringsarbete riktas främst utåt och motiveras i att behålla 
och lokalisera nytt näringsliv till regionen. Det är ett positioneringsarbete som ska dels stärka det 
regionala samarbetet och invånarens identifikation med staden. Det finns en diskrepans mellan 
informanternas förståelse av hur platsmarknadsföringsarbete ser ut i Stockholm och hur det motiveras 
i de regionalpolitiska styrdokumenten. Det syns främst i hur invånaren förstås relatera till 
platsmarknadsföringskampanjerna som bedrivs.   Göteborgs platsmarknadsföringsarbete riktas främst 
inåt mot stadens invånare för att skapa en attraktiv bild av staden som välfungerande evenemang- och 
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turiststad. Det motiveras främst med att det är via stadens befolkning bilden av Göteborg bäst kan 
förmedlas utåt. Motivet bakom städernas platsmarknadsföring är att med det strategiska 
platsmarknadsföringsarbetet skapa en positiv bild utav platsen som en attraktiv miljö 
för både besökare, invånarna och näringsliv.  

4.4 Stockholms drivkraft 
Drivkraften bakom varumärkessatsningen är att regionen ska komma att bli norra Europas ledande 
tillväxtregion, men också för att Stockholm enligt Stockholm Business Region (2005) ska nämnas i 
samma sammanhang som de så kallade världsstäderna. Något som argumenteras vara bra för staden, 
regionen och landet i sin helhet:  

Och får vi som vill, så kommer Stockholm att nämnas i samma sammanhang som London, Paris, 
Barcelona, Dubai och New York som en av världens populäraste regioner. En sådan utveckling 
kommer inte bara att vara bra för Stockholm, utan också för hela Sverige (Stockholm Business 
region 2005)  

Motivet att använda det nuvarande platsvarumärket argumenteras med att städer och regioner 
konkurrerar sinsemellan om att locka till sig företag, turism och nya invånare.  En av informanterna 
beskriver förutsättningar för uppkomsten till Stockholms platsvarumärkesarbetet så här:  

Vi kommer aldrig, någonsin, aldrig konkurrera ut London, Paris, New York eller Shanghai. Det finns 
inte. Det är inte realistiskt. Stockholm har en vision med ”världsklass” och det kan man nog nå. 
Men världsstad, det kommer staden inte bli. Inte i den dimensionen. Vi är helt enkelt för få. Men 
vi kan bli den mest intressanta, ledande staden i regionen. En mycket spännande region i norra 
Europa. Det ligger till möjligheternas gräns, om man definierar norra Europa som Östersjön och 
omnejd. (Intervju med Robin den 2013-02-01) 

Att Stockholm inte kommer kunna konkurrera med världsstäderna är något som återfinns hos 
majoriteten av informanterna. Det huvudsakliga argumentet är att Stockholm är befolkningsmässigt 
en liten aktör, men även att platsen har saknat nödvändig infrastruktur som en världsstad ska besitta. 
Detta har enligt en av informanterna varit problematisk eftersom denna menar att Stockholm som 
Skandinaviens huvudstad har tidigare saknat viktiga delar som en stad av den magnituden anses 
behöva. Samtidigt menar denna att varumärket främst är till för att få olika intressegrupper i 
Stockholm att dra åt samma håll:  

Stockholm är en stor evenemangstad. Vi saknade tidigare arenor, kongresser, center. Nu har 
Waterfront tagit hand om delar av det. Sen vet jag att det kommer från ett behov och inte från 
varumärket. Svårt att säga, men jag tror att man ska se varumärket som att vi har samlat folk för 
att jobba ihop. Se till att marknadsföra Stockholm som den viktigaste staden i norr men se till att 
den blir det. Det måste finnas konkurrenskraft. (Intervju med Sam den 2013-01-23) 

Motivet med nuvarande varumärke som används av Stockholm är att knyta samman 
Stockholmsregionen kring ett gemensamt varumärke och med det uppmuntra till ett större samarbete 
över kommungränser och stärka den regionala känslan av samhörighet (Regionplanekontoret 
2010:114).  Ett annat motiv som är direkt kopplat till uppkomsten av varumärket är att i början på 
2000-talet fanns en direkt oro inom näringslivet och inom den politiska sfären att multinationella 
företag som hade sitt huvudkontor i Stockholm skulle flytta dessa till Köpenhamn, eftersom den 
platsens sågs vara mer attraktiv på grund av dess infrastruktur och dåvarande platsidentitet. 
Informanten Robin berättar om vilken kontext varumärket kom till i:   

När detta var aktuellt fanns en stor oro för att huvudkontoren skulle flytta från Stockholm. 
Köpenhamn uppfattades som ett alternativ och som ett hot i detta avseende. Inte för att 
Köpenhamn skulle vara bättre än Stockholm, utan för att Kastrup har en ställning som nav i 
regionens flygtrafik. Huvudkontoren finns här i Stockholm, men när man skall resa är man ofta 
tvungen att byta plan i Köpenhamn. (Intervju med Robin den 2013-02-01) 

21 

 



 
 

Att städer och platser konkurrerar med varandra är inte lika självklart som det ibland kan tyckas utifrån 
teoretiska moduler eller policy-dokument. De nordiska städerna förstås ha mycket att vinna på att 
samarbeta eftersom de har relativt få invånare i förhållande till världsstäderna. Fyra av informanterna 
från Stockholm menar att ett samarbete är praktiskt mer gångbart i den kontext som Stockholm 
befinner sig i. Den närmsta konkurrenten förklaras även vara den stad som det sker mycket samarbete 
med:  

Det är viktigt och bra att ha en riktning i sitt arbete. Och veta hur man vill uppfattas. Och sen ställa 
frågan vad som behöver göras för att uppfattas på rätt sätt. Det kan vara så att informationen kan 
dras åt en riktning. Det kan vara så att man gör en aktivitet eller ett event som drar åt samma 
riktning som informationen. Eller göra förbättring av staden. Vi kan säga att Stockholm har det 
renaste vattnet.[…] Man ju även koppla sig samman Köpenhamn som marknadsför sig som den 
gröna staden. Då kan Stockholm ses som den blåa staden och samarbeta istället för att konkurrera.  
(Intervju med Charlie den 2013-01-22) 

Att stadens varumärke även är ett regionalt profileringsarbete tar sig uttryck inte minst i att 
varumärket fysiskt omfattar platser utanför Stockholms läns gräns och att användandet av varumärket 
sträcker sig från Gävle i norr, Nyköping söderut och till Karlskoga i väst (Stockholm Business Region 
2005).  Kommunerna som vill delta i varumärkssamarbetet måste ta ett aktivt beslut att låta delar av 
deras budget gå till det gemensamma varumärkesarbetet måste också vara med och betala för det ur 
den kommunala budgeten:  

