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Sammanfattning 
 
Allteftersom kommuner vill växa sig större och vara konkurrenskraftiga blir det allt vanligare att 
använda platsmarknadsföring, som strategi, för locka nya invånare som kan bidra till ekonomisk 
tillväxt. Den globala konkurrensen har gjort att platser (t.ex. regioner eller kommuner) arbetar med 
platsmarknadsföring för att lyfta fram platsens attraktion. Hur platsmarknadsföring genomförs 
varierar mellan kommuner eftersom kommunerna har olika förutsättningar och strategier beroende 
på behov och önskemål. Det är sällan en plats kan attrahera samtliga målgrupper och det som 
platsmarknadsföring främst riktar sig mot är den kreativa klassen som anses vara den drivande 
kraften bakom den ekonomiska utvecklingen. Den kreativa klassen består av människor som 
arbetar bland annat med forskning, teknik, design, arkitektur, kultur etc. 
 
Denna studie är en kvalitativ fallstudie med fokus på hur Lunds och Malmö kommun använder 
platsmarknadsföring för att stärka stadens platsvarumärke i syfte att attrahera nya invånare. För att 
kunna besvara detta görs en kvalitativ innehållsanalys av olika kommunala dokument från 
respektive kommun. Fyra övergripande teman har tagits fram: Platsvarumärke, 
platsmarknadsföring, målgrupper samt platsens attraktions-och konkurrenskraft. Inom varje tema 
finns nyckelord som används i de kommunala dokumenten. Resultaten visar att båda kommunerna 
arbetar med platsmarknadsföring för att bygga sitt platsvarumärke men med olika utgångspunkt. 
Lunds kommun arbetar med platsmarknadsföring för att förstärka sin bild som kunskapsstad 
medan Malmö kommun arbetar för att vända bilden från industristad till kunskapsstad. 
 
 
 
Nyckelord: Platsvarumärke, platsmarknadsföring, attraktivitet, den kreativa klassen, konkurrens, 
kommuner, besökare, nya invånare, målgrupper, tillväxt, globalisering. 
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1. Inledning 
 
Enligt forskning ökar globaliseringen den ekonomiska aktiviteten i världen där länder, regioner, 
kommuner eller städer har ett ekonomiskt utbyte med varandra. Globalisering leder även till att 
betydelsen av lokal konkurrenskraft ökar vilket gör att både mindre och större orter ställs inför 
stora utmaningar. När den lokala konkurrenskraften ökar är kommuner tvungna att utmärka sig 
och ligga i framkant gentemot de konkurrerande grannkommunerna, både på den nationella och 
internationella marknaden. Under de senaste åren har begreppet platsmarknadsföring alltmer 
beskrivits som en viktig aspekt i stadsutveckling för att attrahera nya invånare, attrahera ny talang 
och få in nytt kapital. Detta i en tid när grannkommuner har en stark attraktionskraft, vilket 
innebär att det ekonomiska perspektivet skapar ett behov av att kommuner marknadsför sin plats. 
Den ökande konkurrensen har lett till att kommunerna ägnat stor kraft att marknadsföra staden och 
näringslivet gentemot omvärlden. Kommunerna vill framstå som attraktiva och locka till sig både 
besökare och nya invånare. Frågan handlar inte om kommuner ska marknadsföra staden utan hur 
marknadsföring ska bedrivas (Vinnova rapport 2013:22). 
 
Olika kommuners insatser för att marknadsföra sin plats är inget nytt fenomen, det är en idé som 
har funnits i alla tider. Marknadsföringen av platserna har utvecklats p.g.a. den globalt växande 
konkurrensen, vilket gör att kommuner utmärker sig från andra kommuner genom att skapa ett 
platsvarumärke (Kavaratzis & Ashworth 2008:154). Marknadsföring av platser har utvecklats som 
en sammanhängande strategi för att leda platsen i en viss riktning. Olika insatser och arbete för att 
skapa ett platsrelaterat varumärke är ett känt fenomen även i Sverige där varje kommun är föremål 
för någon slags profilering (Syssner 2012:10). Med ovanstående som utgångspunkt förekommer 
det olika forskningsstudier och synsätt kring hur platsmarknadsföring ska genomföras och vilka 
målgrupper som ska attraheras för att främja den ekonomiska tillväxten i kommunen. En del av 
kommunerna är tydliga med att deras platsmarknadsföringsarbete syftar till att attrahera vissa 
målgrupper, framförallt de som bidrar mer med kreativitet, den kreativa klassen. Enligt Kotler 
et.al., (1993) finns det en variant av målgrupper där ute som kommuner vill attrahera genom 
platsmarknadsföring men det är inte alltid på det viset att alla målgrupper önskar att lockas till 
platsen. Syftet kan istället vara att locka enbart vissa målgrupper som anses kunna tillföra 
kreativitet genom sina yrken och utbildning (Kotler et.al., 1993:290). Inom dessa grupper finns 
specifika målgrupper exempelvis den så kallade kreativa klassen (Zenken & Beckmann 2013:7). 
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1.1 Problemformulering 
 
Min uppsats tar utgångspunkt i ovanstående kring hur svenska kommuner arbetar med 
platsmarknadsföring för att attrahera den kreativa klassen samt i frågan varför de vill attrahera 
denna. Detta ämne studeras vidare i uppsatsen i mer snäv synvinkel om hur olika städer i Sverige 
vill vara konkurrenskraftiga och bygga sitt platsvarumärke genom platsmarknadsföring. 
 
 
 
1.2 Syfte 
 
Enligt Kotler et.al., (1993) finns viktiga målgrupper inom platsmarknadsföring och den målgrupp 
jag har valt att behandla är nya invånare vilket i det här fallet är den kreativa klassen. Syftet med 
denna uppsats är då att undersöka om och hur Lund och Malmö arbetar med platsmarknadsföring 
samt vilka strategier som används för att attrahera den kreativa klassen. 
 
 
 
Utifrån ovanstående syfte formuleras följande frågeställning för undersökningen: 
 
 
 
Hur arbetar kommunerna med platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare? 
 

● Vad är syftet med kommunernas platsmarknadsföring? 
 

● Vilka strategier används i kommunernas platsmarknadsföring? 
 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsar sig genom att undersöka Lund och Malmö och jag har medvetet valt att 
arbeta med dessa två städer som ligger nära varandra men som har olika utgångspunkt när det 
gäller platsmarknadsföring. Både kommunerna har omfattande arbete gällande 
platsmarknadsföring. De vill konkurrera och positionera sig på både den nationella och globala 
marknaden. Lund som kunskapsstad vill förstärka bilden ytterligare medan Malmö, en 
industristad, vill vända bilden till en kunskapsstad. Till undersökning har samlats in empiriskt 
material från offentliga aktörer i form av styrande kommunala dokument. Dessa handlingar finns 
tillgängliga på kommunernas hemsidor. 
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1.4 Disposition 
 
För att arbetet ska uppfattas så relevant som möjligt och för att läsaren lätt ska bilda sig en 
uppfattning har uppsatsen disponerats på följande sätt: Uppsatsen börjar med en inledning som 
presenterar en problemformulering, ett syfte och den avgränsning som ligger till grund för 
undersökningen. Därefter redogörs teorin, som omfattar hela arbetet kring platsmarknadsföring 
och kreativa klassen, som ligger till grund för att uppfylla syftet. Vidare presenteras metoden, hur 
jag har gått tillväga och genomfört arbetet. Därefter redogörs resultatet av datainsamlingen för att 
kunna relatera informationen till min frågeställning. I följande kapitel framförs min analys av de 
redovisade teorierna och till sist den slutsats jag drar utifrån undersökningens resultat. 
 
 
2. Teori 
 
I det här kapitlet kommer den teoretiska referensramen gås igenom, vilket kommer att bli grunden 
för den insamlande empirin. Till en början kommer begreppet platsvarumärke och 
platsmarknadsföring att behandlas. Därefter kommer målgrupperna gås igenom samt hur den 
kreativa klassen som en potentiell målgrupp attraheras genom platsmarknadsföring. Vidare 
diskuteras även platsens attraktions-och konkurrenskraft. 
 
 
2.1 Platsvarumärke 
 
Platsvarumärke är ett varumärkesarbete inom platsmarknadsföring som handlar om att etablera sitt 
platsvarumärke för det geografiskt avgränsade området. Det handlar exempelvis om att 
marknadsföra en plats, verksamhet, företag, produkt eller person för att få boende och besökare att 
se platsen med nya ögon. Definitionen av platsvarumärket innehåller mer än namn, logotyp, 
slogan etc., den innehåller ett brett område av strategier, intressenter, motivation, konsumtion, 
intern kommunikation och inte minst etik och syfte (Anholt 2005:117). Med andra ord; att skapa 
ett platsvarumärke handlar om att bygga en sann och trovärdig grund genom att lyfta fram de 
tillgångar som redan finns i kommunen som alla invånare i kommunen är stolta över och vill 
berätta om (Anholt 2005:117). De tre viktigaste huvudmålgrupperna som brukar identifiera ett 
platsvarumärke är den kommunala ledningen, företagen och invånarna. Genom dessa skapas en 
vision för platsen. Om sedan samspelet fungerar mellan dessa aktörer attraheras nya potentiella 
invånare (Kotler et.al., 1993:19). Men vissa marknadsförare, som i det här fallet kan vara staden 
eller kommunen, använder platsmarknadsföring för att lyfta fram enbart vissa delar (Braun et.al., 
2013:18). Faktum är att detta är ett växande problem hos många marknadsförare som försöker att 
skapa ett platsvarumärke från toppen snarare än att låta den växa från grunden (Braun et.al., 
2013:21). Enligt Kotler et.al., (1993) är en grundläggande förutsättning för platsmarknadsföring 
att skapa en klar bild av en plats. Ett av målen för platsmarknadsföring är att lansera 
platsvarumärket så att potentiella målgrupper blir fullt medvetna om städernas fördelar.
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Utmaningen med detta blir att också försöka behålla platsmarknadsföringens värdighet (Kotler 
et.al., 1993:18). Platsmarknadsföring påverkar platsens utveckling och skapar en bild för staden 
men en plats måste marknadsföras genom att ta hänsyn till platsens förutsättningar annars finns 
risken att det skapas en negativ bild av platsen (Kotler et.al., 1993:20). 
 
Arbetet för att skapa ett platsvarumärke kan vara olika beroende på vem som gör arbetet och hur 
det görs. En del kommuner använder exempelvis PR, slogans, kampanjer, reklamblad, evenemang 
etc. för att skapa sitt varumärke men det är också viktigt att veta vilken bild av platsen som ska 
visas och vilka som äger rätten att definiera den skapade bilden (Handbok i cultural planning 
2011:5-6). För att platsen ska betraktas som en helhet i marknadsföringen är det viktigt att 
marknadsföra alla de attraktioner som platsen har att erbjuda (Kotler et.al., 1993:121ff). Ett sätt att 
lyfta fram platsens unika karaktärsdrag är cultural planning, som står för ett humanistiskt sätt 
eftersom den sätter invånarna och deras aktivitet i fokus, i form av kulturella förtecken (Handbok i 
cultural planning 2011:6). Cultural planning ska dock inte förväxlas med kulturplanering utan 
handlar om att sätta in den som en komplettering till samhällsperspektivet för att fånga och 
beskriva platsens själ (Handbok i cultural planning 2011:8). Att fånga platsens själ innebär att 
lyfta upp platsens attraktion för att kunna attrahera nya människor och kunskapsintensiva 
industrier (Handbok i cultural planning 2011:47). Att använda platsens kulturella egenskaper för 
att skapa ett platsvarumärke skapas en relation till platsen samtidigt som uppskattas invånarnas 
upplevelser också (Campelo et.al., 2014:155). För att skapa ett platsvarumärke så ska städerna 
ständigt vara uppkopplade och uppdaterade med att utveckla nya strategier för att stödja, sälja och 
marknadsföra sig både på den lokala och globala marknaden. Det handlar exempelvis om att 
återställa och uppföra värdeskapande arkitektoniska byggnader som många städer använder för att 
stärka platsens identitet samt öka attraktionskraften (Riza et.al., 2012:294). 
 
 
2.2 Platsmarknadsföring 
 
Begreppet platsmarknadsföring är ett av många ord som har olika betydelse och som används i 
olika former beroende på ämnesområdet. Platsmarknadsföring används på olika sätt bland 
forskare. Allt från place marketing, place promotion, place branding till city branding. Syftet med 
dessa definitioner anses vara att skapa en strategi för att locka riktade målgrupper till den önskade 
platsen. Platsmarknadsföring i stort syftar till att skapa ett platsvarumärke (Ek & Hultman 
2007:28). Begreppet platsmarknadsföring användes först av den amerikanske professorn i 
marknadsföring, Philip Kotler, i hans bok Marketing places (1993). Marknadsföring, framförallt 
innan 70-talet, handlade mest om olika affärsidéer för att sälja produkter och tjänster med vinst. 
Idag arbetar även andra typer av organisationer, inklusive kommuner och stater, med 
marknadsföring. I det här fallet handlar det mer om marknadsföring av platser genom att skapa 
uppmärksamhet och intresse för att på så sätt locka till sig önskade målgrupper (Kotler 1999:8). 
Marknadsföring av platser sker huvudsakligen för att marknadsföra platsens verksamheter och 
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platsen som helhet (Ek & Hultman 2007:28). Den globaliserade konkurrensen har lett till att 
städerna konkurrerar med varandra för att vara attraktiva turistmål, arbetsplatser, kulturella platser 
etc. (Riza et.al., 2012:293). Det finns en allmän uppfattning att länder, regioner, städer och 
kommuner bör marknadsföra sig. Dock har det länge varit ett debattämne bland forskarna om vad 
platsmarknadsföring egentligen är och hur marknadsföring betraktas i global, regional och på lokal 
nivå (Syssner 2012:9). 
 
Arbetet med att skapa bilder av platser har en lång historia och idag har platsmarknadsföring 
utvecklats till en sammanhängande strategi för att marknadsföra en plats i en viss riktning 
(Syssner 2012:9). Det är viktigt att platsmarknadsförare fastställer platsens mål, förutsättningar 
och problem för att sedan se vilka strategier som är mest realistiska att tillämpa för att gynna 
platsens utveckling. Fel strategier riskerar att bli kostsamma för de kommuner som inte prioriterar 
sina behov (Kotler et.al., 1993:33). Utmaningen för platsmarknadsförare i det här fallet blir att 
utveckla rätt strategier eftersom det gäller att förstå behoven, perceptionerna, preferenserna och 
resurserna hos platsen (Kotler et.al., 1993:33). De fyra grundläggande strategier som Kotler et.al., 
(1993) talar om är: attraktion, image, människor och infrastruktur. Attraktion kan vara allt från 
platsens naturområden, lek och fritid till arkitektur, kultur och historia. Image handlar om att 
förmedla ett starkt och positivt platsvarumärke, d.v.s. framställa en bild av platsens unika 
karaktärsdrag. Människokategorin handlar om att marknadsföra platsen genom att sända ut 
signaler och skapa positiva rykten om att staden eller kommunen har goda, kompetenta och 
strävsamma invånare. Infrastruktur handlar om att kommunen har ett stort utbud av service, 
tjänster, utbildningssystem samt att platsen har en välbyggd digital infrastruktur (Kotler et.al., 
1993:34ff). 
 
