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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar platsmarknadsföring inom fysisk planering 
där en fallstudie görs i Västerviks kommun. Syftet med uppsatsen är att 
med fokus på den mindre stadens förutsättningar i en konkurrensinriktad 
och marknadsorienterad samtid, undersöka förhållandet mellan 
fysisk planering och platsmarknadsföring samt problematisera 
platsmarknadsföringens betydelse för kommunens utvecklingsarbete 
och kommunala planeringspraktik. För att besvara detta övergripande 
syfte görs en kvalitativ innehållsanalys av olika kommunala dokument 
(Vision Västervik 2025, ÖP 2025 samt detaljplanerna för Slottsholmen 
och Skeppsbrokajen) utifrån fyra teoretiska utgångspunkter. De 
teoretiska utgångspunkterna har tagits fram genom en teoretisk syntes 
av forskningsöversikten och är anpassning/tillväxt, symbolisk/fysisk, 
inåt/utåt och bevarande/förändring. Därtill intervjuas två tjänstemän på 
Västerviks kommunala planeringsavdelning för att få insikt i processen 
bakom framtagandet av två detaljplaneprojekt samt för att undersöka hur 
kopplingen mellan platsmarknadsföring och fysisk planering kan ta sig 
uttryck i planeringspraktiken. 

och fysisk planering i de kommunala dokument som granskats, där många 
av de åtgärder och strategier som lyfts fram går att koppla till de teoretiska 
utgångspunkterna. I samtliga dokument som granskats har Västerviks 
identitet som skärgårdsstad med närhet till vatten, natur och kultur lyfts 
fram, vilket överensstämmer med kommunens turismslogan ”Västervik 

varumärkesbyggande som turistort eller boendeort, där fokus ligger på att 
lyfta fram de värden som anses skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. 
Här är slutsatsen att Västerviks kommun tagit vara på de faktorer som gör 

sammanhang som det skapar. Sett utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
har samtliga dokument en tydlig tillväxtinriktning där bevarandeintresset 
av Västerviks traditionella identitet som hamn- och skärgårdsstad 
fungerar som en röd tråd. Gällande målgrupp vänder sig dokumenten 
både inåt och utåt, även om utåtriktningen överlag bedöms vara den 
dominerande. Beroende på form av dokument varierar även bedömningen 
av dokumentets symboliska eller fysiska inriktning. Visionsdokumentet 
och översiktsplanen bygger framförallt på symboliska strategier, 
medan detaljplanerna konkretiserar dem till en fysisk form. Överlag 
bedöms dock den symboliska dimensionen vara viktig för Västerviks 
identitetskapade, där många värdeladdade ord och sammanhang används 
för att bygga upp en bild av Västervik som en naturskön stad vid vattnet. 
Här utmärker sig de detaljplaneprojekt som granskats, eftersom de kan 



formen och gestaltningen blir viktig för att sätta Västervik på kartan. Här 
tycks ambitionen vara att med nya inslag i stadsbilden stärka Västerviks 
identitet som staden vid vattnet. Det är således inte fråga om att byta ut 

med moderna tillägg.   

Sett till planeringspraktiken verkar inte kopplingen mellan plats-
marknadsföringen och den fysiska planeringen vara lika självklar. 
De två informanter som intervjuats har båda sett en koppling mellan 
verksamheterna som plats- och identitetsskapande, men de är noga 
med att poängtera att platsmarknadsföring inte är ett uttalat syfte inom 
planeringsverksamheten, utan snarare ett indirekt resultat. Samtidigt 
betonar de platsmarknadsföringens betydelse för Västerviks kommunala 

beroende av kopplingar till omvärlden eftersom de på egen hand inte kan 
åstadkomma en positiv tillväxt. I denna kontext är det viktigt att sätta sitt 
namn på kartan och lyfta fram de värden och kvalitéer som gör staden 
unik och konkurrenskraftig. Västerviks position som mindre stad på 
landsbygden gör dem dock mer eller mindre beroende av privata exploatörer 

vilket blir tydligt sett till de detaljplaneprojekt som granskats. Här har de 
privata aktörerna både initierat och kunnat påverka projektens utformning 
och funktion. Men samtidigt har dessa projekt fungerat som ett startskott 
för större satsningar på de omkringliggande offentliga miljöerna, där 
den kommunala planeringen varit den drivande aktören. Frågan är om 
dessa satsningar på den offentliga miljön blivit aktuella utan de privata 
aktörernas medverkan i projekten.  