Briljansen i detta är dessutom att […] genom att marknadsföra regionen som en helhet så vidgas 
Stockholm och dess erbjudande när det gäller till exempel markpriser och specialistkompetens. 
Detta är en fördel för hela regionen och vi är ändå en gemensam arbetsmarknad i någon mening. 
(Intervju med Robin den 2013-02-01) 

4.4.1Göteborgs drivkraft 
I översiktsplanen för Göteborg är konkurrens ett återkommande begrepp i förklaringen till stadens 
positioneringsarbete och hur Göteborgs relation till närliggande och snarlika platser fungerar. I 
styrdokumentet är städer och regioner konkurrerar med varandra. Göteborgs konkurrenskraft uppges 
komma från en attraktiv stadsmiljö som tillsammans med en nöjd befolkning verkar positivt för att 
lokalisera turism och näringslivet: 

Regioner och städer konkurrerar internationellt och nationellt. Intressant stadsmiljö och god 
arkitektur är gynnsam för att attrahera människor och kapital. Både tilltalande, väl underhållna 
vardagsmiljöer och platser och byggnader av mer exklusivt slag bidrar till att visa fram staden och 
stärker dess identitet. Den stad där invånarna trivs är också intressant att besöka (Göteborgs stad 
2009:56). 

Det byggs mycket i städer för att skapa ett större attraktionsvärde. Dessa snarlika strukturer gör 
platserna mer lika varandra enligt några informanter. Att städer använder fysiska och sociala strukturer 
för att skapa konkurrensfördelar antas bero på att man tittar på hur andra städer har agerat och sedan 
försöker kopiera strategierna från städer som anses ha lyckats med sin strategi.  Att bygga för att sticka 
ut är något som majoriteten av informanterna från Göteborg ställer sig högst tveksamma till. En 
informant menar att en stads geografiska och sociala karaktär inte tas med i beräkningen när en stads 
strategiska arbete med flagskeppsbyggnader flyttas över från en stad till en annan. Politiker och 
planerare förhåller sig till några få lyckade exempel på hur städer marknadsför sig via byggen och att 
det kan vara orsaken till att städer bygger stora komplex för att utmärka sig:  

Man försöker finna samma lösningar och kanske inte gå sin egen väg. Och jag tycker att man ser 
det, särskilt i arenabyggnaderna, att det finns en ängslighet. Hur har andra gjort frågar man sig och 
sen gör man likadant. Det är bara det att det man projekterade för mer än 10 år sedan och har 
nyligen byggts [...] Jag tycker att man missar perspektivet om vad som gör oss unika.(Intervju med 
Gabriel den 2013-02-08) 
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Istället kan en stad positioneras med andra tilltag såsom evenemang. Detta ställer sig samma 
informant från Göteborg sig tveksam till. Informanten menar istället att event fungerar som ett verktyg 
till att skapa en stolthet hos stadens invånare som i sin tur generar en miljö för tillväxt, faktiska effekter 
med evenemang är däremot svåra att peka på:   

Evenemang har ett kommunikativt värde som sätter staden på kartan och så vidare. I vis mån görs 
det. Men frågan är om det verkligen leder till mer turism, mer inflyttningar eller investeringar. Jag 
vet inte det, jag är ytterst osäker på det [..]  Däremot tror jag att ett evenemang som märks i en 
stad kan skapa stolthet. Till exempel att melodifesten kan betyda en hel del för mindre orter, städer 
och kommuner.(Intervju med Gabriel den 2013-02-08) 

I diskussionen om vilka strategier som är användbara i skapandet av konkurrensfördelar förhåller sig 
informanterna till frågan genom att främst nämna strategiskt arbete som ses vara mindre gångbart. 
Att bygga arenor är något som tre av informanterna i Göteborg tar upp som exempel på vad de anser 
vara en mindre lyckad strategi för att stätta platsen på kartan.  En återkommer till detta och menar att 
ett de nutida arenabyggen är problematiska då dessa dels påstås sakna koppling till staden och dess 
förutsättningar och dels för att de byggs på ett sätt som gör det svårt för besökaren att ta sig till 
arenaplatsen:  

Det jag kan säga är att staden börjar förstå vikten av att vara ett gott turistställe. Konkurrensen 
börjar hårdna. Jag tycker till exempel att det är dödfött att göra såsom i Solna, bygga en jättearena 
utan sammanhang. Det är samma typ i Malmö där arenan ligger utanför. Jag tror att Göteborgs 
stora fördel är att det finns ett gångavstånd till allt.  (Intervju med Alex den 2013-02-07) 

Just gångavståndet till attraktiva infrastrukturer är något som två andra informanter menar är en stor 
tillgång till Göteborg. Detta menar en informant är något som bör användas i att skapa ett större 
attraktionsvärde då denna menar att de centralt belägna strukturerna är unikt för en stad i Göteborgs 
storlek:  

[…]vår nisch kommer de nog inte kunna matcha oss. Det är just de centrala lägget mellan mässorna. 
Ett exempel är under Bokmässan i Göteborg sa alla hur fantastiskt det är att mässan ligger centralt. 
I Frankfurt måste man ta sig ut från staden som kan ta 45 minuter och det är något som finns i 
Stockholm också. Medan i Göteborg så ligger allt centralt. Och det är något jag är övertygad om att 
staden kommer vinna på att utveckla (Intervju med Bo den 2013-02-05) 

Samma informant från Göteborg ställer sig även kritisk till hur städers positionsarbete mäts med 
abstrakta moduler och rankingar och hur denna form av mätningar motiveras. I diskussionen i hur 
hållbart det är att ha tillväxt som främsta drivkraft till utveckling av stadsmiljön menar en av 
informanterna på följande: 

Det jag gillar är att tillväxtparadigmet är ifrågasatt. Är det rätta sättet att mäta samhället […]Man 
kan tänka på andra sätt att förhålla sig till utvecklingen och förhoppningsvis är vi på väg in i en ny 
tid där det gäller att inte maxa allt. Att var störst, bäst platser, flest kvadrat meter, flest noder. Och 
att det inte är det som avgör utan att vi kanske kan ha andra stimuli som kan få samhället att tänka 
att det är ett gott liv. Jag känner att i den här, hela jakten på att sätta plats på kartan finns en 
önskan och vision om ett gott liv.  (Intervju med Bo den 2013-02-05) 

Till motsats till vad som i Göteborgs fall tidigare beskrivits som ett gott sätt för staden att kommunicera 
ut stadens goda sidor framför tre av informanterna mer kritiska åsikter till vad de uppfattar är mer 
traditionella metoder att marknadsföra städer på. En sådan metod är att förlita sig på diverse 
konkurrensindex och moduler som utgår från att marknadsföringsstrategier för en stad fungerar på ett 
snarlikt sätt som när en produkt marknadsförs. En av dessa kritiker berättar om hur denna uppfattar 
hur det ser ut om denna följer de riktlinjer som finns i platsmarknadslitteraturen. Informanten menar 
att det oftast finns en inflyttandesrik person bakom tanken om hur en stad kan positioneras och att 
denna inflytelserika person påverkar stadens platsmarknadsföring genom att propsa på att ta fram 
logotyper och slogans: 
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De visuella bilderna pumpar man ut på internationella platser såsom flygplatser och personen i de 
här staden har inte sett den, har inte varit delaktiga till det och känner inte till det. Syftet är oklart 
med projektet, vad vill man locka till sig, handlar det om attractivness? Vill man skapa större 
attraktionskraft och i så fall varför? Kan man bevis någon effekt […] det blir enbart kampanj av det 
hela. (Intervju med Morgan den 2013-02-06) 