Men uttrycket marknadsföring har sina svagheter också beroende på vilka drivkrafterna är. Om 
platsmarknadsföring är ett långsiktigt, strategisk arbete som syftar till att förändra, förbättra eller 
förstärka bilden av en plats så är definitionen fortfarande kortfattad och vag, framförallt visar den 
inte vilka uttryck platsmarknadsföring kan ta sig (Syssner 2012:11). För att platsmarknadsföring 
ska förstås utifrån ett politiskt och samhälleligt sammanhang så måste definitionen även inbegripa 
teoretiska perspektiv. Med andra ord handlar platsmarknadsföring i allmänhet om ett medvetet 
synliggörande av vissa aspekter av platsen som ofta styrs av en politisk förändringsprocess 
(Syssner 2012:11). Detta innebär att platsmarknadsföring är direkt relaterat till makt och 
inflytande eftersom förändringsprocesser styrs från politiskt håll av olika aktörer som har mandat 
att företräda kommunen (Syssner 2012:11). Platsmarknadsföring riktas utåt mot besökare, 
investerare och potentiella målgrupper och syftar till att skapa ett starkt varumärke samt koppla 
ihop detta med positiva värden (Syssner 2012:14). Genom att marknadsföra sin plats för 
potentiella målgrupper engageras tjänstemän, politiker och beslutsfattare mer och mer då det gäller 
att etablera platsen som ett varumärke (Zenken & Beckmann 2013:6). För utövarna av 
platsmarknadsföring är målet oftast att locka nya invånare och kapital (Zenken & Beckmann 
2013:12).  
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Platsmarknadsföring kan ses från flera perspektiv och definitionen innehåller aspekter från olika 
åskådningar som sociologi, arkitektur, stadsplanering, geografi, psykologi etc. Det är därför 
platsmarknadsföring betraktas som ett fenomen med en mycket högre komplexitet än 
marknadsföring av varor eller tjänster (Sarău 2015:399). Marknadsföring av platser påverkar inte 
bara platser, utan organisationsstrukturer också i form av stater, regioner, kommuner och städer. 
Platsmarknadsföring ses som ett koncept eller en idé som är utformad för att öka platsens 
ekonomiska tillväxt (Sarău 2015:400). Att sätta kommunen på kartan och profilera staden har 
alltmer blivit en politisk målsättning både i Sverige och utomlands. Många kommuner framhåller 
att man vill profilera staden och förbättra bilden av sin egen kommun och detta görs på många 
olika sätt i form av reklamfilmer, olika evenemang, dagspress, trycksaker etc. (Syssner 2012:10–
11). Det finns många exempel på hur kommuner satsar på profilarbete genom att marknadsföra 
sig. Ett exempel är: When in Euorpe - don’t miss Skurup! Att kommuner vill profilera staden 
handlar om att sätta staden på kartan (Mukhtar-Landgren 2009:129). Det är denna uppfattning 
som tros ligga bakom platsmarknadsföring i många städer. Marknadsföringsstrategier är 
tillväxtorienterade där skatteintäkterna ökar genom att specifika målgrupper flyttar in och därmed 
ökar de kommunala intäkterna (Mukhtar-Landgren 2009:130).  
 
 
2.2.1 Problematiken i platsmarknadsföring 
 
När de större förändringarna som skedde under 70-talets urbana kriser ledde till att industrier 
lades ner och arbetslösheten ökade blev platsmarknadsföringspraktiken i de svenska kommunerna 
alltmer en förnyelsestrategi. Förnyelsestrategier skapades för att se förändringar i hur kommuner 
arbetar med platsmarknadsföringsarbete för att bygga sitt platsvarumärke (Mukhtar-Landgren 
2009-130-131). De förändringar som svenska kommuner genomgick visar hur kommunens 
traditionella roll att arbeta mot ett välfärdssamhälle gick över till att utveckla en stad där fokus 
lades främst på den ekonomiska tillväxten i regional, nationell och internationell kontext 
(Mukhtar-Landgren 2009:131). Dessa förnyelsestrategier styrdes av politiska och ideologiska 
dimensioner och var avsedda för stadens ekonomiska välmående. Strategierna beskrevs som 
nödvändiga för stadens ekonomiska tillväxt men invånarna tillfrågades sällan om 
förnyelseprocessen och om hur de ville att deras stad skulle se ut. Att förnyelsestrategierna kom 
att bli en del av platsmarknadsföringens problem för att de skapade sociala och ekonomiska 
klyftor, var tyvärr inget det politiska styret erkände och därför kom det sällan upp i debatter (Ek 
2007:96). Men å andra sidan får man inte glömma att detta kommunala förnyelsearbete som 
beskrivs inte ska övertolkas eftersom det inte alltid var kommuner som utövade all 
platsmarknadsföring (Mukhtar-Landgren 2009:134). Kommunledningar spelar en stor roll när det 
gäller platsmarknadsföring men hur kommuner går tillväga och vem kommunens varumärke är 
riktad till är inte alltid klart. När en marknadsföringskampanj görs är det viktigt att budskapet är 
tydligt men många medborgare anser att ett vanligt förekommande problem med 
platsmarknadsföring från den offentliga sektorn är vem budskapet är riktat till.  
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Syssner (2012) menar att det finns en uppfattning att utveckling av platsmarknadsföring har en 
ambition att främja “alla” men verkligheten kan vara att enbart vissa målgrupper prioriteras. Detta 
är för att de svaga grupperna inte har möjlighet att delta i politiska debatter eller att de inte anses 
vara lika viktiga. Den verkliga platsmarknadsföringens bild är egentligen att de svaga negligeras 
medan de “fina” lyfts upp vilket leder till sociala skiljaktigheter i staden (Syssner 2012:89). En 
annan problematik som medborgare lyfter fram är att deras bidrag till staden ofta glöms bort. Den 
lokala befolkningen anser att vikten av delaktighet, d.v.s. fokus även på de som berörs och som 
har ett intresse i platsen, ska vara en viktig del av kommunens platsvarumärke. Hur viktigt det är 
att involvera lokalbefolkningen i platsmarknadsföringsarbetet är ett återkommande ämne inom 
forskningen. Platsmarknadsföringsarbetet generellt är en utåtriktad funktion men det är viktigt att 
den innehåller även en inåtriktad funktion mot invånare som redan finns på plats. Genom att 
involvera lokalbefolkningen och det lokala näringslivet känner sig invånarna i allmänhet stolta 
över den plats de bor och verkar på. På så sätt blir även den utåtriktade marknadsföringen legitim 
och trovärdigt (Ek & Hultman 2007:28–29). 
 
Mukhtar-Landgren (2009) för också samma resonemang och menar att tanken bakom 
kommunernas marknad är den globala konkurrensen som gör att stater, regioner, städer och 
kommuner konkurrerar med varandra om etableringsmöjligheter i form av investeringar, nya 
invånare och även besökare. Mukhtar-Landgren argumenterar vidare att det inte är konkurrensen 
som är den nya förutsättningen utan det är på vilket sätt städernas levnadsvillkor värderas av 
investerare, nya invånare eller besökare (Mukhtar-Landgren 2009-134). Detta innebär att den 
centrala delen i platsmarknadsföring inte bara är den externa publiken som många städer riktar sig 
mot utan det är stadens invånare också, d.v.s. den interna publiken. Utåtriktad marknadsföring 
syftar till att skapa ett starkt varumärke och relateras till positiva värden av platsen, vilket gör att 
platsen blir till en produkt eller vara som ska säljas till preciserade grupper (Syssner 2012-14). 
Inåtriktad marknadsföring kopplas oftast ihop med marknadsföring av städer och kommuner som 
syftar till att skapa en typ av identitet och stolthet mot lokalbefolkningen. I det här fallet hanteras 
inte platsen som en produkt eller vara utan mer som en bild som visar tillhörighet och gemenskap. 
Det handlar framförallt om inkludering av invånare i form av ansvariga aktörer som; 
representanter för näringslivet, politiker, tjänstemän och andra frivilligorganisationer. Platsen blir 
ett föremål för förändring och förbättring och på så sätt förvandlas platsmarknadsföring även till 
en mer omfattande styrningsstrategi (Syssner 2012:15).  
 
Att marknadsföra platsen och skapa ett platsvarumärke handlar oftast om att förflytta konsumtion 
och attrahera köpkraft. Vissa aspekter lyfts medvetet upp och används som särdrag vilket så 
småningom inriktar sig på vinst (Hultman 2007:147).  Platsmarknadsföring kommersialiserar 
platser vilket gör att platserna liknar produkter, i likhet med andra produkter på marknaden som 
kan produceras, marknadsföras och konsumeras (Ek & Hultman 2007:29). Marknadsföring av 
platser konkurrerar på en marknad på ungefär samma sätt som produkter där det handlar om att 
skapa en så positiv bild som möjligt så att platsen kan särskilja sig gentemot sina konkurrenter.  
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Detta medför dock negativa konsekvenser eftersom den typen av marknadsföring ofta handlar om 
att sälja sin plats hos specifika målgrupper vilket gör att lokalbefolkningen får en alltför overklig 
bild av deras plats och stad (Ek & Hultman 2007:29). När man vill skapa ett nytt platsvarumärke 
är en av de största utmaningarna hur platsens identitet och egenskaper ska inkluderas i 
marknadsföringen så att alla som tillhör platsen kan känna igen sig i dess karaktär (Campelo et.al., 
2014:155). I det här fallet riskerar platsen att förlora sin identitet vilket gör att lokalbefolkningen 
och alla andra aktörer i slutändan får en bild av sin egen stad som inte stämmer med verkligheten. 
Syssner (2012) menar att alla människor med sina vanor och ovanor gör platsen unik, att alla 
människor har sin egen identitet som innehåller allt från boende, tillfälliga besökare, nya invånare 
till olika klasser. Det är dessa människor som är direkt relaterade till platsen genom sina 
upplevelser och egna bilder. Utan dessa människor glöms mångfalden bort och 
platsmarknadsföring blir mer som en paketerad och säljbar vara. Platsmarknadsföring handlar 
alltså inte enbart om att förändra eller förbättra bilden av en plats utan också om att bygga upp 
invånarnas känslor till platsen och om att skapa ett ideal i den lokala utvecklingspolitiken (Syssner 
2012:91). 
 
 
2.3 Målgrupper 
 
Det finns olika sätt att attrahera målgrupper och nya invånare genom platsmarknadsföring. 
Majoriteten av städerna arbetar på ett strategiskt sätt med platsmarknadsföring enbart i en viss 
riktning (Kotler et.al., 1993:289). Dessa typer av städer konkurrerar allt mer med varandra för att 
locka önskade målgrupper som har en högre kunskapsnivå (Zenken & Beckmann 2013:6). De 
mest önskade grupperna tillhör den kreativa klassen. Det är människor som ägnar sig åt kreativt 
problemlösande tack vare deras kunskaper som de har fått genom en hög nivå av formell 
utbildning. Genom att deras kreativitet passar in i olika situationer är kreativa människor 
synnerligen unika (Florida 2006:103). Trenden att attrahera priviligierade målgrupper genom 
platsmarknadsföring är ännu ett bevis på att den kreativa klassen är en populär och potentiell 
målgrupp (Kavaratzis & Ashworth 2008:155). Platsmarknadsföringsarbete blir idag allt mer 
populärt bland svenska kommuner. Kommuner som försöker skapa positiva bilder av platsen och 
kommunens invånare blir mottagare av det budskap som kommunen vill marknadsföra sig med. 
De flesta kommuner, framförallt industrikommuner, ser platsmarknadsföring mer som en 
utåtriktad funktion, oftast riktad till definierade målgrupper. Generellt innebär det ett arbete med 
kommunens varumärke och en kommunikation av detsamma. Målet med platsmarknadsföring är 
att göra kommuner mer lockande och attraktiva för vissa potentiella målgrupper. Dessa potentiella 
målgrupper kan delas in i tre kategorier: Första målgruppen är företag, som man vill locka till en 
plats för att göra investeringar. Andra gruppen är besökare eller turister och den tredje gruppen är 
specifika invånare, helst invånare som kan bidra med olika kreativitet genom kunskap och arbete 
(Ek & Hultman 2007:28).  
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2.3.1 Den kreativa klassen  
 
Florida (2006) myntade begreppet den kreativa klassen där kreativiteten anses som främsta 
redskapet till urban tillväxt. Enligt Florida är framväxten av den kreativa ekonomin anledningen 
till att människor har delats in i olika sociala grupper och klasser. Men detta fenomen av indelning 
i klasstrukturer är inget nytt utan har funnits tidigare i olika former. Under 60-talet användes 
begreppet kunskapsarbetare för första gången av ekonomerna (Florida 2006:101). Senare, under 
70-talet, började ytterligare en annan klasstruktur att användas i form av forskare, ingenjörer, 
administratörer etc. Andra forskare har skrivit om X-människorna och många av dessa samlas i 
städer för att ägna sig åt kreativt arbete. Dessa människor anses tillhöra den nya kreativa klassen 
(Florida 2006:102). Utifrån dessa definitioner om klasstrukturer och sociala normer är den 
kreativa klassen grundad. Den definieras som en ekonomisk klass och genomsyrar alla 
medlemmarnas sociala kulturliv och livsstil (Florida 2006:103). Den kreativa klassen delas upp i 
en superkreativ kärna och övriga kreativa klassen. Den superkreativa kärnan består av bland annat 
forskare, ingenjörer, professorer, arkitekter, designers, konstnärer samt författare, konstnärer, 
artister och andra underhållare. Denna grupp arbetar med att använda sin kreativitet. Utanför 
denna grupp ligger den övriga gruppen av den kreativa klassen som består av människor som 
arbetar inom teknologi, ekonomi, juridik och medicin.  
 