beroende mellan platsmarknadsförningen och den fysiska planeringen, 
där de båda verksamheterna skapar förutsättningar och möjligheter för 

utveckling för staden och kommunen som helhet. I en globaliserad samtid, 
där tillväxt och konkurrensen om invånare, företagare och turister blivit 

unika konkurrensfördelar och sätta ortens namn på kartan. Det är i denna 
kontext som platsmarknadsföringen får sin funktion. För syns man inte så 

Nyckelord: platsmarknadsföring, fysisk planering, platsskapande, 
identitetsskapande, konkurrens, tillväxt, globalisering.
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* * *

Detta kapitel syftar till att beskriva uppsatsens förutsättningar sett till 
vilket ämnesområde och vilken problematik som kommer att behandlas, 
hur vi gått till väga samt på vilket sätt uppsatsen ska läsas och förstås. 

* * *

Bakgrund

Vår samtid kan till stor del beskrivas som global. Tack vare utveckling 
inom infrastruktur- och kommunikationssektorn har tidigare gränser, 
såväl fysiska som mentala, kunnat överbryggas vilket fört världen närmre 
(Andersson & Jansson 2012:120). Globaliseringen kan beskrivas som 
en del av det pågående skiftet från ett industriellt till ett postindustriellt 
samhälle som karaktäriserat västvärldens utveckling under de senaste 
decennierna (Nilsson 2015:10). I förenklade drag kan globaliseringen 

och kunskap den övergripande globala kontext som samtidens länder, 
regioner och städer verkar inom. Effekterna av beslut och händelser tar 
sig dock olika uttryck beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut. 
I förlängningen innebär denna utveckling en ojämn fördelning av kapital 
och resurser, vilket även betonar rättviseproblematiken av den pågående 
globaliseringsprocessen (Appadurai 1999:230-131). 

Globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för samhällets 
struktur och organisation, och utmaningen ligger nu i att försöka förstå 
den underliggande dynamiken för detta framväxande system; hur det 
uppkommit, fungerar samt vilka effekter det har och kan förväntas få 
på samhället såväl som stadens form och struktur (Florida 2003:16). 
Som en del av den pågående globaliseringsprocessen har villkoren för 
städers tillväxt kraftigt förändrats under senare delen av 1900-talet. Det 
är inte längre industriella etableringar eller satsningar på välfärd som 
styr stadsutvecklingen, som under det industriella samhället; istället har 
städerna blivit en del av den globala ekonomin och dess villkor (Nilsson 
2015:10). Denna förändring kan till stor del härledas till omlokaliseringen 

billigare arbetskraft, såsom Östeuropa eller Sydostasien, vilket förändrat 
förutsättningarna för många tidigare industribaserade städer i västvärlden 
(Nilsson 2015:10; Jenkins 2005:23). I syfte att svara mot dessa förändrande 
villkor har det postindustriella samhället istället kommit att karaktäriseras 
av dess satsningar på tjänstesektorn och upplevelseindustrin som viktiga 
tillväxtmotorer, vilket föranlett en förändring av städernas traditionella 
syfte, funktion och identitet (Jenkins 2005:23). Om staden tidigare 
uppfattades som en arena för fysisk produktion, ses den numera även som 
en arena för konsumtion, nöje och underhållning (Florida 2003:15-16).

Den pågående globaliseringsprocessen har ökat konkurrensen mellan 
regioner och städer om företagsetableringar i syfte att skapa arbetstillfällen 
som kan generera skatteintäkter och tillväxt (Colomb 2012:12; Le Galès 
2002:202). I denna världsomspännande utveckling har ett fåtal ”globala 
städer” etablerats som tillväxtcentrum och knutpunkter för det globala 
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kapitalet. Omvänt har globaliseringsprocessen även resulterat i en 
nedgång av många industriella städer som inte lyckats hävda sig i den 

står ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner inför en situation där 
befolkningen minskat sedan 1970-talet. Här uppstår en stor utmaning i att 
kunna erbjuda och bibehålla en kommunal service och livsmiljö av god 