Att det råder konkurrens mellan städer är något som tre av informanterna i Göteborg relaterar ofta 
till. Denna konkurrens mellan städer och regioner förhåller sig Göteborgs informanter sig till genom 
att tala om samarbete mellan närliggande platser som sedan förstås skapa konkurrensfördelar i en 
global kontext. Informanten Bo resonerar följande om dennes syn på Göteborg i ett samarbete mellan 
närliggande städer som ska stärka platsens konkurrensfördelar:  

Det handlar om global konkurrens. Det visar sig att antalet människor är viktigt. De flesta idéer 
kommer från samverkan.[...] jag ser framför mig att vi skapar järnväg mellan de skandinaviska 
storstäderna där man kan bo i Oslo, jobba i Göteborg. Det ska vara en timme mellan städerna. 
Skapar man en sån enhet så är det nog väldigt viktigt för hela Skandinaviska regionen att samarbeta 
och därmed bilda en större konkurrenskraft. (Intervju med Bo den 2013-02-05) 

Detta argument om att samarbeta återkommer även en annan informant till under diskussionen om 
att arbeta inåt mot staden för att finna vad som gör Göteborg speciellt. Det finns en tanke hos 
informanterna att staden inte kommer hamna högt på olika lister utan det är genom att själv finna sin 
position i en global kontext som stadens konkurrenskraft skapas. Det är genom att staden själv finner 
sin identitet och position som attraktionskraften skapas och det genom att samarbeta med närliggande 
platser: 

Nu samarbetar vi väldigt mycket med Oslo, Köpenhamn och Malmö och ur ett kommunikativt 
perspektiv så kanske det är bra att få ett perspektiv som utgår från åtta miljonerstaden. Där i är 
målet är att man ska kunna åka snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn på 2 timmar och samtidigt 
koppla ihop den här regionen, 8 miljonerstaden, med resten av kontinenten i och med bron som 
håller på att byggas mellan Danmark och Tyskland. (Intervju med Morgan den 2013-02-06) 

Informanterna i studien menar att Göteborg, från ett globalt perspektiv, är befolkningsmässigt en liten 
aktör som genom att samarbeta med andra närliggande städer kan skapa större konkurrenskraft på 
global nivå. Ett exempel på detta är att samarbete mellan närliggande städer ses som ett sätt att 
förstärka den lokala karaktären, samtidigt som tre informanter menar att närliggande platser 
konkurrerar inom samma område:  

Inom visa delar så finns det konkurrens mellan platser. Jag tänker på områden besök- och 
evenemangsindustrin[...] Och vi försöker profilera oss som en evenemang- och besöksstad för 
kongresser och liknad. Och framför allt Malmö och Oslo och kanske även Köpenhamn är 
konkurrenter inom vårt geografiska område […]men här finns det medel och fördelar att 
samarbeta mellan städer och regioner. Kanske få mer utveckling i sitt eget lokala arbete i och med 
samarbete. Och det är nog så vi ser det från Göteborgs sida. (Intervju med Morgan den 2013-02-
06) 

På ett snarlikt sätt resonerar en annan informant som diskuterar hur Göteborg som evenemangsstad 
förhåller sig till att Stockholm bygger två arenor som kan stå i direkt konkurrens till den infrastruktur 
som finns på plats i Göteborg:   

Jag vet inte hur man resonerar i Stockholm, men jag ser inte staden som en konkurrent. Både 
Stockholm, Göteborg och Malmö är väldigt små städer i ett litet land. Det måste finnas någon 
differensrad riktning i städerna. Det finns ting i städerna som gör dem unika. Kulturarvet, 
byggnaderna som inte finns någon annanstans. (Intervju med Alex den 2013-02-07) 

4.4.2 Sammanfattning drivkraft  
Städernas drivkraft bakom respektive platsmarknadsföringsarbete utgår från snarlika premisser. Den 
främsta drivkraften är att lokalisera nya investeringar för att främja det lokala näringslivet. För att 
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genomföra detta anser de regionalpolitiska styrdokumenten, majoriteten av studiens informanter och 
organisationerna som förvaltar platsmarknadsföringsarbetet att de måste kämpa för att attrahera nya 
investeringar, eftersom det finns en ständig kamp om att rätt sorts kapital ska lokaliseras till plats. 
Denna idé om att städer konkurrerar är ett genomgående tema i både informanternas utsagor och de 
regionala styrdokumenten. Olika platsmarknadsföringsstrategier drivs på eftersom det anses vara 
därigenom konkurrensfördelar skapas gentemot övriga städer. Kan man konkurrera ut de andra 
kommer inflödet av kapital till den egna staden och därmed främjas det lokala näringslivet och indirekt 
stadens invånare.  

Att alla informanter och dokument i viss mån förhåller sig till konkurrens betyder det på intet sätt att 
de har samma lösningar på hur dessa konkurrensfördelar ska åstadkommas. Detta argumenteras 
utifrån att konkurrens inte preciseras närmare och därmed lämnas begreppet öppet för tolkningar. En 
tolkning som väckt gehör hos många av de som deltagit i studien tycks vara uppfattningen att för att 
skapa en konkurrenskraftig miljö krävs ett samarbete mellan närliggande geografiska kommuner, men 
även i vissa fall samarbete med den uppfattade närmsta konkurrenterna.  

5 Analys  
I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet genom att diskuteras i en teoretisk kontext. Det 
kommer ske genom att empiri tillsammans med studiens teoretiska perspektiv delas in i olika 
ämnesområden. Analysen kommer struktureras via fem kategorier som relaterar till studiens syfte och 
frågeställning.  Först kommer städernas målgrupper att analyseras. Därefter analyseras städernas 
motivbilder samt hur platsmarknadsföringsarbetet rationaliseras. Slutligen kommer den i studien 
återkommande förklarning till de undersökta platsmarknadsföringsarbetet att analyseras, nämligen 
den förstådda konkurrensen mellan städer. 

5.1 Stockholms målgrupper 
Organisationen som huvudsakligen hanterar Stockholms platsmarknadsföringsarbete är Stockholm 
Business Region som är ett kommunalt ägt bolag. Den främsta målgruppen i dess 
platsmarknadsföringsarbete är enligt studiens informanter näringslivet och att behålla huvud- och 
regionalkontor.  Det är ett arbete som relaterar till vad Kotler et al. (1993) menar är två av huvudmålen 
med platsers marknadsföringsarbete.  