Utöver den kreativa klassen finns ytterligare en annan social grupp som kallas för serviceklassen. 
Denna kategori har enligt Florida (2006) vuxit som ett resultat av den kreativa ekonomins behov i 
form av komplettering. Detta p.g.a. att den kreativa klassen har hög intensitet i arbetet och den 
behöver ha andra människor som sköter grovarbetet. Man får inte glömma att det inte handlar om 
social eller ekonomisk indelning av dessa grupper utan en komplettering. Grupperna kan inte 
överleva utan varandra (Florida 2006:104–105). Dessutom blir många medlemmar av den kreativa 
klassen inom en snar framtid beroende av yrket. Exempel på yrken inom serviceklassen är bland 
annat vaktmästare, servitörer, hemtjänstarbetare, affärsarbetare med flera (Florida 2006:105). Det 
mest framträdande budskapet i Floridas teori om den kreativa klassen är betydelsen av de tre t:na; 
Teknologi, talang och tolerans. Dessa egenskaper är viktiga för att attrahera kreativa människor, 
generera innovationskraft och stimulera ekonomisk tillväxt (Florida 2006:295). De tre t:na tas 
fram genom ett så kallat Kreativitetsindex. Ett kreativitetsindex tas fram för att mäta kreativa 
ekonomiska produkter i form av nya idéer, nya högteknologiska verksamheter samt regional 
tillväxt (Florida 2006:290). Med teknologi avses en utveckling av högteknologisk industri, med 
talang avses tillgången till alla som är högutbildade och med tolerans avses öppenhet och 
mångfald av etniciteter och idéer. De platser som kan erbjuda alla dessa tre egenskaper har en 
möjlighet att skapa en ekonomisk tillväxt, avslutar Florida (2006:295–296).  
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2.4 Platsens attraktions-och konkurrenskraft 
 
Vad som gör en plats attraktiv och hur platsens attraktionskraft definieras förekommer i olika 
analyser och diskussioner forskare emellan. Men platsens attraktivitet kan överlag kopplas till en 
positiv utveckling i staden eller kommunen som har ett utåtriktat syfte och på så sätt motiverar nya 
människor att välja den platsen istället för en annan plats. Detta innebär att den positiva bilden av 
platsen blir magneten som drar till sig nya människor och när nya människor lockas till platsen 
skapas en attraktiv miljö. Enligt Florida (2006) är platsen vår tids viktigaste ekonomiska och 
sociala enhet. Det är platsen som gör att människor dras dit och gör att mänsklig kreativitet 
används och omvandlas till ett ekonomiskt värde (Florida 2006:15). För att generera ett 
ekonomiskt värde är det viktigt att arbetsmarknadsregionen innehåller en kreativ och attraktiv 
miljö, quality of space. En attraktiv miljö lockar nya kreativa människor från den kreativa klassen 
och med detta byggs en plats som är tilltalande för alla. Denna typ av miljö bygger på 
utformningen av sociala institutioner i form av nya system för högtekonolgisk kreativitet och 
entreprenörskap, nya och mer effektiva modeller för att producera varor och tjänster samt en 
öppen social, kulturell och geografisk miljö som främjar all sorts kreativitet. Dessa institutioner 
utgör en ny social struktur kallad för kreativitetens sociala struktur (Florida 2006:78).  
 
Kreativa människor vill lokalisera sig till platser där kreativa människor finns och söker 
bekräftelse för sin kreativitet. Den kreativa klassen vill ha öppna och toleranta plaster med ett stort 
högteknologiskt och kulturellt utbud och det är dessa miljöer som städer bör sträva efter att skapa 
(Florida 2006:102). De städer som erbjuder en öppen och tolerant plats kommer att attrahera den 
kreativa klassen och då kommer också den kreativa klassen att vilja bosätta sig i dessa städer, 
vilket leder till att olika företag vill etablera sig i staden (Florida 2006:103). De företag och aktörer 
som kan locka till sig kreativa människor och formulerar framgångsrika koncept är de som 
kommer att hantera förändringar i den globala ekonomin bäst. Intresset att locka den kreativa 
klassen är stor bland svenska städer både när det gäller bostadsområden och arbetsställen eftersom 
detta leder till investeringar, skapar befolkningstillväxt, fler arbetstillfällen och därmed även en 
ekonomisk utveckling (Borggren 2011:2). Det är den kreativa klassen som lockar och avgör hur 
företag lokaliserar sig när de vill utveckla sin verksamhet (Sarău 2015:400). Att företagen flyttar 
till de platser där det finns kreativa människor har också gjort att planerare och politiker försöker 
att arbeta på en specifik modell att utforma städerna efter (Borggren 2011:3). Florida menar vidare 
att när den önskade miljön är skapad så attraheras högutbildade och talangfulla människor och det 
är en av nyckelfaktorerna för att skapa ekonomisk tillväxt. Detta bidrag eller tillväxt i den kreativa 
ekonomin definieras av tre t:na: teknologi, tolerans och talang (Florida 2006:295). 
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3. Metod 
 
I det här kapitlet kommer till en början beskrivas vad en kvalitativ analys är. Därefter presenteras 
en fallstudie som metodval följd av en kvalitativ innehållsanalys. Kapitlet kommer att avslutas 
med en beskrivning av validiteten och trovärdigheten i materialet. 
 
 
 
3.1 Kvalitativ analys 
 
För att få en djupare inblick i metodvalet har jag valt att, i korthet, introducera hur kvantitativ och 
kvalitativ analys studerar data samt skillnaden mellan definitionerna. Vilken metod som tillämpas 
i studien med hänsyn till platsmarknadsföring i Lunds och Malmö kommun, samt insamling av 
materialet, kommer att presenteras under rubriken ”val av metod”. Syftet med att analysera data är 
att skapa en förståelse av det som studeras. Analysen görs genom en detaljerad undersökning och 
har för avsikt att beskriva, förklara eller tolka innehållet i dokumenten (Denscombe 2014:342). 
Det finns olika typer av metoder som kan användas för att analysera data men en kombination som 
forskningssätt är kvantitativ och kvalitativ analys. Kvantitativ analys används mest för att mäta 
och räkna data medan kvalitativa delen används för att analysera exempelvis ord eller bilder 
(Denscombe 2014:344). Kvalitativa data innehåller ord och visuella bilder som framförallt 
förknippas med fallstudier, grundad teori och fenomenologi samt metoder i form av intervjuer, 
dokument och observation (Denscombe 2014:389). Den här typen av metod är relevant och 
lämplig i min studie. Textanalys, eller innehållsanalys, är en av de viktiga delarna inom den 
kvalitativa analysmetoden och används för att analysera en särskild text eller ett dokument utifrån 
några särskilda aspekter. Det kan exempelvis handla om ekonomisk och politisk samhällssyn, 
kunskapssyn eller könsaspekter (Stukát 2011:60). Genom att analysera den information som finns 
i texter får forskaren en möjlighet att se vad som ligger bakom texternas budskap, läsa mellan 
raderna, och se på vilka sätt innehållet i texterna är uppbyggda och strukturerade. Detta kan göra 
att forskaren kan se latenta budskap i texter men samtidigt måste forskaren vara medvetet om att 
metoden har olika kontextualiseringsnivåer (Denscombe 2014:400). 
 
 
3.2 Fallstudie 
 
Denscombe (2014) menar att en fallstudie är en forskningsstrategi som fokuserar på att förstå den 
dynamik som finns i en enskild inramning (Denscombe 2014:93). Denscombe anser att fallstudier 
uppmärksammar vad som händer i miljön men också i förklaringar till varför möjliga 
omständigheter inträffar. Syftet med fallstudier är att gå på djupet i en undersökning för att 
upptäcka information och jämföra alternativ (Denscombe 2014:93). Även Yin (2007) menar att 
användandet av fallstudie som forskningsstrategi är att föredra när frågor av typen hur och varför 
ställs (Yin 2007:17). Fallstudier möjliggör för forskaren att bevara helheten och det viktiga i 
verkliga händelser (Yin 2007:18). Det finns olika variationer av forskningsstrategier, såsom



 

16 
 

experiment, surveyundersökningar, källanalyser, historiskt inriktade studier och fallstudier (Yin 
2007:22). Fallstudier innehåller en empirisk undersökning som studerar ett aktuellt fenomen i dess 
verkliga kontext framförallt då gränserna mellan fenomenet och kontexten är oklara (Yin 
2007:31). Fallstudien förhåller sig till undersökningens omfattning men bestämmer inte vilka 
metoder som ska användas. Detta innebär att fallstudien ger möjlighet att använda olika typer av 
kvalitativa och kvantitativa data samt en rad olika forskningsmetoder i undersökningen. Detta kan 
vara observationer, intervjuer, dokument och frågeformulär (Denscombe 2014:93–94). Fallstudier 
kan ha en rad olika syften, dock finns det inget som begränsar att en viss fallstudie tillhör ett givet 
syfte. Dessa syften delas in i två kategorier; upptäcktsstyrd, som handlar om beskrivning, 
utforskning, jämförelse och förklaring, samt teoristyrd; som är illustrering och experiment 
(Denscombe 2014:94– 95). 
 
Fallstudier passar bra till småskaliga undersökningar genom att fokusera på ett, eller några få, fall 
som används för att studera och upptäcka vissa aspekter i en given situation. En annan viktig sak, 
menar Denscombe, är att urvalskriteriet är avgörande för hur fallstudien blir, d.v.s. ämnets 
relevans och omfattning (Denscombe 2012:96). Den valda strategin för detta arbete är fallstudie, 
då fallet hur Lunds och Malmö kommun arbetar med platsmarknadsföring för att attrahera nya 
invånare, är ett mindre fall att grunda studien på. Fördelen med att tillämpa en fallstudie är att 
kunna använda sig av många informationskällor. Behovet av många informationskällor är mycket 
större än vid andra forskningsstrategier (Yin 2007:125). Yin talar vidare om att fördelen med 
användning av många informationskällor är utveckling av samstämmighet i undersökning, dvs. en 
trianguleringsprocess (Yin 2007:126). Yin menar att trianguleringsprocessen innebär att ta in olika 
material i resultatet och analysen som stärker varandra vilket sedan gör att slutsatsen blir mer 
övertygande. För att kunna tillämpa detta i min uppsats kommer jag att söka en samstämmighet 
mellan litteraturen och styrdokumenten i båda kommuner.  
 
Det finns dock några nackdelar med att använda fallstudier som forskningsmetod. Fallstudier har 
fått kritik framförallt rörande trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån studiens 
resultat eftersom undersökningsenheten är liten. Denscombe menar att forskaren måste vara tydlig 
och noggrann med att öppet redovisa i vilken utsträckning fallet liknar och skiljer sig i jämförelse 
med andra fall av samma typ (Denscombe 2014:104). Men fallstudier är ändå generaliserbara när 
det gäller teoretiska hypoteser, d.v.s. målet är att utveckla och generalisera teorier (analytisk 
generalisering) men inte beskriva frekvenser (statistisk generalisering) (Yin 2007:28). Den 
analytiska generaliseringen kommer att ligga till grund för uppsatsens process för att göra 
undersökningar i båda kommunerna. En annan form av kritik som riktas mot fallstudier är att det 
tar lång tid vilket riskerar att många dokument blir oläsliga och uteslutna från fallet, men detta 
betyder inte att fallstudier i framtiden inte kommer att kunna genomföras (Yin 2007:28). Vidare 
menar Denscombe att det kan vara svårt för forskaren att komma fram till fallstudiens miljö och 
att fallet kan påverkas av det, framförallt vad gäller att få tillgång till dokument, männsikor och 
miljö. Detta innebär, i vissa fall, att det kan uppstå etiska problem när det gäller hantering av olika 
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uppgifter och därför är det viktigt för forskaren att vara öppen och visa i vilken utsträckning fallet 
handlar om dessa uppgifter (Denscombe 2014:104). Att skaffa sig tillträde till fallstudiens miljö 
kommer inte att vara aktuellt i mitt arbete eftersom undersökningen kommer att göras via de 
offentliga kommunala dokumenten. Detta kommer inte att orsaka några etiska svårigheter i mitt 
undersökningsarbete i form av hantering av personuppgifter och liknande. En annan nackdel när 
det gäller den tekniska delen är att det kan vara svårt att definiera studiens gränser på ett klart och 
tydligt sätt. Men detta behöver nödvändigtvis inte vara någon nackdel så länge forskaren är 
medveten om och uppmärksam på detaljerna (Denscombe 2014:104–105). 
 
 
3.3 Val av metod  
 
I detta arbete har jag valt att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys som framförallt är lämplig om 
texterna innehåller osynliga medvetna budskap som har exempelvis att göra med makt, politik, 
förtryck och andra samhällsfenomen (Stukát 2011:60). I de två kommunerna används metoden för 
att noggrant studera alla tillgängliga dokument och texter om hur Lunds och Malmö kommun 
marknadsför sin plats för att skapa sitt platsvarumärke. Detta hjälper mig att, med stöd av 
litteraturen, analysera texterna utifrån huruvida det finns indikationer på att kommunerna riktar sin 
platsmarknadsföring mot specifika målgrupper. Forskare menar att en kvalitativ innehållsanalys 
innehåller en djupgående studie som hjälper till att avslöja latenta budskap vilket i det här fallet är 
kommunernas platsmarknadsföring. För att kunna göra en sådan djupgående studie utifrån det 
teoretiska perspektivet anses kvalitativ innehållsanalys passa studiens syfte. För att förstå mer om 
hur metoden fungerar förs en del argumentationer vidare från olika forskare.  
 
En innehållsanalys kan användas i en text och det kan göras på vilken text som helst oavsett om 
det är skrift, ljud eller bild (Denscombe 2014:392). En innehållsanalys tillämpas framförallt för att 
analysera innehållet. Detta görs genom att inkludera varje analys som på ett systematiskt sätt 
beskriver textinnehållet (Bergström & Boréus 2012:50). Genom en innehållsanalys studeras texter 
där granskning innehåller både bilder och text. Genom att med innehållsanalysen granska och 
jämföra texterna kan man erhålla mycket intressanta resultat. Detta kan exempelvis handla om vad 
texterna tar upp, på vilket sätt särskilda studerade fenomen beskrivs samt vad man inte tar upp i 
texterna (Stukát 2011:60). Styrkan i innehållsanalysen ligger i att den ger forskaren en möjlighet 
att få fram det viktiga innehållet i de studerade texterna (Denscombe 2014:393). I 
innehållsanalysmetoden eftersöks manifesta inslag av texter vilket möjliggör att sökandet används 
istället för det latenta innehållet. Detta innebär att utläsa olika budskap eller komma åt det som 
inte sagts fullt ut (Bergström & Boréus 2012:51).   
 
Författaren Kohlbacher (2006) menar, med ytterligare hänvisning till ett mängd olika forskare, att 
metoden innehållsanalys inte bara används för att söka manifestet i innehållet utan också för att 
komma åt latent innehåll såväl som de formella aspekterna av materialet (Kohlbacher 2006:14).
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Vidare menar Kohlbacher att styrkan i kvalitativ innehållsanalys ligger i att metoden analyserar 
materialet systematiskt. På så sätt får forskaren en möjlighet att reducera materialet tills det viktiga 
innehållet kommer fram (Kohlbacher 2006:14–15). Det handlar om att tolka och förklara vad som 
är relevant för att sedan kunna minska ner materialet och bibehålla det slutgiltiga. Detta möjliggör 
att man kan behålla fördelarna av en kvalitativ innehållstext (Kohlbacher 2006:15). I mitt fall har 
jag valt att samla och strukturera empiri endast från de offentliga aktörerna för att kunna anpassa 
studien efter den utvalda metoden och tidsramen. I analysarbetet har jag använt mig av min 
tolkning av innehållet med hjälp av citat ur empirin. Bergström & Boréus (2012) menar också att 
styrkan i innehållsanalysen är att få fram en översikt över materialet för att sedan kunna ge 
underlag för jämförelse och tolkning. Ju mer forskaren gör tolkningar desto mer blir metoden en 
kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012:87).  
 