är inget unikt för en svensk kontext. Många politiker och beslutsfattare 
världen över står idag inför utmaningen att komma till rätta med en svag 
ekonomi och ett minskat skatteunderlag, där en allmängiltig åsikt tycks 
vara att det behövs ett mer entreprenörsmässigt och proaktivt tänkande 
i syfte att attrahera investerare för att skapa arbetstillfällen och främja 
tillväxt (Harvey 2011:105-106). Detta politiska skifte kan beskrivas som en 
övergång från en storskalig planering med fokus på välfärdfärdsstrategier 
till en entreprenörmässighet karaktäriserad av platsmarknadsföring, 
privatiseringstendenser och tillväxtstrategier (Lund Hansen 2011:15).

hårdnande konkurrensen om invånare, företag och besökare. För många 
kommuner ses arbetet med platsmarknadsföring som en regel snarare än 
ett undantag i syfte att stärka konkurrenskraften (Heldt Cassel 2008:176). 
I detta sammanhang har platser som associeras med tillväxt, attraktiva 
boendemiljöer eller turistupplevelser en fördel jämfört med regioner som 

vilket visar på en rättviseproblematik eftersom alla städer inte har samma 
förutsättningar i kampen om investerare och invånare (Heldt Cassel 
2008:163-166). Istället för rumslig samordning går det snarare att tala om 
rumslig fragmentering där marknadsföring och estetiska åtgärder i syfte 
att höja platsers anseende blivit allt viktigare i en samtid där en utveckling 
av ”nischer och noder” blivit central (Khakee 2000: 138). 

I dagsläget är Sverige ett av de länder i EU som urbaniseras i snabbast 

eftersom det snarare handlar om en pågående metropolisering och 

storstadsregioner. Denna form av utveckling har resulterat i en starkt 
polariserad tillväxt där storstäder växer på bekostnad av mindre och 
medelstora städer. Många av de städer som nu krymper har tidigare 
varit blomstrande industriorter och särskilt drabbade är de städer som 

till expansiva storstäder verkar det vara mycket svårt att vända denna 
negativa trend (Nilsson 2015:17-18, 22). 

Den globala diskussionen har till stor del kommit att koncentrerats till 
staden som tillväxtcentra, där staden och den urbana livsstilen sätts 
som norm för den pågående samhällsutvecklingen (Johansson & 
Westlund 2012:192). Med staden som norm reduceras de platser som 
inte anses vara stad till något avvikande eller annorlunda (Andersson 
& Jansson 2012:31). De förändrade samhällsförhållandena, såsom 
globaliseringen, avindustrialiseringen och det ökade konkurrensklimatet, 
får dock konsekvenser för staden och samhället på många olika skal- 
och strukturnivåer, vilket poängterar att det behövs ett mer nyanserat 
förhållningssätt som även uppmärksammar den lilla staden på landsbygden 
och dess möjligheter att hävda sig i den globala konkurrensen. 
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Problemformulering

I en samtid där storstaden och tillväxt ofta sätts som norm riskerar den 
lilla staden på landsbygden att hamna i periferin. För att kunna hävda sig i 
kampen om invånare, turister och företag har det dock blivit allt viktigare 
att synas och sätta orten på kartan, vilket poängterar den paradox och 
utmaning som mindre städer står inför i en globaliserad kontext.

För att hävda sig i den globala konkurrensen har platsmarknadsföringen 
blivit ett viktigt politiskt verktyg i syfte att knyta en önskad  identitet till 
orten eller kommunen som kan särskilja den från övriga konkurrenter. 
Detta ökade fokus på platsmarknadsföring och identitetsskapande har en 
potentiell koppling till den fysiska planeringen som framtidsorienterad 
och politiskt styrd verksamhet, eftersom det är en utveckling som 
påverkar både riktlinjerna och verktygen för samhällsplaneringen. Det 
blir därför intressant att undersöka hur platsmarknadsföring och fysisk 
planering kan förstås i förhållande till varandra och vilken betydelse 
platsmarknadsföringen kan få för den lilla staden på landsbygden i syfte 
att främja en positiv utveckling. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att med fokus på den mindre stadens 
förutsättningar i en konkurrensinriktad och marknadsorienterad samtid, 
undersöka förhållandet mellan fysisk planering och platsmarknadsföring 
samt problematisera platsmarknadsföringens betydelse för kommunens 
utvecklingsarbete och kommunala planeringspraktik. För att konkretisera 
diskussionen görs en fallstudie i staden Västervik där utgångspunkt tas i 
följande fyra frågeställningar: 

1. Hur uttrycks olika former av platsmarknadsföringsstrategier 
i Västerviks kommuns visionsdokument, översiktsplan samt i 
detaljplanerna för Slottsholmen respektive Skeppsbrokajen? 