Stockholms platsmarknadsföringsarbete med ”The Capital of Scandinavia” är enligt majoriteten av 
informanterna främst till för att påverka den externa betraktarens förståelse av platsen. Det är ett 
arbete som av informanterna främst syftar till att få aktörer från näringslivet att uppfatta Stockholm 
som en attraktiv miljö att exempelvis etablera sina företags huvudkontor till. Stockholms 
platsmarknadsföringsarbete ska enligt de regionalpolitiska styrdokumenten även stärka invånarnas 
identifikation med staden för att på så sätt stärka platsens attraktionsvärde. Att stadens invånare är 
inkluderat i det visionära arbetet är dock ett påstående som majoriteten av informanterna från 
Stockholm ställer sig högst tveksamma till. Att Stockholms platsmarknadsföring och dess invånare inte 
relaterar till varandra går emot den normativa förståelsen av hur ett hållbart 
platsmarknadsföringsarbete (se Anholt 2007, Kotler et al. 1993, Ooi 2010) och även hur den mer 
normkritiska (jmf. Syssner 2012) förstår det. De två perspektiven menar att befolkningen i en stad är 
en viktig komponent i stadens positioneringsarbete.   En tydlig skillnad mellan platsmarknadsföringens 
uttalade syfte och hur stadens befolkning relation till denna har identifieras. Denna diskrepans blir 
särskilt tydlig när informanternas förståelse till platsmarknadsföringsarbetet ställs i relation till de 
antagande som finns i ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” (2010) och Stockholm 
Business Regions (2005) antagande om hur Stockholms varumärke ska fungera i relation till dess 
befolkning. 

Att majoriteten av informanterna är tveksamma till hur väl platsmarknadsföringen fungerar i relation 
till Stockholms befolkning förstärker påståendet om att varumärket ”Stockholm - The Captial of 
Scandinavia” främst syftar till att lokalisera rätt sorts kapital till staden och även för att stärka regionens 
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konkurrenskraft. Det är kapital som förstås vara avgörande för en plats fortsatta positiva tillväxt (se 
Kotler et al. 1993, Florida 2012, Syssner 2012 med flera).  Nuvarande platsmarknadsföringsarbete har 
följaktligen lite med befolkning i Stockholm att göra och desto mer att göra med hur staden ska 
uppfattas av ett utomstående näringsliv.   

5.2 Göteborgs målgrupper  
Göteborg & Co är plattformen som hanterar Göteborgs platsmarknadsföringskampanjer. Göteborg & 
Co vill med sitt positioneringsarbete attrahera turism och evenemang samtidigt till Göteborg, samtidigt 
som även storföretag ska lokaliseras till staden. Det är ett platsmarknadsföringsarbete som kan förstås 
utifrån Kotler et als. (1993) argument om platsmarknadsföringsarbetets huvudsakliga syften, att 
lokalisera turism och evenemang och produktionsverksamheter.  

Göteborgs platsmarknadsföringsarbete syftar främst till att stärka invånarens identifikation med 
staden och på så sätt göra platsen till en attraktiv turist- och evenemangstad. Göteborgs 
kampanjarbeten bygger mycket på att förmedla stadens självutnämnda heterogena karaktär till den 
externa betraktaren, men även till stadens invånare. Göteborgs förmedlade egenskaper skiftar 
beroende på betraktaren.  Det görs genom att möta besökaren och andra utomstående aktörers behov 
och sen kommunicera ut valda delar av stadens egenskaper till dessa. Egenskaperna som förmedlas 
kan vara pluralismen som finns i Göteborg, närheten till en unik skärgårdsmiljö samt att Göteborg är 
en ”liten storstad” med gångavstånd till konkurrenskraftig infrastruktur.  Att stadens 
platsmarknadsföringsarbete även bygger på stadens kommunikation med dess invånare syns främst i 
att alla informanter i studien menar att det är från invånaren bilden av staden främst kommer ifrån.  

Ett flertal av informanterna i Göteborg ställer sig ytterst tveksamma till att staden behöver en logotyp 
eller slogan med argumentet att Göteborg i sig inte kan skalas ner till en logotyp. Samtidigt som några 
informanter menar att det dels är svårt att peka på direkta effekter av denna form av 
platsmarkandsföringsarbete samt att det förklaras vara ett kostsamt arbete.  Dock finns det ett flertal 
logotyper som beskriver delar av Göteborg där logotypen ”Go:teborg” är ett exempel på hur 
destinationen Göteborg positioneras.  Samtidigt menar informanterna att Göteborgs goda egenskaper, 
såsom dess pluralism och välfungerade infrastrukturer, kan förmedlas ut på andra sätt.  Budskapet om 
Göteborg som en attraktiv miljö förklaras främst, som tidigare nämnts, komma från dess befolkning 
eftersom det är stadens invånare tillsammans med en god infrastruktur som skapar en attraktiv 
stadsbild (Översiktsplan för Göteborg (2009). Detta relaterar till vad Dumbraveanu (2010)och Kavarazis 
(2004) menar är viktig del av platsmarknadsföringen, nämligen att dels förmedla en bild av staden utåt 
men även inåt så att invånarna känner stolthet över att vara en del av staden. Att arbetet ska riktas 
inåt förklaras med att bilden av staden ska främst komma från platsens befolkning.  

Göteborgs platsmarknadsföringsarbete går delvis emot den normativa förståelsen som menar att 
staden ska positioneras till tilltänkt målgrupp med enkla budskap som liknar den som finns i hur en 
produkt marknadsförs (se Ashworth & Kavaratzis 2005, Kotler et al. 1993).  Här i ligger utmaningen 
med Göteborgs platsmarknadsföringsarbete. I förmedlandet av budskapet om stadens många positiva 
och vitt skilda egenskaper skapas en splittrad bild av Göteborg. Det syns i hur informanterna relaterar 
vad motivet till budskapet om staden kommer ifrån. Bilden av staden är dels dess unika natur med en 
skärgård nära staden, spännande matkultur, en speciell ”göteborgsanda”, hamn- och industristad, en 
kultur- och kunskapsstad med mera. Alla olika budskap på en och samma gång. Utifrån ett 
platsmarkandsföringsperspektiv finns det stora svårigheter i detta eftersom visionen om platsen ska 
förmedlas utifrån tydliga och förenklade bilder av platsen, och att det i sin tur ska ändra betraktarens 
uppfattning av platsen (jmf. Dinnie 2012, Kotler & Gerner 2002). Budskapet, bilden och 
marknadsföringen av staden är splittrad och med det blir bredden i stadens positioneringsarbete 
samtidigt dess begränsning. 