Kohlbacher (2006) beskriver att fallstudier ger ett flerdimensionellt perspektiv som kan användas 
för att skapa en gemensam syn på situationen som studeras, d.v.s. ökar processorientering och 
möjligheten till helhetssyn på studien (Kohlbacher 2006: 24). En fallstudie som forskningsstrategi 
inbegriper en övergripande metod, vilket innebär att ett antal metoder kan användas i form av 
antingen kvalitativa eller kvantitativa, alternativ båda. En kvalitativ innehållsanalys konstruerar en 
teori ur faktadokument genom regelbaserade procedurer samt gör en kategorisering av data vilket 
till slut ger att olika data kan sammanfattas och tolkas (Kohlbacher 2006:24). Trots den öppenhet 
som ligger i innehållsanalysen så kontrolleras metoden noggrant och materialet analyseras stegvis 
för att hantera komplexiteten och gradvis minska den. Sammanfattningsvis innebär det att den typ 
av strukturering minskar komplexiteten och filtrerar ut innehållet i en iterativ process. Därför 
anses kvalitativ innehållsanalys passar perfekt för fallstudieforskning som hjälper att samla 
empirin till en tolkad helhetssyn (Kohlbacher 2006:24–25). Dock finns en del nackdelar när det 
gäller kvalitativ innehållsanalys, påpekar forskare. Ett av de största problemen i metoden är att det 
tar långt tid att analysera data, detta eftersom forskaren i det här fallet måste bedöma källans 
auktoritet för att sedan kunna avgöra dokumentets trovärdighet (Denscombe 2014:339). Andra 
problem kan exempelvis vara sekundära data, d.v.s. forskaren riskerar att använda datakälla vars 
dokuments syfte är avsett för andra ändamål än undersökningens specifika syfte, samt sociala 
konstruktioner där författarens resonemang kommer mer av egna tolkningar än ur en objektiv bild 
av verkligheten (Denscombe 2014:339). Mer om hur dokument utvärderas för att fastställa 
validitet diskuteras under rubriken, validitet och trovärdighet.  
 
Nästa steg i metoden är klassificering av orden för analysen samt redogörelse för hur processen för 
analysen är utförd. Enligt Bergström & Boréus (2012) kännetecknas en innehållsanalys oftast av 
att analysen görs i form av att räkna förekomsten av vissa ord, uttryck, argument, rubrikstorlek 
eller hur ofta någon speciell företeelse omnäms (Bergström & Boréus 2012:50). Texterna kan 
analyseras manuellt och fördelen då är att betydligt mer komplicerade bedömningar och tolkningar 
kan göras. Analysinriktning används genom att grovsortera i breda kategorier och anteckna 
argument eller metaforer av viss typ (Bergström & Boréus 2012:51). Sen är det dags att konstruera 
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ett analysinstrument som uppger vad som ska registreras, observeras och noteras. Ett vanligt 
sådant instrument, som ofta benämns, är kodschema, som används vid manuell analys. Med hjälp 
av ett kodschema noteras förekomsten av specifika ord och schemat talar i detalj om vilka 
noteringar som ska göras i de analyserade texterna (Bergström & Boréus 2012:54–55). När ett 
kodschema har konstrueras är nästa steg att ta ställning till vad som ska räknas. En bra metod är att 
bekanta sig med materialet genom att läsa igenom det. Därefter skissar man i kodschemat och den 
information som noterats räknas i så kallade kodningsenheter (recording units). Utifrån 
genomgången och resultaten av det teoretiska materialet har jag konstruerat ett analysinstrument 
som omfattar fyra teman inklusive deras nyckelord som således blir analysens kodningsenheter 
(Bergström & Boréus 2012:55). Kodningsenheter är det som går att urskilja i texter och kan vara 
allt från vissa ord, metaforer, argument till teman och kategorier (Bergström & Boréus 2012:55). 
Kodningsenheterna kan variera beroende på innehåll eller ord, t.ex. hur mycket av de relevanta ord 
som förekommer eller inte förekommer i texterna. Dessa varierande egenskaper kallas även för 
nyckelord (Bergström & Boréus 2012:55). De fyra utvalda teman är: Platsvarumärke, 
platsmarknadsföring, målgrupper samt platsens attraktions-och konkurrenskraft. Därefter finns 
inom varje tema de nyckelord som förekommer i de studerade texterna. 
 
1. Platsvarumärke: Plats, destination, dynamisk plats, image, logotyp, varumärkesarbete, unik, 
varumärkesplattform, marknadsföring, arkitektur, attraktionskraft, stadsutveckling, medborgare, 
samverkan, hållbarhet. 
2. Platsmarknadsföring: Platsförsäljning, promotion, konkurrens, attraktion, platsidentitet, 
profilering, marknadsföring, konkurrenskraft, näringsliv, målgrupper, inkluderande. 
3. Målgrupper: Besökare, turister, nya invånare, kreativa människor, kreativa klassen, 
kartläggning och aktivitetsplanering. 
4. Platsens attraktions-och konkurrenskraft: Konkurrenskraftig, attraktionsförmåga, kunskap, 
innovation, kunskapsstad, ekonomisk tillväxt, lockande miljö och arbetsplatser, nationell och 
internationell marknad. 
 
Bergström & Boréus (2012) menar att det är viktigt att använda kodschemat konsekvent för att 
hitta mönster i analysen. För att vara konsekvent i det här fallet, när arbetet görs ensam, är det 
viktigt att dubbelkodning genomförs. Detta innebär i mitt fall att jag delar upp materialet, kodar 
delar av materialet och sedan jämför resultatet av de två eventuella kodningsomgångerna 
(Bergström & Boréus 2012:56). Slutligen kan jag se samband mellan dessa delar samtidigt som 
jag reducerar delar av materialet och prioriterar de teman som bedöms ta störst plats och som visar 
ämnet tydligast. 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

3.4 Validitet och trovärdighet 
 
När det gäller dokumentära källor måste validiteten på materialet fastställas utifrån fyra 
grundläggande kriterier i form av autenticitet, representativitet, innebörd samt trovärdighet. 
Autenticitet handlar om att försäkra att materialet är äkta (Denscombe 2014:326). 
Representativitet säkerställer att innehållet i texterna är korrekt och fullständigt. Innebörd är en 
snabb analys för att se om dokumenten uppfyller arbetets syfte som i det här fallet gäller 
dokumentens latenta budskap. Trovärdighet handlar om ifall källan till dokumentet, samt om 
dokumentet i sig självt, är fritt från fördomar och andra felaktiga uppfattningar. Validiteten och 
trovärdigheten gäller även för artiklar och tidskrifter. Detta görs genom att granska artiklarna och 
se om tidskriften, tidskriftsnamnet, utgivaren samt artiklarna är granskade av experter (Denscombe 
2014:326–327). Analys av litteratur samt artiklar visade på ett korrekt, brett utbud av information 
om sociala och ekonomiska aspekter. Vad beträffar de digitala dokumenten vilket i mitt fall 
handlade om offentliga dokument, försäkras trovärdigheten utifrån webbplatsens auktoritet, 
trovärdighet, uppdatering och popularitet (Denscombe 2014:328). Även i detta fall uppfyller 
dokumenten på internet och webbsidorna mitt forskningssyfte eftersom samtliga dokument 
kommer från kommunernas hemsidor och ger ett intryck av att ha ett seriöst och legitimt syfte. 
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4. Resultat 
 
I det här kapitlet kommer jag att sammanfatta mitt empiriska material. Detta görs genom citat och 
kommentarer från de kommunala dokumenten samt hänvisningar till litteratur. De fyra teman som 
studeras i dokumenten är: Platsvarumärke, platsmarknadsföring, målgrupper och platsens 
attraktions-och konkurrenskraft samt de nyckelorden som ligger inom varje tema. 
 
 
4.1 Introduktion till Lunds kommun 

 
Lund är en kommun i Skåne län som ingår i Stor- Malmö och Öresundsregionen. Det är en 
medelstor stad i södra Sverige och i den totala rankingen hamnar Lund på en sjätteplats utifrån 
befolkningsmängden. Den officiella siffran från 2017 visar att befolkningsmängden låg på 121 
274 invånare, varav ca 87 000 bor i tätorten Lund (Lunds kommun 2018a). Lunds historia sträcker 
sig över 1 000 år när staden anlades av kung Sven Tveskägg. Lunds storhetstid började i slutet av 
1660-talet när universitetet invigdes och strax därefter i början på 1700-talet grundades en del 
företag, som senare växte mer och mer (Kulturportal Lund u.å.-a). Senare under 1800-talet började 
Lund att växa ännu snabbare och nya företag grundades. Invånarantalet i Lund steg varpå 
offentliga ytor anlades och en akademisk förening grundades. Under den här tiden gjorde Lund 
även tekniska framsteg när man anlade flera olika infrastrukturprojekt för att koppla staden vidare 
med regionen. Begreppet Lunds stad ändrades till Lunds kommun år 1971. Lund har haft en 
snabbväxande period under både 1800 och 1900-talet, expansionen fortsatte fram till idag där 
invånarantalet har blivit över 100 000. Lunds universitet idag har 47 000 studenter (Kulturportal 
Lund u.å.-b). Befolkningsprognosen för Lund visar att det sedan 1993 skett en ökning med 21 % 
(20 000 personer) och de senaste tio åren har befolkning ökat med drygt 13 000 personer. Totalt 
har befolkningen i Lund ökat med 22 326 personer (22,6%) under perioden 2000-2017.  
 
År 2025 förväntas befolkning överstiga 135 000 personer och den ökningen beror på att fler flyttar 
in än vad det är som flyttar ut från kommunen (Lunds kommun 2018b). Befolkningsökningen i 
kommunen innebär också en utmaning om att rekrytera arbetskraft till både offentlig och privat 
sektor. Den offentliga sektorn omfattar flera arbetsgivare som bland annat: Kommunen, Region 
Skåne och Lunds universitet. När det gäller den privata sektorn finns ett antal stora företag: Sony 
mobile, Alfa Laval, Tetra Pak, Axis Communications, Qlik View, etc. Majoriteten av de som 
arbetar i kommunen arbetar inom den offentliga sektorn främst vård och omsorg samt 
företagstjänster och utbildning (Omvärlds- och trendanalys 2015:10). I Lund ser utvecklingen av 
arbetsmarknaden positiv ut och 2014 sattes ett nytt rekord på över 12 000 nya platser. Lund har 
även en av Sveriges högst utbildade befolkning där 67 % av befolkningen mellan 20 och 64 år har 
någon form av akademisk utbildning, jämfört med 40 % i Skåne och 39 % i riket (Omvärlds- och 
trendanalys 2015:11). 
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4.2 Platsvarumärke 
 
I temat platsvarumärke kommer jag att söka efter följande nyckelord: Plats, destination, dynamisk 
plats, image, logotyp, varumärkesarbete, varumärkesplattform, marknadsföring, arkitektur, unik,  
attraktionskraft, stadsutveckling, medborgare, samverkan, hållbarhet. 

 
I kommunens förarbete till Lunds nya översiktsplan I en del av förarbetena med Lunds kommuns 
nya översiktsplan (2017) presenteras Lund, en stad som är känd för att näringslivet är kopplad till 
utbildning, forskning och innovation. Förarbetet till nya översiktsplanen resulterade i sjutton 
stycken så kallade PM-arbeten och syftet med dessa är att skapa ett underlag i arbetet med 
kommunens nya översiktsplan (Lunds förarbeten till ny översiktsplan, 2016). I PM6 presenteras 
kommunens arbete för att stärka stadens identitet och platsvarumärke. Kommunen inleder med 
följande: En framgångsrik stadsutveckling utgår från platsens identitet. Varje plats ska vara sin 
egen förebild för utveckling. En plats med en stark identitet gör den mer intressant och attraktiv 
både för besökare och för sina invånare (PM6 2016:2). I PM6 skriver kommunen att Lunds 
platsvarumärke består av olika delar där visit Lund är varumärket för destinationsutveckling som 
riktar sig mot besökare och turister medan Lund idéernas stad - Lund a Great Idea handlar om att 
både attrahera nya samt att behålla nuvarande, talanger, kompetens och företagande. Enligt 
kommunen har staden alla förutsättningar och resurser för att ytterligare stärka sin identitet och 
platsvarumärke. Detta görs på ett unikt sätt genom att höja den arkitektoniska kvaliteten som 
skapar både upplevelse på platsen och ekonomiska värden i kommunen (PM6 2016:2). Den 
arkitektoniska identiteten ska vara grunden för att stärka stadens platsvarumärke (PM6 2016:2). 
Detta stärker bilden av kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på, en attraktiv 
etableringsort för företag och inte minst ett attraktivt besöksmål. Platsvarumärket i kommunen 
handlar om att stärka platsens själ och karaktär genom estetiska kvaliteter, stimulans och andra 
faktorer som gör att människor väljer var de vill leva sina liv. Detta ökar stadens upplevelser, 
förmedlar känslor och berättelse som ses som en konkurrensfördel för att skapa ett starkt 
platsvarumärke (PM6 2016:3). 
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4.3 Platsmarknadsföring 
 
I temat platsmarknadsföring kommer jag att söka efter följande nyckelord: Platsförsäljning, 
promotion, konkurrens, attraktion, platsidentitet, profilering, marknadsföring, konkurrenskraft, 
näringsliv, målgrupper, inkluderande. 
 
Kommunen skriver att utformningen av staden är avgörande för hur människor upplever och 
värderar Lund. Platsens upplevelse och det sociala livet, själva scenen, blir symbolen eller 
sinnebilden för staden. Syftet är att Lund ska vara en attraktiv stad med stimulerande miljöer, 
sociala mötesplatser, miljöer fyllda med liv som skapar en unik upplevelse i kommunen. Genom 
att få olika bakgrunder till en plats genereras nya idéer som kan omvandlas till ekonomiska värden 
och samhällsnytta (PM6 2016:8). Den fysiska miljön i Lund beskrivs som en viktig del av platsens 
identitet som innehåller positiva känslor, associationer och erfarenheter. Dessa faktorer förändras 
och påverkas genom ett medvetet varumärkesarbete i form av ett idérikt, kreativt, ungt, innovativt 
internationellt och beständigt arbete. Den typen av varumärkesarbete ger platsen en mer positiv 
känsla och trovärdighet och har även stor attraktionskraft (PM6 2016:8). Vidare skriver 
kommunen att Lund ska profilera sig under namnet Lund - idéernas stad som en plats där man kan 
förverkliga sina drömmar och idéer. Detta står även i kommunens varumärkesstrategi att Lund är 
den kommun där flest idéer skapas, aktivt tas om hand och utvecklas. Den kreativitet och 
skaparförmåga som staden erbjuder är utgångspunkten för stadens utveckling och kommer också 
att bli stadens identitet (PM6 2016:8). 
 