Det finns dock fördelar med att använda en mångfacetterad bild av staden eftersom budskapet om 
platsen kan ändras till att passa betraktarens behov av platsen och det fungerar väl med tanken om 
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att samhället blir alltmer rörligt och kräver därmed snabbare lösningar. Platsmarknadsföringsarbetet i 
Göteborg bygger på en förändring över tid. Det är ett arbete som får växa fram i en process som kan 
ändra riktning varteftersom. Att stadens heterogena karaktär tas vara på i stadens marknadsföring kan 
även visa sig vara en balanserad strategi för att skapa en hållbar och fungerande vision om vad 
Göteborg innebär. Det kan relateras till vad Anholt (2007) och Kavaratzi (2004) menar med att stadens 
varumärke ska komma ifrån faktiska skeenden i staden, och utifrån det perspektivet kan det 
argumenteras att Göteborg positionerats på ett hållbart och strategiskt sätt.  

5.3 Motiven bakom platsmarknadsföringsstrategierna 
Att aktivt berätta om en stads egenskaper genom platsmarknadsföringskampanjer ses vara kopplat till 
en vilja att kontrollera bilden av staden. Det relaterar till den normativa förståelsen av 
platsmarknadsföringsstrategiernas huvudsyfte, nämligen att förmedla en positiv bild om en plats 
fysiska och sociala egenskaper samt att kunna förmedla detta budskap med övertygelse (se 
Dumbraveanu 2010, Ooi 20010). Det är något som städernas platsmarknadsföringsstrategier har tagit 
till vara på. Det syns främst i hur Stockholm arbetar för att uppfattas i en internationell kontext, men 
det syns även i hur Göteborg förmedlar sin version om platsen som en attraktiv evenemangstad med 
hjälp av externa aktörer (jmf. Middleton 2011).  I och med platsmarknadsföringsarbetet skapas ett 
tolkningsföreträde om hur staden ska betraktas. Det förmedlade budskapet om att Stockholm är inte 
bara Sveriges utan även Skandinaviens huvudstad är exempel på detta. Det är ett varumärkesarbete 
med tydliga spår av den svenska traditionen att marknadsföra en plats med en positiv slogan som 
förmedlar framåtanda (se Hallin 1995).  Genom detta budskap hoppas företrädarna för Stockholm 
Business Region (2005) kunna skapa en bild av Stockholm som en av de stora globala stadsaktörerna – 
en världsstad. Det främsta motivet till att förmedla en bild av Stockholm som inte bara Sveriges största 
stad utan hela norra Europas huvudstad finns i ambitionen.  På så vis blir Stockholm inte en del av en 
region i utkanten av Europa, utan uppfattas som ”The Captial of Scandinavia”, norra Europas centra.  
Platsmarknadsföringsstrategierna som finns i Göteborg har ambitionen att förmedla en bild av staden 
som en attraktiv och konkurrenskraftig kultur- och evenemangsstad. Det är ett positioneringsarbete 
som är förankrat i en politisk vilja att omdana stadens karaktär då tidigare viktiga industrier försvann. 
Förklarningen till detta fokus på kultur- och evenemang ligger i att dessa anses ha en direkt 
socioekonomisk påverkan på staden och är en globalt växande industri. Detta kan förstås utifrån ett 
normativt perspektiv (se Kavaratzis 2004) som menar att en stads platsmarknadsföringsarbete bygger 
mycket på att skapa konkurrensfördelar och för att utveckla regionens positiva karaktär. Att i en sådan 
miljö definiera sin position och sina mest attraktiva platsspecifika egenskaper ses här enbart vara 
strategiskt fördelaktigt eftersom budskapet är positivt laddat, stärker stadens konkurrenskraft och 
kommer från avsändaren (se Ooi 2010, Kavaratzis 2004).  

Städernas respektive platsmarknadsföringsarbeten motiv kan även förklaras utifrån ett normkritiskt 
perspektiv (se Syssners 2012, Heldt Cassels 2008). Utifrån detta perspektiv har städers 
platsmarknadsföringsstrategier gått från att vara en del av städers politiska arbete till att vara en del 
av det övergripande politiska arbetet som sker. Detta syns främst i att positioneringsarbete sköts av 
kommunalägda bolag vars arbete beskrivs som goda resurser i det visionsarbete som beskrivs i de 
regionalpolitiska dokumenten som Stockholm och Göteborg relaterar till. I Stockholm 
platsmarknadsföringsarbetet syns detta i och med att det regionalpolitiska dokumentet Rufs (2010) 
ser det arbetet som finns i det nuvarande varumärket som en viktig del av hur Stockholm och dess 
region ska kopplas samman med varumärket. I Göteborg syns detta i att plattformen Göteborg & Co 
skapades utifrån en politisk vilja att omvandla bilden av Göteborg från en industristad till ett 
evenemang- och kunskapsstad (se Thörn 2011, Holgersson et al 2010).  

I städernas motiv till respektive platsmarknadsföringsarbete finns även en maktdynamik. Denna 
dynamik kan utifrån ett normkritiskt perspektiv (se Mukthar-Landgren 2009, Ek & Hultman 2007) 
förstås som en process där vissa aspekter av en plats lyfts fram samtidigt osynliggör eller förminskar 
andra aspekter av samma plats.  De aspekter som osynliggörs är sådana som är svår gångbara med 
marknadsföringens budskap eller vad företrädena för den platsen vill förknippas med. Dessa aspekter 
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kan förstås även försvinna i bruset av det positivt laddade budskapet utan att de aktivt trycks undan 
genom marknadsföringsarbetet. I och med det hårt hållna budskapet om Stockholm som 
Skandinaviens huvudstad finns det risk att andra av Stockholms egenskaper inte kommer fram i 
marknadsföringen. Denna farhåga framförs främst av två informanter från Stockholm som ställer sig 
tveksamma till hur väl stadens varumärke fungerar med invånarnas identifikation med varumärket och 
deras uppfattning av Stockholm. De två menar samtidigt att vissa positiva egenskaper bortses ifrån 
marknadsföringsarbetet, eftersom dessa bedöms inte passar in i varumärkesarbetet.  Exempel på detta 
är den rena naturen som finns i Stockholm. I Göteborg stads platsmarknadsföringsarbete återfinns 
denna maktproblematik i vad informanterna relaterar till som ”göteborgsandan”. Det är en kollektiv 
identitet som beskriver invånaren och som dels förstås fånga in stadens positiva karaktär och som dels 
lyftas fram i stadens kommunikation om platsens egenskaper och positionering. Samtidigt menar en 
informant att just den kollektiva identiteten innehåller strukturer och antaganden som håller tillbaka 
potentiell utveckling av stadens karaktär. Det finns därmed en risk i att stadens pluralism och identitet 
kommer från ett perspektiv som innefattar mycket av stadens identitet, men som i samma mening 
stänger ute nya trender och influenser. Det är något som relaterar till vad Heldt Cassel (2008) pekar på 
i och med att en plats historia i platsmarknadsföringsarbetet dels kan stärka stadens identitet men kan 
å andra sidan vara ett hinder för nyfunna platsidentiteter.  