För att bygga ett starkt och unikt platsvarumärke är det enligt kommunen viktigt att den innehåller 
fortsatt dynamik och öppenhet. Detta innebär att man förflyttar varumärket från det traditionella 
synsättet till att istället skapa ett tydligt gemensamt stadsrum med en tydlig närvaro. Detta görs 
genom en spännande och särpräglad arkitektur som sänder ut självförtroende och förmedlar 
framtidsoptimism samt bidrar till den sociala samhörigheten (PM6 2016:9). Dynamik och 
öppenhet återfinns även i PM8 Stadsliv och möten i vilken möten och människors trivsel i staden 
är mycket viktiga faktorer för den sociala hållbarheten. Hur dynamiken och öppenheten i den 
beskrivna miljön bygger det framtida och moderna Lund för att attrahera nya människor citeras av 
kommunen på följande sätt: Människor attraheras av dynamiska platser som de vill identifiera sig 
med. Det är människorna och relationerna mellan oss som bygger ortens själ och ”DNA”. Det är 
de som ger Lund en särart, visar vad platsen står för och som attraherar människor. Och 
människor attraherar människor (PM8 2016:4). Dynamiska och öppna platser som erbjuder ett 
socialt klimat och mötesplatser är saker som stärker stadens identitet och attraktionskraft. Dessa 
ska vara grunden för att profilera Lunds platsvarumärke (PM6 2016:9). Det handlar om att 
uppmuntra innovativ arkitektur och bli en del av stadsutvecklingsprocessen och skapa idéernas 
och mötenas stad, den moderna kunskapsstaden, stimulerande staden, den globala inkluderande 
staden samt den hälsobringande staden (PM6 2016:10). 
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4.4 Målgrupper 
 
I temat målgrupper kommer jag att söka efter följande nyckelord: Besökare, turister, nya invånare, 
kreativa människor, kreativa klassen, kartläggning och aktivitetsplanering. 

 
I förarbetet PM6 talar kommunen om hur viktigt är att skapa en attraktiv stad fylld av liv och 
sociala mötesplatser. Genom att skapa en mer jämlik stad tas nya idéer in som kan omvandlas till 
ekonomiska värden (PM 2016:8). Citatet nedan visar kommunens beskrivning angående stadens 
utveckling. Att attrahera framgång, att locka till sig högutbildade och kreativa människor, den 
kreativa klassen, har länge varit en uttalad strategi i många städer och regioner - en strategi för 
att öka tillväxten och öka attraktionskraften och på så vis skapa en positiv utvecklingsspiral (PM6 
2016:8). Vidare i Vision och mål 2012 framgår att kommunens visionsmål är att skapa en strategi 
som leder till stadens utveckling, innovation och intäkter. Detta görs genom att skapa 
kontaktpunkter där nya idéer kan uppkomma. Kommunen anser att dessa möjligheter finns i Lund 
framförallt i det nya planerade området där ett intensivt utbyte av idéer mellan universitet och 
omvärlden sker (Vision & mål 2012:8). Citatet nedan visar hur kommunen lyfter fram stadens 
talang och kompetens. Lunds befolkning har en hög genomsnittlig utbildningsnivå. I staden finns 
goda möjligheter för forskningsintensiva företag att rekrytera den arbetskraft de behöver. Det 
innebär att dessa företag med fördel kan etablera sig i Lund NE/Brunnshög och gärna i direkt 
anslutning till de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS (Vision & mål 2012:8).  
 
I kommunikationsplattformen för Lunds kommun framgår även att kommunen har en 
kommunikationspolicy för att påverka och bygga Lunds platsvarumärke. I denna plattform bygger 
kommunen ett kommunikationsverktyg för att kommunicera med alla medborgare. En 
välfungerande dialog med invånarna bidrar till samhörighet engagemang och förståelse för att 
tillsammans skapa Ett Lund, vilket i sin tur skapar även en framgångsrik extern kommunikation. 
Citaten nedan visar på hur kommunen använder sin kommunikationspolicy./.../Kommunikation är 
en förutsättning för den demokratiska processen, vårt interna arbete och för kommunens uppdrag 
i stort. /.../ Kommunikation är en förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla 
medarbetare. /.../ En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för en 
framgångsrik extern kommunikation /.../ (Kommunikationsplattform för Lunds kommun 2017:2). 
Kommunen skapar en väl fungerande intern kommunikation och delaktighet vilket bidrar till ett 
bättre arbetsklimat i kommunen. Dessa interna målgrupper blir således stadens ambassadörer för 
kommunen som helhet (Kommunikationsplattform för Lunds kommun 2017:4). 
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4.5 Platsens attraktions-och konkurrenskraft 
 
I temat platsens attraktions-och konkurrenskraft kommer jag att söka efter följande nyckelord: 
Konkurrenskraftig, attraktionsförmåga, kunskap, innovation, kunskapsstad, ekonomiskt tillväxt, 
lockande miljö och arbetsplatser, nationell och internationell marknad.  
 
Lund har tagit fram Vision och mål 2012 med syfte att bygga ut kunskapsstaden Brunnshög som 
ska bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö. Målet är att skapa en attraktiv och 
konkurrenskraftig stadsmiljö nationellt men framförallt internationellt för att lättare attrahera och 
utveckla ny kunskap (Vision & mål 2012:2). Denna vision byggs i första hand av tre 
komponenter: Världens första forskningsanläggningar, ett europeiskt föredöme för hållbart 
stadsbyggande och ett internationellt besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation (Vision & 
mål 2012:5). Genom att bygga Brunnshög skapas en intressant, attraktivt och lockande stadsmiljö 
för alla nya besökare men även företag från hela världen som ska kunna etablera sig på platsen. 
Citatet nedan visar på hur kommunen vill marknadsföra sitt nya planerade område och hur de vill 
vara konkurrenskraftiga både på den nationella och på den internationella marknaden. Europa har 
valt att placera en av världens främsta forskningsanläggningar, ESS, i Lund och Sverige har valt 
att placera världens starkaste elektronmikroskop, MAX IV, strax intill (Lunds kommun 2018). 
Kommunen fortsätter att tala om hur området ska utvecklas och vara som en unik och attraktiv 
plats. Brunnshög ska bli en plats dit alla intresserade från hela världen vill söka sig för att 
förverkliga sina idéer och drömmar. Platsen erbjuder en fantastiskt unik miljö, utifrån: Forskning, 
innovation, företagsetablering till stadsliv, lek, fritid och kultur. Området ska även vara en stadsdel 
för människor med olika bakgrund och från olika kulturer (Vision & mål 2012:5). Citatet nedan 
visar på hur kommunen vill att plasten ska framstå genom att beskriva platsens unika egenskaper. 
Världens främsta forsknings- och innovationsmiljö ska skapas i nordöstra Lund. Det blir en plats 
dit forskare och andra intresserade från hela världen söker sig. Här finns mötesplatser för 
spetsforskare, näringsliv och studenter. Här finns en tät och blandad stadsmiljö med fantastiska 
bostäder och parker, affärer och skolor. Här är det yrkesmässigt bäst att vara. Men också mest 
stimulerande och intressant. Det är här hjärta möter hjärna (Vision & mål 2012:5).  
 
Kommunen skriver att de vill marknadsföra platsen först och främst internationellt genom att 
bygga nya forskningsanläggningar i form av MAX IV och ESS. Dessa skapar, enligt kommunen, 
förutsättningar och behov av att bygga en stadsdel som ska innehålla världens främsta forsknings-
och innovationsmiljö. Målet är att Lund NE/Brunnshög ska framstå som en stark mötesplats för 
världens ledande forskare samt kontakter mellan dem och näringslivet (Vision & mål 2012:7). Här 
beskrivs av kommunen att visionen för Lund är att fortsätta bygga på de starka sidor som staden 
har. Lunds identitet som kunskaps- och innovationsstad är en självklarhet och detta framgår också 
gång på gång i olika medieundersökningar där Lund är den mest attraktiva bostadsorten och där 
känslan, tanken, hjärtat och hjärnan hör ihop (Vision & mål 2012:7). Vidare skriver kommunen 
att utvecklingen av Lund NE/Brunnshög innebär att många nya arbetstillfällen kommer att skapas
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och att platsen kommer att vara även regionens största arbetsplatsområde för kunskapsbaserade 
verksamheter. Den nya platsen kommer att öka attraktiviteten, tillgängligheten och stärka 
innovationsstrukturen i region Skåne och Blekinge (Vision & mål 2012:9).  
 
För att kunna utveckla platsen är det viktigt med stimulans och aktivitet (Vision & mål 2012:24). 
En plats med olika sorters upplevelser stimulerar flera sinnen och är en förutsättning för att 
invånarna ska trivas, vara nyfikna och skapande (Vision & mål 2012:25). Det är viktigt att 
invånarna stimuleras till aktivitet vilket gör att platsens totala attraktion lockar till sig nya 
människor. Nya människor måste känna sig välkomnade och uppleva att miljön svarar mot deras 
behov. Citat nedan visar på att kommunen anser att det är viktigt med stimulans för att maximera 
goda sinnesintryck. VÅRA HJÄRNOR BEHÖVER STIMULANS! Helst tusen stimulis per timme, 
dvs. en var fjärde sekund! Forskning har visat att de laboratorieråttor som fick springa omkring 
fritt blev duktigare på att lösa problem än råttor som bara varit på laboratoriet. Senare forskning 
har visat att hjärnan hos djur som vistas i burar med en rik och varierad miljö som tillåter olika 
aktiviteter utvecklar fler nervcellsförgreningar och synapser samt producerar mer 
signalsubstanser och tillväxtfaktorer (Vision & mål 2012:25). De goda sinnesintrycken som 
kommunen talar om är platsens karaktär vilket erbjuder hög kvalité i form av offentliga rum, 
bebyggelse, upplåtelseformer samt material, färger och detaljer. För att attrahera nya människor 
till platsen är det viktigt att stärka stadens goda sinnesintryck och detta görs genom att höja 
kvaliteten på platsen och utforma kontaktytan där människor kan mötas och dela på stadens rum 
(Vision & mål 2012:25). 
 
 
4.6 Introduktion till Malmö kommun 

 
Malmö är en kommun som är belägen i Skåne län. Malmö ingår i storstadsområdet Stormalmö och 
tillsammans med Köpenhamn i Öresundsregionen har ca fyra miljoner. Befolkningsmängden 
utifrån den officiella siffran från 2018 ligger på 333 633 invånare, varav ca 312 012 bor i tätorten 
Malmö (Malmö stad 2018a). Malmös historia sträcker sig 800 år tillbaka och staden omnämndes 
för första gången 1275 då staden erhöll sitt eget stadsvapen. Stadens första storhetstid började 
under medeltiden där Skånemarknaden spelade en stor roll för Malmös ekonomiska utveckling 
och staden hade sin kraftiga expansion fram till i början av 1300-talet (Malmö stad 2018b). 
Malmös andra storhetstid inträffade under 1500-talet då sjöfart och handel spelade en viktig roll i 
stadens utveckling. Danskt spannmål blev föremål för stigande efterfrågan vilket gjorde att 
exporten ökade kraftigt i början av 1600-talet. Den ekonomiska utvecklingen som Malmö hade 
under den här tiden innebar en påtaglig förändring av den byggda staden och utvecklingen 
fortsatte där utrikeshandeln spelade en stor roll till den långsiktiga tillväxten (Malmö stad 2018c). 
Under 1800-talet började Malmö att växa ännu snabbare och det var som handels- och hamnstad 
Malmö blev Sydsveriges ekonomiska centrum från 1800-talet och fram till seklets mitt. Därefter 
blev utrikeshandeln en avgörande faktor i den ekonomiska tillväxten. Vid den här tidpunkten 
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började Malmö väg- och järnvägsnät att utvecklas och hamnen byggdes ut och moderniserades 
successivt. Detta var en viktig förutsättning för handelns expansion (Malmö stad 2018d).  
 
I och med industrialiseringen under 1800- och början av 1900-talet samt hamnens utbyggnad blev 
Malmö en betydande industri- och arbetarstad. Industriverksamheten nådde sin höjdpunkt i början 
av 1900-talet då en del stora företag utmärkte sig med sin tillväxt i den generella expansionen i 
Malmö (Malmö stad 2018e). Malmö befann sig i en snabbväxande period under 1800-och 1900-
talets början och har sedan 1870-talet varit rikets tredje största stad. Befolkningsmängden i slutet 
av 1800-talet ökade till 25 000 personer och i början av 1900-talet passerade man 100 000 
invånare och sedan kring 1950-talet över 200 000 personer (Malmö stad 2018f). Malmö stod för 
drygt 36 % av befolkningsökningen i Skåne mellan 1990-2017 och för trettioandra året i rad ökade 
Malmös befolkning och den 31 december 2016 var Malmöborna 328 494. Under 2016 ökade 
befolkningsmängden med 5 920 personer och sedan år 2000 har Malmöborna blivit ca 70 900 fler 
invånare. I april 2011 passerade Malmö 300 000 invånare och år 2026 beräknas staden ha ca 383 
000 invånare. Prognosen visar att mellan 2017 och 2027 kommer befolkning att öka med totalt 15 
% motsvarande drygt 50 0000 invånare (Malmö stad 2018g). Befolkningsökningen i kommunen 
innebär också en utmaning i att rekrytera arbetskraft till både offentlig och privat sektor. Malmö 
stad är den största arbetsgivaren idag där större andelen arbetar inom skola och barnomsorg samt 
mindre andel i den sociala resursförvaltningen. 
 
 
4.7 Platsvarumärke 
 
I temat platsvarumärke kommer att jag att söka efter följande nyckelord: Plats, destination, 
dynamisk plats, image, logotyp, varumärkesbyggande, varumärkesplattform, marknadsföring, 
arkitektur, attraktionskraft, stadsutveckling, medborgare, samverkan, hållbarhet, unik. 
 
I kommunens En strategi för destinationen Malmö 2011 - 2015 presenterar Malmö en stad 
Varumärket Malmö utifrån den äldre planen Mötesplats Malmö 2004. Det övergripande målet i 
planen 2004 var att Malmö skulle bli den nya attraktiva europeiska destinationen och 
mötesplatsen. Kommunen menar att dessa visioner håller på att uppfyllas eller är på väg att 
genomföras. För att fortsätta utveckla och förverkliga visionerna är det viktigt att förnya strategin i 
en ny form som bland annat ska ge en sann och trovärdig uppfattning om vad Malmö har för 
attraktionskraft (Mötesplats Malmö 2011:1). Kommunen inleder sin strategiska plan med att 
beskriva vad begreppet platsvarumärke innebär och menar att alla aktörer som är geografiskt 
bundna till platsen kan och ska bidra med att skapa stadens platsvarumärke (Mötesplats Malmö 
2011:2). Kommunen menar att utgångspunkten för stadens platsvarumärke inte är organisationen 
Malmö stad, kommunen kan inte och ska inte kontrollera varumärkesarbetet utan ska endast 
fungera som ett hjälpmedel. Hur platsvarumärket ska upplevas för nya invånare eller besökare 
byggs och formas bäst av alla invånare som bor och verkar på platsen. Citatet nedan visar 
kommunens strategi för att bygga platsvarumärket. Varumärket för en destination är ägd av ingen 
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– men alla har en del i det (Mötesplats Malmö 2011:2). Städerna inriktar sig alltmer på att bygga 
sitt platsvarumärke i syfte att vara konkurrenskraftiga och Malmös omvandling är ett exempel för 
att signalera att Malmö är en förändrad och lyckad stad (Möllerström 2011:23). Exploatering av 
hamnområden är ett exempel när man vill bygga sitt varumärke och det nyskapade området Västra 
Hamnen i Malmö används i marknadsföringssyfte för att stärka platsvarumärket i både nationell 
och internationell marknad (Möllerström 2011:24). 
 
I dokumenten Västra Hamnen 2031 använder kommunen Västra Hamnen som ett starkt 
varumärke på vilket vill man bygga vidare fram till år 2031. Kommunen har kommit fram till hur 
de vill att Västra Hamnen ska utvecklas och inleder med följande citat. För att varumärket Västra 
Hamnen ska fortsätta vara starkt och för att Västra Hamnen ska fortsätta ligga i framkant 
avseende hållbar stadsutveckling, har ambitionerna höjts ytterligare (Västra Hamnen 2031, 
2013:3). Kommunen lyfter fram Västra Hamnen som ett exempel på en unik plats och menar att 
utbyggnaden av området bidrar till att Malmö vänder sig allt mer mot havet och profileras som en 
tydlig kuststad. Varumärket handlar om det vattennära läget, om hållbar och nyskapande 
bebyggelse, innovativa processer och omvandling av industriområde till blandad stad (Västra 
Hamnen 2031, 2013:11). Det viktigaste målet i dokumenten enligt kommunen är att Västra 
Hamnen fortsätter vara ett starkt varumärke. Kommunen menar att ett starkt varumärke som 
Västra Hamnen är en drivande faktor för regionen för att attrahera nytt inflöde av kapital (Västra 
Hamnen 2031, 2013:13). 
 
 
 
4.8 Platsmarknadsföring 
 
I temat platsmarknadsföring kommer jag att söka efter följande nyckelord: Platsförsäljning, 
promotion, konkurrens, attraktion, platsidentitet, profilering, marknadsföring, konkurrenskraft, 
näringsliv, målgrupper, inkluderande. 
 
Vad gäller platsmarknadsföring tar Malmö upp andra aspekter i form av evenemangskaraktär som 
anses vara grunden för stadens attraktivitet. Kommunen beskriver att det är möten och evenemang 
hela året runt som inspirerar alla deltagare. I Vision 2011-2015 beskrivs Malmö som en stad med 
alla förutsättningar för att bli en viktig evenemangdestination för både Malmöborna, hela Skåne 
och alla andra besökare. Men målet är att positionera Malmö även i den globala marknaden och 
här menar man att Malmö har vad som krävs för att bli en mötes- och evenemangsdestination i 
hela norra Europa (Mötesplats Malmö 2011:8). Malmö är en stad med stort utbud av nöjen, 
evenemang och attraktivitet för att locka till möten och få människor att utvecklas (Mötesplats 
Malmö 2011:9). I Position 2015 vill kommunen positionera Malmö som en stad som 
karaktäriseras av mångfald och attraktivitet. Kommunen menar att Malmö ska vara en plats för 
nyfikna och kreativa aktörer, en plats där alla möts, skapar attraktivitet och är delaktiga 
(Mötesplats Malmö 2011:9). Citatet nedan visar på hur kommunen vill positionera Malmö som en
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upplevelsestad på den internationella marknaden. Vision 2015, Malmö ska vara en av Europas 
ledande destinationer för aktiviteter som innebär delaktighet och förverkligande. Destinationsidé, 
Malmö ska vara den mest överraskande mötesplatsen. Position - 2015, En lekfull och nyfiken stad 
med ett brett utbud av kultur, nöjen och aktiviteter som lockar till möten och får människor att 
växa och utvecklas. En stad som ständigt förnyar sig och överraskar (Mötesplats Malmö 2011:9). 
 
Vidare i Malmös varumärkesplattform beskrivs upplevelsen av Malmö stad något som unikt. Den 
generella beskrivningen av staden inleds så här: Välkommen till Malmö. Det börjar här. Malmö är 
mer än en stad. Malmö är mötena, maten och skratten. Malmö är fullt av människor som skapar 
upplevelser för andra – teater, mat, konst och musik. Här möter du den unga lovande designern, 
kocken som fått sin första stjärna, regissören som vågar ta ut svängarna och bandet som gör sin 
första spelning. I Malmö finns en rörelse av idéer och kraft som är helt unik. Du känner den när 
du besöker oss. När du upplever konsten, musiken och maten. När du möter mångfalden och 
människorna. En plats där så många samlats för att förverkliga sina drömmar. Där det finns plats 
för ambitioner och talang. Och där du får vara med (Generell Malmö-text u.å.-b). Texten 
beskriver på vilket sätt Malmö är en av de mest upplevelserika städerna i Sverige. Ett krogtätt 
centrum beskrivs och främsta anledningen till detta sägs vara en relativt ung och kreativ 
befolkning. Utifrån texten är Malmö en av de mest kulturella städerna med allt från fantastiska 
nallekonserter till en världsmusik med upplevelser av globala mått inom rock, klassiskt och jazz. 
Malmö erbjuder även ett stort utbud av konst och som besökare passerar man alla höjdpunkter 
som Malmö har att erbjuda i form av konst och massor av exempel på kreativ arkitektur. 
 
Andra tematexter som inriktar sig mot särskilda beskrivningar är bland annat Smaka på Malmö, 
Sommaren börjar i Malmö, Barnens Malmö och Säg hej till hållbara Malmö. Texten Smaka på 
Malmö fokuserar på mat och dryck. Texten beskriver hur Malmö har stora möjligheter att erbjuda 
mat och uteliv som exempelvis innehåller en stark kafékultur, uteserveringar och trendiga 
finkrogar (Smaka på Malmö u.å.-b). Texten Sommaren börjar i Malmö lyfter fram stadens strand 
och närheten till vattnet men även att staden erbjuder massor med aktiviteter allt från stora 
skateparker, quarterpipes och banks till beachvolley, bågskytte, orientalisk dans, hooping och 
parkour (Sommaren börjar i Malmö u.å.-b). Texten Barnens Malmö fokuserar på Malmö som 
barnens stad. Texten lyfter fram framförallt alla lekplatser och museer i hela Malmö. Texten 
Hållbara Malmö lyfter fram stadens gröna tänkt och Malmö som en miljövänlig stad. Texten 
beskriver hur staden erbjuder såväl ekologisk handel som ekologiska restauranger och sevärdheter 
med utgångspunkt i ett hållbart perspektiv (Säg hej till hållbara Malmö här u.å.-b). Avslutningsvis 
i den generella texten beskrivs hur Malmö den arbetande staden blev först en högskolestad och 
sedan nu en upplevelse stad som garanterar unika upplevelse och avslutas på samma sätt som 
inledningsfrasen Välkommen till Malmö. Det börjar här (Generell Malmö-text u.å.-b). 
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4.9 Målgrupper 
 
I temat målgrupper kommer jag att söka efter följande nyckelord: Besökare, turister, nya invånare, 
kreativa människor, kreativa klassen, kartläggning och aktivitetsplanering. 

 
I dokumenten Plattform för kunskapsstaden Malmö (2008) skapar kommunen visioner och förslag 
om hur en kunskapsstad kan byggas. Enligt plattformens beskrivning finns inga exakta normer för 
hur en kunskapsstad ska planeras, det handlar först och främst att skapa en miljö som bidrar till 
kunskapsutbyte (Plattform för kunskapsstaden Malmö 2008:7). Detta innebär att kunskapsstaden 
har andra förutsättningar än industristaden och vilket ställer vissa krav i planering. Det som 
kommunen talar om är att skapa en attraktiv och spännande stadsmiljö. Detta citeras i dokumentet 
som en strategi för att främja kunskapsstaden. Den kreativa klassen eftersträvar inte bara att 
arbeta i företag som är stimulerande och intressanta, de vill även bo i städer som erbjuder ett rikt 
kulturliv, en livlig atmosfär och en tolerant miljö. För att städerna ska kunna konkurrera om 
arbetskraften (och i en förlängning företagen) räcker det alltså inte att de erbjuder ett 
företagsvänligt klimat, de måste också ha en attraktiv och spännande stadsmiljö (Plattform för 
Kunskapsstaden Malmö 2008:8-9). 
 
Vidare skriver kommunen i Malmö Destinationsvarumärke riktlinjer att platsvarumärkesarbete 
handlar om bygga ett nätverk av alla aktörer som bygger vidare på sina relationer och skapar 
förtroende som sedan tillsammans kan bidra till att bygga stadens identitet och självkänsla. I det 
här fallet påpekar kommunen att om platsvarumärket ska vara legitimt är det viktigt att inkludera 
stadens invånare i arbetet. Nedan följer kommunens citat om invånarnas delaktighet. Att bygga ett 
starkt platsvarumärke handlar inte om logotyper eller slogans utan ett långsiktigt arbete byggt på 
en sann och trovärdig grund. (Malmö destinationsvarumärke riktlinjer u.å.-b). Den viktigaste 
målgruppen för en destinationsstrategi är stadens egna invånare. Om inte Malmöbon är positiv 
till stadens uttalade varumärke så är varumärket svagt (Mötesplats Malmö 2011:8). I en 
ramberättelse beskriver kommunen strategin för hur platsvarumärkesarbetet ska göras och hur det 
ska spridas i olika kanaler. Detta omfattar både interna och externa målgrupper (Malmö 
destinationsvarumärke riktlinjer u.å.-b). Arbetet går ut på att se hur staden faktiskt uppfattas samt 
hur staden ska positioneras och till detta väljer kommunen tre grupper, som kallas för tre 
ambassadörer som ska bygga stadens platsvarumärke: Det är invånarna i staden (främst de som 
arbetar inom näringsliv, turism, och evenemang och detta är för att se om det används rätt), 
oppositionsledare/media som ska både sprida och validera platsvarumärket samt besöksnäring som 
aktivt ska använda platsvarumärket för att locka besökare och turister (Malmö 
destinationsvarumärke riktlinjer u.å.-b). 
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5. Platsens attraktions-och konkurrenskraft 
 
I temat platsens attraktion-och konkurrenskraft kommer jag att söka efter följande nyckelord: 
Konkurrenskraftig, attraktionsförmåga, kunskap, innovation, kunskapsstad, ekonomiskt tillväxt, 
lockande miljö och arbetsplatser, nationell och internationell marknad.  
 
Dokumenten Plattform för kunskapsstaden Malmö (2008) innehåller planering och konkreta 
förslag på utvecklingsidéer om hur Malmö stad kan utvecklas till kunskapsstad. Dokumentet har 
arbetats fram av Malmö stad och Malmö Högskola utifrån frågeställningen hur staden ska 
omvandlas till en attraktiv och konkurrenskraftig kunskapsstad. Citatet nedan visar 
sammanfattning om kunskapsstaden. För att vara en lyckad kunskapsstad räcker det inte att 
endast ha ett företagsvänligt klimat, man måste även kunna erbjuda en attraktiv och stimulerande 
stadsmiljö där kreativa människor trivs och vill arbeta och bo. Denna aspekt av kunskapsstaden 
är minst lika viktig som företagsklimatet och det har visats från studier i USA att den är 
nödvändig för att bli en konkurrenskraftig kunskapsstad (Plattform för kunskapsstaden Malmö 
2008:3). Dokumentet beskriver att begreppet Kunskapsstaden under de senaste åren har varit en 
vanlig term inom samhällsplanering som innebär ett ekonomiskt fokusskifte från råvarubaserad till 
kunskapsbaserad. Kunskapsbaserad ekonomi innebär att företag lokaliserar sig på platser där det 
finns kreativa människor istället för att företagen ligger i en viktig råvarukälla. Detta har gjort att 
städer konkurrerar om att bli kunskapsstäder, en kunskapsstad präglas av en tolerant och öppen 
miljö som attraherar kreativa människor, talang och kapital (Plattform för kunskapsstaden Malmö 
2008:3).  
 
Hur Malmö som stad har genomgått en omvandling från en industristad till en modern stad 
framgår även i översiktsplanen 2014. I översiktsplanen ges en samlad bild av att Malmö har 
genomgått en lyckad omvandling från en industristad till en framtidsinriktad stad där fokus läggs 
på de samlade styrkorna i form av kunskap (Malmö stad 2014:5). Den omvandling som Malmö 
har haft beskriver översiktsplanen som en långsiktig omvandlingsprocess där fokus har varit på 
kunskap, kreativitet och upplevelse. I översiktsplanen finns även en vision över hur Malmö ska se 
ut och viljan att bli konkurrenskraftig år 2032. För att vara en attraktionskraft gäller det först att 
staden bli en kompakt stad. En kompakt stad enligt kommunen är en levande och trygg stadsmiljö 
som kan vidareutvecklas till attraktivitet och dynamisk arbetsmarknad (Malmö stad 2014:5). I 
översiktsplanen framställs Malmö som en bra plats att leva på, en stad som erbjuder möjligheter 
för stadens invånare att skapa en tillvaro samt en stad som lockar besökare och företag. Vidare 
beskriver översiktsplanen att visionen för 2032 är att Malmö ska vara en stad som lockar 
människor även från kontinenten och att Malmö har lyckats skapa känslan av att vara en liten 
storstad (Malmö stad 2014:9). Malmö har blivit en knutpunkt i regionen och kontinenten eftersom 
det är nära till det mesta och genom den snart färdigbyggda tunnelbanan till Köpenhamn samt den 
enkla och snabba tågförbindelsen är Malmö numera en stad att räkna med som en viktig del av 
framtiden (Malmö stad 2014:10). Kommunen skriver att visionen 2032 är att Malmö ska vara en 
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stad som tillsammans med Köpenhamn ska fungera som en drivande faktor i Öresundsregionen för 
att stärka konkurrenskraften (Malmö stad 2014:80). 
 