5.4 Städernas platsmarknadsföringsarbete rationaliseras  
Det finns en återkommande tanke i studien om att det råder en global konkurrens mellan platser. Det 
finns en konkurrens om att lokalisera rätt sorts kapital. De resurser som anses vara särskilt önskvärda 
att attrahera till staden varierar i de undersökta dokumenten och i informanters utsagor, men en 
återkommande förklaring är att de resurser som kan bidra till att skapa tillväxt i staden är de som står 
högst på ”önskelistan”. Denna typ av konkurrens återfinns i det normativa teoretiska perspektivet som 
menar att utan rätt socioekonomiskt kapital på plats kan inte positiv tillväxt ske, vilket skapar en global 
konkurrens om dessa (se Camagni 2002, Dinnie 2011 och Florida 2012). Det är ett perspektiv som i 
många fall är en dominerande diskurs. Detta resonemang kan även förstås utifrån ett mer kritiskt 
perspektiv (jmf. Bristow 2005, Krugman 1994) som menar att den rådande diskursen om konkurrens i 
sin tur skapar en begränsning i vilka strategier städer kan tillämpa eftersom konkurrensdiskursen är så 
pass dominerande.  

Att städerna ständigt upplever att de befinner sig i konkurrens syns i att Stockholms varumärke 
uppkom på grund av en oro om att huvud- och regionalkontoren skulle omlokaliseras från staden till 
andra platser. Det syns även i hur varumärkesarbetet positionerar staden i relation till andra 
närliggande nordiska huvudstäder. Göteborgs platsmarknadsföringsarbete kom till i och med att 
dåvarande produktionsverksamheten delvis försvann eller omlokaliserades till annan ort. Göteborgs 
spretiga platsmarknadsföringsarbete kan även förklaras utifrån den konkurrensdiskurs där städer 
förstås konkurrera om olika sorts kapital som ska stärka städernas tillväxt. I denna diskurs ska städer 
skapa konkurrensfördelar mot snarlika städer som antas konkurrera om samma kapital genom bland 
annat förmedla en attraktiv vision om vad staden har att erbjuda (jmf. Dinnie 2012, Kotler & Gerner 
2002, Florida 2012).  

Göteborg och Stockholms platsmarknadsföringsarbete operationaliserades utifrån en vilja att hindra 
negativa socio-ekonomisk spiraler. Med platsmarknadsföringskampanjer lyftes vanligtvis enbart 
positiva bilder av staden fram och i båda dessa städer har platsmarknadsföringsstrategierna 
rationaliseras utifrån erfarenheter från tidigare nedläggningar men även av en oro att i framtiden 
förlora viktigt kapital och företag. Denna oro blir därmed en drivande kraft bakom Göteborg och 
Stockholms platsmarknadsföringsarbete.  Denna rädsla skulle även kunna förklara varför en majoritet 
av informanterna från Stockholm menar att varumärkesarbete inte är för Stockholms invånare, trots 
att de menar att om positioneringsarbetet skulle ha infattat invånarna skulle det förmodligen kunnat 
stärka Stockholms budskap ytterligare. I Göteborg råder ett snarlikt argument om stadens 
platsmarknadsföringsstrategi. Kampanjarbetet som bedrivs i Göteborg positionerar staden främst som 
en evenemang-, mötes-, och turiststad. Att staden positioneras på det sättet rationaliseras utifrån att 
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det är de industrierna som är globalt växande, kräver lite resurser samtidigt som de har en direkt 
positiv effekt på själva platsen. Samt att det är kapital som förstås vara alltmer rörlig och växande. 
Göteborgs nuvarande positionering relaterar även direkt till de händelser som orsakade att dåvarande 
industrier försvann från Göteborg och vilket gjorde att arbetstillfällen minskade kraftigt i staden. 

5.5 Konkurrens mellan platser  
I de regionala styrdokumenten som Stockholms och Göteborgs platsmarknadsföringsarbeten relaterar 
till förstås respektive stad konkurrera mot snarlika platser på en global marknad. Konkurrens råder 
kring att lokalisera företag, investerare, turister, nya invånare och ekonomiskt kapital till platsen. I 
marknadsföringsarbetet i Stockholm finns en direkt jämförelse med närliggande huvudstäder. I den 
jämförelsen beskrivs Stockholm som den självklara vinnaren. Hos två av informanterna förklaras 
Köpenhamn stad vara Stockholms främsta konkurrent, men ses även vara en viktig samarbetspartner 
i en global kontext. På samma sätt förklarar två respondenter från Göteborg att Stockholm inte ses 
som en direkt konkurrent trots att Stockholms arenabyggen nu gör att staden kan konkurrera om 
exempelvis större evenemang och konserter. Att plaster anses delta i en konkurrens mot varandra i de 
regionalpolitiska dokument som denna studie har tagit del av kan förklaras bero på de mekanismer 
som kom med globaliseringen såsom att kapital rör sig allt mer obehindrat över nationsgränser. 
Exempel på denna globalisering är att industrier omlokaliserades från Göteborg på 1990-talet. I och 
med dessa förändringar har kommuner och städer i Sverige börjat förhålla sig till andra platser som 
konkurrenter i de regionalpolitiska dokument som de förhåller sig till (se Hallin 1995).  Med 
utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv (se Bristow 2005) kan detta även förklaras utifrån att den 
rådande konkurrensdiskursen på EU-nivå har påverkat den svenska regionalpolitiken (jmf. Bristow 
2005, Greene et al 2007).   

Hos majoriteten av informanterna råder en förståelse för att Stockholm och Göteborg utifrån ett 
internationellt perspektiv är små aktörer och att detta påverkar respektive stads konkurrenskraft 
negativt. Denna förståelse leder till att städernas storlek genomgår en förändring som i sin tur ska leda 
till ett större attraktionsvärde. Synen tycks vara att stort är bra och även om 
platsmarknadsföringsarbetet inte kan påverka stadens fysiska storlek så går det däremot utmärkt att 
arbeta med att försöka ändra människans syn på stadens geografiska spridning. För att Stockholms 
storlek inte ska förstöra budskapet om Stockholm som en världsstad har ett regionalt samarbete kring 
ett varumärke skapats. Det syns i att Stockholms varumärke infattar platser i Gävle och platser i 
Nyköping. Genom detta samarbete har platsmarknadsföringsarbetet förändrat stadens regionala och 
geografiska betydelse. Motivet till detta är att skapa ett större regionalt samarbete mellan staden och 
övriga aktörer i regionen och därmed stärka platsens konkurrenskraft.  Att knyta samman staden med 
den omkringliggande regionen skapar här en ny förståelse av Stockholm som en betydligt större stad 
geografiskt sett, men även befolkningsmässigt större än dess faktiska folkmängd. Utifrån ett 
internationellt perspektiv kan att avståendet mellan staden Stockholm och övriga delar av Stockholm 
regionen te sig som tämligen litet och detta försöker Stockholm Business Region (2005) nyttja för att 
göra staden till en till synes större global aktör.  