 
6. Analys 
 
I det här kapitlet är det slutligen dags att analysera materialet från resultatdelen med koppling till 
mina utvalda teorier samt att presentera de svar studien har kommit fram till. Analysen innehåller 
en diskussion om vad syftet med kommunernas platsmarknadsföring är samt vilka strategier som 
används. Därefter diskuteras huvudfrågan kring kommunernas platsmarknadsföring. Det studerade 
materialet innehåller fjorton dokument från båda kommunerna. Fem är från Lunds kommun samt 
kommunens hemsida. Tio dokument är från Malmö kommun och ett forskningsarbete från 
Möllerström (2011) samt kommunens hemsida. 
 
 
 
6.1 Forskningsfråga 1 
 

Vad är syftet med kommunernas platsmarknadsföring? 
 
Utifrån resultaten från de kommunala dokumenten har båda kommunerna som syfte att 
marknadsföra både staden som helhet och andra delar av staden genom olika dokument men med 
olika inriktningar. Syftet med kommunernas platsmarknadsföring är att utforma utvalda bilder av 
ett specifikt geografiskt område, oftast riktat till potentiella målgrupper (Ek & Hultman 2007:28, 
Mukhtar-Landgren 2009:129). Kommunernas platsmarknadsföring inrymmer i hög utsträckning 
all verksamhet som finns på platsen men också bara vissa enskilda delar med specifika karaktärer 
(Ek & Hultman 2007: 29). 
 
De sjutton PM-arbeten till Lunds nya översiktsplan marknadsför många bra aspekter i hela 
kommunen men framförallt visar de hur kommunens förarbete ligger till i syfte att skapa och 
bygga vidare på stadens platsvarumärke. I dokumentet PM6 hävdar kommunen att Lund har allt 
som krävs för att bygga vidare och stärka sitt platsvarumärke. Här lyfter kommunen upp sin egen 
stad som en unik plats och kallar Lund för: Lund idéernas stad - Lund a Great Idea. Detta riktar 
sig mot besökare, turister men framförallt satsar man på att locka talang, kompetens och ny 
kapital. Lund är den kommun där flest idéer skapas, aktivt tas om hand och utvecklas. Den 
kreativitet och idérikedom som finns i Lund har varit förutsättningen för utvecklingen och har 
också kommit att karaktärisera staden. Detta ska vi ta till vara och använda för att skapa 
framtidstro (PM6 2016:8). Kreativa människor definierar sig varken utifrån lönerna eller 
positionerna de har. De tror på hårt arbete, utmaning och stimulans. Ett öppet och tolerant 
samhälle möjliggör större gemenskap och mångfald. En mångfald där åsikter kan uttryckas fritt, 
nya idéer ska bytas ut och därmed ny kunskap kan skapas (Tinagli et.al., 2007:26). Kommunen 
visar att de prioriterar högt att stärka sitt platsvarumärke och hur staden ska uppfattas från 
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utomstående. Platsvarumärket Lund ska förknippas med idérikt, kreativt, ungt, innovativt, 
internationellt och beständigt./.../Att medvetet utveckla platsvarumärket Lund handlar primärt om 
att stärka Lunds attraktionskraft. Att Lund ska väcka positiva känslor i folks medvetande i syfte att 
locka; fler besökare, nya invånare, kompetent, arbetskraft, investeringar och nya 
företagsetableringar till Lund (PM 2016:8). Kommun talar vidare om vad grunden är för att stärka 
sitt platsvarumärke. Här lyfts den arkitektoniska identiteten upp som finns i staden och man menar 
att den nya arkitekturens roll bidrar till att öka attraktiviteten och stärka både Lunds identitet och 
varumärke. Ny arkitektur kan bidra till att göra Lunds varumärke än mer trovärdigt och 
närvarande i det fysiska rummet (PM 2016:8). Att använda monumentala eller ikoniska byggnader 
som marknadsföring stärker medborgarnas och besökarnas välbefinnande och tillfredsställelse 
(Riza et.al., 2012:293). Många städer använder arkitektoniska byggnader i stor utsträckning för att 
skapa uppmärksamhet och attraktion (Riza et.al., 2012:294). 
 
Malmö väljer i sin platsmarknadsföring att framhålla vissa karaktäristiska stadsdelar som anses ha 
attraktiva egenskaper. Till skillnad från Lund väljer Malmö istället att lyfta upp staden som en 
evenemangdestination där evenemang, nöjen och andra upplevelser är nyckeln att locka till möten 
och få människor att utvecklas (Mötesplats Malmö 2011:9). Malmö är mer än en stad. Malmö är 
mötena, maten och skratten. Malmö är fullt av människor som skapar upplevelser för andra – 
teater, mat, konst och musik (Mötesplats Malmö 2011:9). Citatet ovan visar på hur kommunen vill 
profilera Malmö som en upplevelserik stad med ett attraktivt utbud av kultur, nöje, idrott, möten 
och mässor. Kommunen menar vidare att i samband med högskolans etablering fick man unga att 
stanna i Malmö som ett tillskott av kapital och kompetens. Detta gör att Malmö kan byggas vidare 
till den nya attraktiva europeiska destinationen. Malmö ska vara en av Europas ledande 
destinationer för aktiviteter som innebär delaktighet och förverkligande, mångfald./.../ Malmö ska 
vara den mest överraskande mötesplatsen./.../ En lekfull och nyfiken stad med ett brett utbud av 
kultur, nöjen och aktiviteter som lockar till möten och får människor att växa och utvecklas. En 
stad som ständigt förnyar sig och överraskar (Mötesplats Malmö 2011:9). Den kreativa klassen 
värdesätter mångfald och öppenhet där alla känner att de passar in och lyckas. En miljö som är 
öppen för olikheter och möjligheten att leva sitt eget liv bidrar till framväxten av mångfald. 
Kreativa klassen värderar öppenhet och mångfald av olika slag vilket gör att det skapas större 
möjligheter till avancemang för alla sociala grupper (Florida 2006:112–113). Med teknologi avses 
en utveckling av högteknologisk industri, med talang avses tillgången till alla som är högutbildad 
medan man med tolerans avser öppenhet och mångfald av etniciteter och idéer. De platser som 
erbjuder dessa tre egenskaper har en möjlighet att attrahera den kreativa klassen (Florida 
2006:295–296). 
 
Teorierna beskriver att platsmarknadsföring är ett långsiktigt och strategiskt arbete som handlar 
om att förstärka bilden av en plats (Kotler 1993:18). Oftast ett medvetet synliggörande av vissa 
aspekter (Hultman 2007:147). Den globaliserade konkurrensen har gjort att städerna konkurrerar 
med varandra för att vara ett attraktivt turistmål, arbetsplats, kulturell plats etc. (Riza et.al., 
2012:293). Det märks tydligt i kommunernas platsmarknadsföring att syftet är att utveckla bilden 
av staden, 
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dvs. att sätta staden på kartan. Att sätta staden på kartan innebär att göra ett profilarbete för att 
marknadsföra sig för att locka investeringar, nya invånare och kapital (Mukhtar-Landgren 
2009:129, Zenken & Beckmann 2013:12). För att skapa en ny bild av platsen används olika 
kanaler för att sprida och stärka varumärket. Det kan vara exempelvis slogans, kampanjer, 
reklamfilmer, olika evenemang, dagspress, trycksaker (Syssner 2012:10–11). De två kommunerna 
har samma syfte och profilarbete för att marknadsföra sig men har olika utgångsläge och i det här 
fallet skiljer städerna sig åt. I Lunds fall handlar det om att stärka sin bild som kunskapsstad 
medan det i Malmös fall handlar om att vända bilden från industristad till kunskapsstad. Lund 
lyfter upp olika delar av staden och har ett övergripande marknadsföringsarbete där syftet är att 
förstärka staden internationellt, framförallt genom att använda Brunnshögsområdet som en tydlig 
strategi. Även Malmö lyfter upp vissa delar av staden som en marknadsföringsstrategi i syfte att 
vara konkurrenskraftig, framförallt har kommunen arbetat hårt med etableringen av ett 
självständigt universitet, dock visar utbytet med omgivningen att det uppenbart finns arbete kvar 
att göra. Kommunen citerar detta följande: Krisen i Malmö tydliggjorde behovet av en 
utvecklingsstrategi, i konkurrensen med övriga städer som Köpenhamn och Lund hade vi svårt att 
hävda oss och vi hade en lång väg från f.d. industristad till modern kunskapsstad (Plattform för 
kunskapsstaden Malmö 2008:35). 
 
 
 
6.2 Forskningsfråga 2 
 

Vilka strategier används i kommunernas platsmarknadsföring? 
 
Utifrån de dokument jag har analyserat har jag förstått att Lund och Malmö har olika mål att 
bygga sitt platsvarumärke. Det går att se tydliga uttryck där kommunerna använder olika strategier 
i byggandet av sina platsvarumärken. Lund har traditionellt sett dominerats av en identitet som 
präglas av kunskap, innovation och teknik medan Malmö länge var en utpräglad industristad. 
Platsmarknadsföring från kommunernas sida ses som en pågående process och ett långsiktigt 
arbete. Resultatet visar att i det här fallet har vi två kommuner som arbetar med liknande metoder 
för att marknadsföra sig genom att lyfta fram vissa stadsdelar. Dock har stadsdelarna olika 
utgångsläge. Det framgår tydligt att kommunernas arbete med platsmarknadsföring handlar om att 
både stärka och skapa en ny bild av platsen. Utifrån den teoretiska utgångspunkten är 
platsmarknadsföring en strategi som syftar till att skapa, ändra eller ersätta en bild av en plats (Ek 
& Hultman 2007:28).  
 
Både Lund och Malmö använder sig av traditionell platsmarknadsföring då positiva egenskaper av 
platserna lyfts fram. Platsmarknadsföring används ofta för att medvetet lyfta fram vissa aspekter 
hos platsen (Hultman 2007:147; Braun et.al., 2013:18). Enligt Kotler et.al., (1993) är de fyra 
grundläggande strategierna som används i kommunernas platsmarknadsföring attraktion, image, 
människor och infrastruktur. (Kotler et.al., 1993:34ff). Samtliga strategier används i kommunernas 
platsmarknadsföring men de som får störst fokus är attraktion, image och även människor. 
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Platsmarknadsförare i Lund skriver att staden redan har ett starkt platsvarumärke samtidigt som 
kommunen menar att staden har alla resurser för att kunna stärka varumärket ytterligare. För att 
stärka platsvarumärket planerar Lund att bygga en helt ny stadsdel de närmaste 30 – 40 åren, 
tanken är här att bygga världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Lunds kommun beskriver 
att satsningen är bra för framtiden i Lund för att det skapas en hållbar stadsdel i världsklass där det 
är härligt att vara, bo och arbeta. Dessutom kommer det även att skapas 50 000 nya arbete. I sin 
vision beskriver Lund att det nya planerade området har unika egenskaper eftersom det kommer 
innehålla allt från lek, fritid, kultur till forskning, innovation och företagsetablering. Att Lund vill 
stärka sin bild som kunskapsstad märks tydligt i deras platsmarknadsföring. Genom att bygga det 
nya området vill kommunen stärka sitt varumärke även internationellt och menar att det handlar 
om ett område som ska samla forskare från hela världen. Europa har valt att placera en av 
världens främsta forskningsanläggningar, ESS, i Lund och Sverige har valt att placera världens 
starkaste elektronmikroskop, MAX IV, strax intill (Lunds kommun 2018). Lund använder även 
människor som strategi i sin platsmarknadsföring där kommunen menar att Lund har en hög 
utbildningsnivå vilket gör att det finns goda möjligheter för olika företag att rekrytera den 
arbetskraft de behöver (Vision & mål 2012:8). 
 
Platsmarknadsförare i Malmö arbetar i samma riktning som man gör i Lund. Man vill 
marknadsföra staden genom att lyfta upp platsens positiva förutsättning. Den vision som 
kommunen har skapat innehåller beskrivningar och konkreta förslag om hur Malmö ska bli en mer 
koncentrerad stad i form av stadsintegrerat universitet där Västra Hamnen och Universitetsholmen 
spelar en avgörande roll. Analysen visar att kommunen arbetar tydligt med att göra Malmö till en 
konkurrenskraftig stad genom att skapa en positiv bild av staden. Här kan läsas att kommunen 
använder liknande utvecklingsstrategier men har mindre marknadspotential till skillnad mot Lund. 
Detta gör att Kotlers et.al., (1993) strategier används av kommunen framförallt i syfte att vara 
konkurrenskraftig. Marknadsföring av platser har i de flesta fall blivit en reaktion på de krav som 
ställs för att städer ska konkurrera och överleva (Sarău 2015:399). För att fortsätta vara 
konkurrenskraftig måste staden övertyga genom att ha en högre nivå av välbefinnande än 
konkurrenterna (Sarău 2015:399). Med andra ord handlar det om att hitta det unika för platsen för 
att förbättra konkurrenspositionen (Kavaratzis & Ashworth 2008:154). 
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6.3 Forskningsfråga 3 
 

Hur arbetar kommunerna med platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare? 
 
Kommunernas platsmarknadsföring består av olika delar beroende på vem man kommunicerar 
med och i vilket syfte. Om en plats ska ses som helhet i sin marknadsföring är det viktigt att 
platsmarknadsförare visar och lyfter fram alla de attraktionsdelar som platsen har (Kotler et.al., 
1993:121ff). Utöver de kommunala dokument som har analyserats så använder kommunerna även 
digitala verktyg för att stärka platsmarknadsföring. För att locka besökare och turister använder 
Lund websidan Visit Lund och för att locka nya invånare används Lund idéernas stad som bland 
annat är kopplad till reklamfilmer som även går att hitta på Youtube. På websidan presenteras 
staden återigen som en kunskapsstad där flest idéer skapas, aktivt tas om hand och utvecklas men 
även en charmig och levande stad full av kontraster. /…/. Här möts kunskap, idéer och utveckling i 
praktisk handling. Här finns mångfalden och de nya livsstilarna. Här finns en god livsmiljö med 
hälsa, trivsel och frihet (Visit Lund). Den kreativa klassen har en förmåga att vara toleranta och 
öppna i olika slags miljöer. Förutsättningarna för att en plats ska vara attraktiv i den kreativa 
klassens ögon är att den visar en acceptans för mångfald dit alla sociala grupper välkomnas 
(Florida 2006:113). 
 
Även i Malmö sker den digitala marknadsföringen via The official visitor site of Malmö, Sweden. 
På websidan finns information i form av formulerade texter som beskriver stadens attraktiva och 
positiva egenskaper samt en del reklamfilmer. Citaten nedan beskriver hur platsmarknadsförare 
vill att staden ska betraktas av besökare, turister och nya invånare. Vårt mål är att fortsätta 
utveckla varumärket och göra staden till en av Europas mest besöksvärda destinationer./…/När 
jag tänker på Malmö så tänker på alla sköna människor som finns här och vilken energi de ger till 
staden (Reklamfilm)./…/ Malmös kreativa andan inspirerar till mycket större än så, rebellerar 
från sitt förflytta, den tidigare arbetsstaden har förfallas till en upplevelsestad (Reklamfilm)./…/ 
Ett starkt varumärke stärker och gynnar stadens ekonomi (Malmös destinationsvarumärke u.å.-b). 
Strategin att attrahera nya invånare, turister och investeringar ökar de kommunala intäkterna 
(Mukhtar-Landgren 2009:130). Användandet av avancerade reklamfilmer för att marknadsföra 
staden är exempel på att det finns nya vägar i platsmarknadsföring där man synliggör de insatser 
som har gjorts från stadens sida (Syssner 2012:11). 
 
Reklamfilmer är en stark marknadsföringsstrategi som kommunerna använder och oftast 
innehåller utåtriktad platsmarknadsföring i syfte att attrahera potentiella målgrupper (Syssner 
2012-14, Zenken & Beckmann 2013:12). Men för att den utåtriktade platsmarknadsföringen ska 
vara trovärdig och legitimerad är det främst viktigt att först den inåtriktade marknadsföringen 
fungerar, annars riskerar platsen att förlora sin identitet (Kotler et.al., 1993:20, Ek & Hultman 
2007:28–29, Syssner 2012:14– 15). Det handlar om att inkludera lokalbefolkning och platsens 
förutsättning, d.v.s. att bygga ett platsvarumärke från grunden snarare än att låta den byggas från 
toppen (Braun et.al., 2013:21). Platsmarknadsföring är inte bara till för att locka nya invånare, 
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investerare och besökare utan även för att skapa en känsla av trygghet där invånarna känner hopp 
för sin stad. En strategi som ofta nämns för att arbeta med kommunens invånare kallas för civic 
boosterism. Detta är ett tillvägagångssätt där det gäller att skapa en känsla av trygghet och lokal 
stolthet som övertygar lokalbefolkning om stadens välfärd (Mukhtar-Landgren 2009-135). Den 
största utmaning med att marknadsföra en plats är att inkludera den interna dimensionen så att alla 
som tillhör platsen ska känna igen sig och dess karaktär (Campelo et.al., 2014:155). På så sätt 
skapas enighet, gemensam identitet och stolthet på platsen eller staden (Kavaratzis & Ashworth 
2008:162). 
 
Det finns indikationer på att kommunerna arbetar med inåtriktad plastmarknadsföring också, 
framförallt Malmö vill bygga sitt platsvarumärke från grunden genom att inkludera invånarna. 
Uttrycket Malmö i Malmös händer innebär att staden ska formas av alla som bor och verkar i 
staden och de ska vara ambassadörer för Malmös platsvarumärke. Goda ambassadörer är 
människor som är med och bygger sin stads platsvarumärke som sedan kan förmedla positiva 
berättelser om platsen för andra människor (Ek & Hultman 2007:28). Även i Lund visas 
indikationer på att kommunen arbetar med inåtriktad marknadsföring men att den till största del 
ändå har utåtriktad karaktär. Det som går att finna och läsa om inåtriktad platsmarkandföring i 
kommunen är den plattform som kommunen har byggt för att kommunicera med medborgare. 
Kommunikationen och dialogen är en viktig förutsättning och nödvändig process i kommunens 
platsmarknadsföring för att skapa en stad som kan användas även för utåtriktad 
platsmarknadsföring. Kommunikationsplattformen som kommunen har skapat är avsedd för både 
interna och externa målgrupper och det som får störst fokus i verksamhetens utveckling är de 
interna målgrupperna. Men hur de interna målgrupperna är inkluderade i praktiken i kommunens 
platsmarkandföring är svårt att veta eftersom detta inte framgår i något av de kommunala 
dokumenten. 
 
 
7. Återkoppling till teman 
 
För att sammanfatta svaren till de tre frågeställningar kommer jag gå igenom hur de fyra teman är 
representerade i kommunerna. 
 
 
7.1 Platsvarumärke 
 
Platsvarumärket i Lund som kallas för Lund i människors medvetande handlar primärt om att 
stärka stadens attraktionskraft. Detta görs genom att attrahera framgång i form av högutbildade 
och kreativa människor. Syftet är att attrahera fler besökare, nya invånare, kompetent arbetskraft, 
och investeringar. Platsvarumärket i Malmö som kallas för Mötesplats Malmö handlar om att 
bygga ett unikt platsvarumärke som en upplevelserik stad med ett attraktivt utbud av kultur, nöje, 
idrott, möten och mässor. Syftet är att göra staden till den nya europiska destinationen och
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mötesplatsen som kan attrahera fler besökare, turister, nya invånare och investeringar. Ambitionen 
är att skapa en stad som kännetecknas av mångfald och hög attraktivitet och en plats för nyfikna 
och kreativa aktörer. 
 
 
7.2 Platsmarknadsföring 
 
I Lunds förarbete till den nya översiktsplanen går det att identifiera att kommunen marknadsför en 
del bra aspekter av platsen som har en utåtriktad marknadsföringskaraktär. I dessa förarbeten lyfts 
särskilt fram den arkitektoniska kvaliteten på det som nyuppförs i Lund. Enligt kommunen är detta 
en arkitektur av hög kvalitet som bidrar till nya positiva saker i Lund i form av upplevelse och 
ekonomiska värden. Denna typ av miljö erbjuder inte bara trivsel och social hållbarhet utan 
mångfald och öppenhet som bidrar till en rättvis och jämlik stad. Dokumenten visar att stadens 
rika arkitekturarv är en fantastisk resurs att bygga vidare på för att höja statusen, lyfta stoltheten 
och kunskapen kring Lund. Utöver förarbeten finns även en digital platsmarknadsföring Visit Lund 
och Lund idéernas stad - Lund a Great Idea som innehåller utåtriktad platsmarknadsföring. Båda 
de kommunala dokumenten och den digitala delen bildar tillsammans en helhet av kommunens 
strategiska platsmarknadsföring, detta för att locka bland annat nya invånare. Att visa upp många 
attraktiva och positiva aspekter så som kommunen gör men också stadens strategier för att 
attrahera framgång intresserar den kreativa klassen. I Malmös översiktsplan marknadsförs också 
delar av staden som positiva och attraktiv där matchbilden är den nya staden Malmö som ska stå i 
fokus. En utökad bild av hur staden framställs i platsmarknadsföringen framgår även i andra texter 
som inriktar sig på olika delar av staden samt den avancerade digitala platsmarknadsföringen. 
Tillsammans bildar de en helhet av stadens strategiska platsmarknadsföring som kommunen vill 
skapa. Här vill man skapa den mest överraskande mötesplatsen med många fördelar och en av de 
bästa platserna i Europa att vistas på. Att lyfta fram stadens utveckling som en ny högteknologiskt 
stad och en stad som har ett brett utbud av kultur, nöjen och aktiviteter lockar till möten och får 
människor att växa. Detta intresserar den kreativa klassen. 
 
 
 
7.3 Målgrupper 
 
Som Kotler et.al., (1993) säger bör platsmarknadsföring huvudsakligen innehålla både delar av 
den interna och externa publiken men så är det inte alltid. Syftet med platsmarknadsföring har 
visat sig att oftast handlar om att attrahera enbart vissa potentiella målgrupper (Kotler et.al., 
1993:290). Att attrahera framgång, d.v.s. att locka till sig högutbildade och kreativa människor 
Lund talar om att det är en uttalad strategi som används för att attrahera den kreativa klassen. 
Detta framgår tydligt av kommunen, genom att locka till sig den kreativa klassen ökar tillväxt och 
därmed attraktionskraften också. Kommunen vill att Lund ska betraktas som idérikt, kreativt, ungt, 
innovativt, internationellt och beständigt. Utöver detta, för att nå den framgång som kommunen 
vill, är viktigt att staden är öppen för alla sorters människor. Mångfald och öppenhet skapar 
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möjligheter för människor med olika bakgrund att omvandla sina nya idéer till ekonomiska 
värden. Detta framgår tydligt även i kommunens förarbete där man menar att staden behöver 
arbeta mer på att utveckla ett utbud som attraherar invånare och studenter eftersom statistiken har 
visat att studenter gärna flyttar till det hippare Malmö för att det finns fler alternativa kulturutbud 
och miljöer som överlag erbjuder mångfald. Även i Malmös fall talar mycket för att det är den 
kreativa klassen som är stadens eftertraktade målgrupp. Det står tydligt i kommunens plattform att 
den kreativa klassen är ett bra exempel på hur man främjar den kunskapsstad som kommunen 
strävare efter att bli. Det hänvisas till den kreativa klassen och man menar att städer som har en 
attraktiv och spännande stadsmiljö lättare lyckas skapa en kunskapsstad jämfört med städer som 
enbart koncentrerar sig på att locka företag. För att städer ska vara konkurrenskraftiga räcker det 
inte att de erbjuder företagsvänligt klimat utan staden ska ha ett rikt kulturliv, en livlig atmosfär 
och en tolerant miljö. Den kreativa klassen föredrar inte bara platser som har en högteknologisk 
industri och talang utan även platser som erbjuder tolerans, d.v.s. öppenhet och mångfald av 
etniciteter och idéer (Florida 2006:295– 296). 
 
 
 
7.4 Platsens attraktions-och konkurrenskraft 
 
För att stärka den egna platsens attraktions-och konkurrenskraft använder både kommunerna 
globalisering och den snabba tekniska utveckling som utgångspunkt. Lund marknadsför den nya 
stadsdelen Lund NE/Brunnshög i ambition att skapa världens bästa forsknings- och 
innovationsmiljö. Genom att bygga det nya området vill kommunen behålla befolkning men 
framförallt locka till sig nya invånare som bidrar med kreativitet. Kommunen vill att den nya 
stadsdelen ska visa vägen mot en hållbar värld som ska vara en plats där det är härligt att vara, bo 
och arbeta. När det gäller Malmö används Västra Hamnen för att öka platsens attraktions- och 
konkurrenskraft. Västra Hamnen beskrivs som en spännande och attraktiv stadsdel som erbjuder 
ett hållbart liv för alla. Kommunen vill att området ska öka stadens attraktion och vara 
konkurrenskraftigt både inom landet och internationellt. Vidare i översiktsplanen framställs 
Malmö som en högteknologisk stad där marknadsföring fokuserar bland annat på cleantech, life 
science, handel, logistik etc. Översiktsplanen vill visa den nya bilden av staden som en miljövänlig 
och högteknologisk stad där mångfalden har tagits tillvara för att skapa en av norra Europas mest 
stimulerande och kreativa miljöer. Den nya bilden av staden som Malmö vill visa är den kreativa, 
förändrade, utvecklade och innovativa staden. Enligt Möllerström (2011) har Malmös omvandling 
till kunskapsstad lett till en trend där många västerländska avindustrialiserade storstäder numera 
använder nya sätt och strategier för att vinna konkurrensfördelar på den globala marknaden och 
attrahera nytt inflöde av kapital (Möllerström 2011:11). Städernas ambition att omvandlas till 
kunskaps- och upplevelsestad beror främst på att ekonomin har ändrat sin riktning från produktion 
till konsumtion. Möllerström menar att den symboliska ekonomin har blivit mer som en central del 
i marknaden där symboler, tecken och andra påverkansarbete fått allt större betydelse 
(Möllerström 2011:12). 
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7. Slutsats 
 
Precis som tidigare forskning visar konkurrerar städer med varandra genom olika 
marknadsföringsstrategier för att lyfta fram stadens attraktiva sidor. Lunds och Malmö kommun 
har förstått vikten av att framhäva stadens positiva sidor och anser att en viktig del av 
platsmarknadsföring är att visa upp kommunens rätta bild. Att marknadsföra sin plats har gjort att 
alla aktörer engagerar sig mer och mer i frågan om att etablera platsen som ett varumärke. Denna 
studie har visat att kommunerna använder Kotlers et.al., (1993) strategier för att öka sin 
konkurrenskraft och på så sätt attrahera målgrupper de är ute efter. Kommunerna arbetar med 
platsmarknadsföring vilket framgår tydligt i samtliga studerade dokument. Detta gör att 
kommunerna differentierar sig och lyfter fram sina konkurrensfördelar för att bli attraktiva. Dock 
fokuserar kommunernas platsmarknadsföring på att lyfta fram de sidor av staden som anses vara 
positiva och unika. De platser eller delar av staden som kommunerna väljer att marknadsföra är 
exempelvis storskaliga pågåendeprojekt, hamnomvandling, arkitektur, konst, kultur, evenemang, 
lokala profiler etc. Genom att använda de fyra teman och nyckelorden går det att identifiera hur 
kommunerna arbetar med platsmarknadsföring och vad deras syfte är. Studien har visat att Lund är 
tydlig i sin platsmarknadsföring genom att marknadsföra det nya planerade forskningsområdet och 
i vissa fall lyfta fram andra specifika stadsdelar. Malmö å andra sidan vill visa den nya bilden av 
staden som en högteknologisk stad som vill konkurrera både nationellt och internationellt. Malmö 
vill vara även ett internationellt destinationsvarumärke där evenemang, nöjen, kultur, aktiviteter 
som skapar delaktighet och förverkligande är centralt och kallas för Mötesplats Malmö. 
Avslutningsvis kan skillnaden mellan kommunernas platsmarknadsföring till största delen ses som 
uppenbar. Lund är en kunskapsstad som vill förstärka sin bild medan Malmö arbetar med att 
vända bilden från industristad till kunsskapstad och resa in i kunskapssamhället. En annan skillnad 
är att Lund inte har stadslivet och öppenheten vilket Malmö har. Kommunen beskriver själv att 
detta är något man måste arbeta mer med för att skapa en mer öppen, attraktiv och kreativ miljö. 
Det som är gemensamt är att kommunernas plastmarknadsföring har utåtriktad karaktär vilket i det 
här fallet är till största del att attrahera den kreativa klassen. Detta framgår tydligt i vissa 
dokument när kommunerna tar den kreativa klassens teori som ett exempel för att öka kommunens 
tillväxt och attraktionskraft men även i andra dokument beskriver kommunerna sina miljöer som 
öppna och toleranta vilket intresserar just den kreativa klassen. Kommunerna anser att det är 
viktigt att platsen som marknadsförs innehåller en kreativ och attraktiv miljö som Florida kallar 
för quaity of space. Detta för att en attraktiv stadsmiljö lockar kreativa människor från kreativa 
klassen vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt som kommunerna är ute efter. 
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