Göteborgs relativa begränsade yta uppmärksammas i platsmarknadsföringsarbete genom att påpeka 
att det är gångavstånd till de många infrastrukturer som utmärker en storstad. Det är en storstad men 
med en mindre stads trivsamma karaktär. Detta används i kommunikationen utav staden som ett 
argument för att stärka stadens konkurrenskraft. Dock när även Göteborg grandiosa drömmar om 
storlek. Två av informanterna i Göteborg relaterar till Göteborg som en del av ett storstadsnätverk. 
Det är en vision om Åttamiljonstad som sträcker långt utanför Göteborgs administrativa gränser och 
Sveriges gränser. Det råder en tanke om att Göteborg ska samarbeta med övriga delar av regionen för 
att på så sätt stärka stadens konkurrenskraft på en global nivå.  Det är en framtidsvision som förmedlas, 
den berättar om hur städerna vill fungera i ett potentiellt storregionalt nätverk som sträcker sig långt 
utanför städernas administrativa gränser.  Att konkurrens förklaras med samarbete syns i hur 
informanterna från Stockholm och Göteborgs ser ett samarbete med exempelvis Köpenhamn som 
något positivt och som bör bejakas. Detta är något som kan ställas i relation till Andersson & Niedomsyl 
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(2008) studies resultat. Utifrån deras perspektiv finns en rådande diskurs om att platser konkurrerar 
med varandra, men i platsers interaktion råder samtidigt en betoning av samarbete mellan platserna 
(Jmf. Hubbard & Doel 2010). Att informanterna förhåller sig till konkurrens genom att diskutera 
samarbete som i sin tur ska stärka stadens konkurrenskraft mot en global och ej namngivne konkurrent 
kan förklaras med att konkurrens är betydligt mer abstrakt än vad den normativa förståelsen av 
konkurrens vill framhäva (se Anholt 2005, Dinnie 2011, Greenberg  2000). 

6 Avslutande Diskussion  
Denna uppsats har visat att det finns snarlika motivbilder bakom Stockholm och Göteborgs 
platsmarknadsföringsarbete. Detta syns dels i att det utförda positioneringsarbetet av städerna främst 
görs utifrån ett näringslivsperspektiv. Att lyckas lokalisera näringsliv till platsen anses i studien vara en 
nödvändighet för att städerna ska kunna fortsätta ha en positiv ekonomisk utveckling i en alltmer 
globaliserad värld. Detta återspeglas i att de organisationer som förvaltar respektive stads 
platsmarknadsföringsstrategier arbetar för att locka till sig kapital till platsen. Städernas historiska 
bakgrund kan också bidra till att förklara hur marknadsföringsstrategierna motiveras och utvecklats 
genom att relatera till de tidigare ekonomiska skeendena och oro för att huvudkontor och industrier 
skulle omlokaliseras.  

Städernas marknadsföringsarbete rationaliseras utifrån att platser förklaras konkurrera mot varandra 
om samhällsviktigt kapital. Det har i studien visat sig ske med olika medel, men städernas utgångspunkt 
är densamma - lokalisera rätt sorts kapital till staden för att undvika negativ spiral i tillväxten samt att 
stärka platsens konkurrenskraft.  Positioneringsstrategierna i Stockholm och Göteborg är offentligt 
sanktionerade eftersom platsmarknadsföringsarbetet båda är en del av de regionalpolitiska 
styrdokumenten och sköts främst av offentligt ägda bolag. Därmed finns det också en maktproblematik 
i visionsarbetet. Det kan exempelvis vara problematiskt utifrån ett medborgarperspektiv eftersom det 
praktiska platsmarknadsföringsarbetet fokuserar på att attrahera näringsliv. 
Platsmarknadsföringsstrategierna som har undersökts innefattar de maktrelaterade processer som 
tidigare forskning har påvisat, nämligen att med platsmarknadsföring osynliggörs delar av stadens 
identitet. I städernas platsmarknadsföringsarbete lyfts platsens fördelar fram och platsens bekymmer 
hamnar i skymundan. Det är en process som kommer naturligt i och med platsmarknadsföringsarbetet 
eftersom det syftar till att belysa specifika (och önskvärda) egenskaper.  

Denna uppsats konstaterar även att Stockholm och Göteborgs platsmarknadsföringsstrategier har 
skilda mottagare. Detta trots att de organisationer som hanterar strategierna arbetar utifrån snarlika 
motivbilder samt hanterar och förstår konkurrensen på ett snarlikt sätt. Denna förståelse kommer 
främst från att informanterna i studien uppfattar städerna målgrupper på skilda sätt. Enligt 
majoriteten av informanterna i Stockholm är platsmarknadsföringskampanjer till för att påverka den 
externa betraktarens förståelse av platsen och främst näringslivet. Göteborgs kampanjarbeten bygger 
på att förmedla stadens självutnämnda pluralism till den externa betraktaren. Det är ett arbete som 
av informanterna menar bygger mycket på att förbättra stadens invånare identifikation med platsen 
för att på så stärka dess position på en global arena. 

Varför Stockholm och Göteborg använder sig av sina respektive platsmarknadsföringsstrategier finns i 
konkurrensdiskursen. Det finns en tanke om att det råder en global konkurrens mellan städer om att 
lokalisera turism, näringsliv och nya invånare till staden. Denna konkurrensdiskurs är sprungen ur 
tanken om att med rätt sorts kapital kommer en plats tillväxt öka. Dock finns det i denna studie en 
skillnad i hur konkurrens förstås teoretiskt och hur konkurrensen fungerar praktiskt. Studien visar att 
den normativa konkurrenstanken står i skarp kontrast till hur informanterna relaterar till städernas 
interaktion med varandra. Den dominerande förklarningen hos informanterna i studien är istället att i 
Stockholm och Göteborg ligger fokus på samarbete.  Det är genom samarbete städerna ska lokalisera 
attraktivt kapital och rätt sorts näringsliv. Det är genom ett regionalt samarbete som 
konkurrenskraften mot tanken om den globala konkurrensen stärks. Det är ett samarbete som sträcker 
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sig långt utanför staden och nationens gränser.  Konkurrens, det välgrundade teoretiska begrepp 
används av städerna som ett medel för att stärka samarbete. Regioner knyter närmare band till 
varandra genom detta abstrakta ramverk som konkurrenstanken utgör.  Att nyttja begreppet 
konkurrens har i studien visat sig vara ett utmärkt motiv till att främja samarbete. Det kan te sig 
motstridigt, men studien har visat att det är högst rationellt handlande av respektive undersökt stad. 
Att ta ett begrepp som konkurrens och omvandla dess innebörd till ett budskap anpassat till de båda 
städernas sociala och fysiska realitet är om något ett lysande platsmarknadsföringsarbete.  

6.1 Kritiska reflektioner  
Syfte med studien har varit att undersöka två städers platsmarknadsföringsarbete. Det har gjorts 
utifrån ett hermeneutiskt perspektiv som bygger på att det betraktade skeendet tolkas och omtolkas i 
en ständig process. Det är ett perspektiv där det studerade skeendet förstås i relation av de villkor som 
finns runt det betraktade fenomenet och den som noterar det. Eftersom studien bygger främst på 
semi-strukturerade intervjuer och även läsning av styrdokument har studiens syfte varit att reflexivt 
undersöka studiefältet.  

Det är vanligt förekommande att i de avslutande orden propsa på att mera studier behövs inom det 
specifika forskningsfältet. Denna studie sällar sig till dem och menar att mer kritiska analyser om det 
platsmarknadsföringsarbete som bedrivs i en svensk kontext behövs. Detta påstående grundar sig 
främst i att i denna studie finns en skillnad mellan den regionalpolitiska visionen med städernas 
platsmarknadsföringsarbete och informanternas förståelse av det praktiska utförandet. Att det behövs 
mer kritiska analyser kommer särskilt ifrån att de platsmarknadsföringsstrategier som finns i denna 
studie relaterar till en konkurrensdiskurs där det finns en skillnad mellan det teoretiska perspektivet 
om konkurrens och det faktiska agerandet. Det finns även maktrelaterade problem som bör granskas. 
Som tidigare studier från det svenska forskningsfältet förtäljer så handlar den förmedlade visionen om 
en plats främst om det positiva som finns där. Här skulle en studie med en annan sorts ontologi och 
metodologi vara intressant att se. Jag skulle därmed vilja se liknade studie som kombinerar intervjuer 
med enkätundersökningar. Jag skulle vilja se en studie som med mer kvantitativa metoder undersökte 
motivbilden för respektive stads platsmarknadsföringsstrategi. Det skulle exempelvis kunna ske med 
en regressionsanalys som undersöker attityderna utifrån en intervjuguide med mer slutna frågor än de 
som har använts i denna studie.     
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8 Appendix  

Bilaga 1 Informanter  
Intervjuperson Charlie, jobbar på reklambyrå som copywriter. Har skrivit debattartiklar om 
varumärken och håller föreläsningar om platsmarknadsföring. Intervju den 2013-01-22 Stockholm 

Intervjuperson Sam, VD på en kommunikationsbyrå. Var involverad i skapandet av Stockholms 
varumärke. Intervju den 2013-01-23 Stockholm 

Intervjuperson Elias, jobbar inom den akademiska världen. Har varit med i forskningsprojekt som 
berört Stockholm och Göteborg. Intervju den 2013-01-30 Stockholm 

Intervjuperson Robin, var involverad i de beslut som berör Stockholms varumärke. Intervju den 2013-
02-01 Stockholm 

Intervjuperson Kim, språkvetare som har skrivit debattartiklar om Stockholms varumärke. Mailintervju 
den 2013-03-02 Stockholm 

Intervjuperson Noel, språkrör för en grupp som arbetar för att ändra Stockholms varumärke. Intervju 
den 2013-03-22 Stockholm 

Intervjuperson Inge, arbetar för Göteborgs stad som varumärksstrateg. Intervju den 2013-01-21 
Göteborg  

Intervjuperson Bo, arbetar inom kulturförvaltningen och är involverad i Göteborg & Co. Intervju den 
2013-02-05 Göteborg 

Intervjuperson Morgan, arbetar med kommunikation för Göteborgs stad. Har tidigare arbetat som 
varumärkeskonsult. Intervju den 2013-02-06 Göteborg 

Intervjuperson Alex, arbetar med forskning och utveckling i Göteborg & Co. Intervju den 2013-02-07 
Göteborg 

Intervjuperson Gabriel, doktorand, arbetar på Göteborg & Co. Intervju den 2013-02-08 Göteborg 

Intervjuperson Love, marknadsförare och fritidspolitiker. Intervju den 2013-02-08 Göteborg 
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Bilaga 2 Intervjumall 
• Vill du introducera dig, vad har du jobbat med tidigare och hur ser din arbetsuppgift ut just 

nu? 
• Vad var din arbetsuppgift gällande skapandet av stadens platsvarumärke? 
• Berätta kort om det övergripande målet/syftet med skapandet av stadsprofilen. 
• Beskriv hur stadens platsmarknadsföring var tänkt att förstås av mottagaren av budskapet? 
• Vilka kärnvärden användes i platsmarknadsföringen? Varför just dessa? 
• Går det att påstå att andra värderingar fick stå tillbaka för just dessa? Vilka 
• Hade ni en utarbetad framtidsvision med varumärket? Ifall, berätta om dem. 
• Anser du att det finns en relation mellan stadens nutida projekt och dess varumärke 
• Finns det något som kunde gjorts annorlunda, fanns det andra planerade strategier? Tex 

marknadsföring, medborgardeltagande. 
• Kan du beskriva hur samarbetet mellan näringsliv och X stad såg ut? Fanns det några politiska 

parter som motsades sig projektet?  
• Under planeringsfasen av varumärket, vad förstod staden att konkurrera mot och ifall på 

vilket sätt? 
• Vilka andra städer jämförde ni er med, varför just dessa?  
• Tog ni intryck av andra städers strategier, om så på vilket sätt? Använde ni någon annan stad 

som exempel på misslyckad ”city branding”, om så vilken och på vilka grunder?  
• Är det viktigt att profilen representeras av stadens invånare? Ifall, varför och på vilket sätt? 
• Finns det problematik kopplat till stadsprofileringen? Demokratiprocesser, befolkningen 

alieneras till stadens nyfunna identitet.  
• Vilka möjligheter (val, processer, mötesformer etc.) har stadens invånare haft för att påverka 

hur staden marknadsförs (formella, informella)?  
• Vad för input/förslag får ni från stadens invånare?  
• Vill du tillägga något/är det något du tycker att jag missat? Tips på ytterligare 

intervjupersoner?  
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Bilaga 3 Tabell 
 Målgrupper Drivkrafter 

Stockholm ”The Capital of 
Scandinavia”  

Utåt, ett allmänt 
näringsliv, 
internationellt 

Konkurrens, framtidsoro, regional 
utveckling, samarbete 

Göteborg 
”Evenemangsstaden” 

Inåt, invånarna, delar 
av näringslivet 

Konkurrens, oro på grund av historisk 
bakgrund, regional utveckling, 
samarbete 

 

Bilaga 4 bildbilaga  

http://www.stockholmbusinessregion.se/sv/Om-oss/The-Capital-of-Scandinavia/Ladda-ner-
logotyper/ (tillgänglig 2013-05-23)  
 

 

http://corporate.goteborg.com/om-goteborg-co/grafiska-profiler/destinationen-goteborg/logotyper-
ladda-ner/ (tillgänglig 2013-05-23) 
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