2. Hur kan framtagandeprocessen för detaljplanerna för Slottsholmen 
samt Skeppsbrokajen förstås och problematiseras utifrån olika 
former av platsmarknadsföringsstrategier?

3. Hur kan förhållandet mellan platsmarknadsföringen och den fysiska 
planeringen i Västerviks kommun beskrivas?

4. Vilken betydelse har platsmarknadsföringen för Västerviks 
kommunala utveckling och planeringsverksamhet?
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Avgränsning

Uppsatsen som helhet är tematiskt avgränsad till att behandla 
platsmarknadsföringsstrategier inom den fysiska planeringen, förhållandet 
mellan platsmarknadsföring och den fysiska planeringen samt dess 
betydelse för den kommunala utvecklingen.  

Platsmarknadsföring syns ofta i form av kampanjpolicys och kommer 
till uttryck genom exempelvis: logotyper, slogans, reklam, subventioner, 

historiska arv, offentlig konst (Ward 1998:1). I denna uppsats avses dock 
endast den platsmarknadsföring som kommer till uttryck i kommunala 
policydokument, översiktsplanen och detaljplaner i form av text och 

till dessa.

Uppsatsens fokus ligger på att problematisera de förutsättningar som ges 
för den mindre staden på landsbygden som saknar tydliga kopplingar till det 

läge där staden ligger avlägset eller saknar infrastrukturella kopplingar 
till storstäder och storstadsregioner (Andersson & Jansson 2012:23) och 
dels på att staden inte lyckats anpassa sig till de nya förutsättningar som 
skapats i skiftet från det industriella till det postindustriella samhället 

staden på landsbygden” har utgångspunkt tagits i Glesbygdsverkets 
kategorisering av begreppen tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygd. 
En tätort tätortsnära 
landsbygder
till en tätort och glesbygd som områden där avståndet med bil till närmsta 

som tätortsnära landsbygd. 

kommun där Slottsholmen och Skeppsbrokajen utgör fokusområden.
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I uppsatsen används vissa ord och begrepp som behöver vidare utveckling 
eller konkretisering för att underlätta för läsaren. Nedan görs en kort 
beskrivning av dessa begrepp tillsammans med en förenklad beskrivning 
av relevanta begrepp inom fysisk planering sett till uppsatsens syfte och 
avgränsning:

Allmänintresse/egenintresse: ett allmänintresse kan översättas till ett 
samhällsintresse och syftar på generella intressen och behov som berör 
alla medborgare (NE [u.å.] ”allmänintresse”). Egenintresset å andra sidan 

Attraktivitet: ett vanligt begrepp som ofta används inom fysisk planering 
för att beskriva det som planeringen vill uppnå och skapa, dock utan 

något eftersträvansvärt som attraherar människor och kan exempelvis 
vara en attraktiv boendemiljö. Begreppet är dock subjektivt till naturen, 
vilket innebär att det är individuellt vad varje individ bedömer som 

person, medan en annan föredrar landsbygden. Begreppet kan kopplas till 
platsmarknadsföring som handlar om att skapa en attraktiv platsidentitet.

Detaljplan (DP): detaljplanen är kommunens verktyg för att förverkliga 
den lokala bebyggelsepolitiken och främja en ekonomisk och rationell 
byggproduktion. I huvudsak upprättas detaljplaner för att pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning vid ny sammanhållen bebyggelse eller när 
bebyggelse ska förändras eller bevaras. En detaljplan består av en plankarta 
med planbestämmelser för planområdets mark- och vattenanvändning samt 
en tillhörande planbeskrivning där det framgår hur planen ska förstås och 
genomföras. Plankartan är juridiskt bindande medan planbeskrivningen 
enbart är förklarande och vägledande (Mattsson & Hagander 2011:39, 
165-166)

Flaggskepp: används vanligen för att beskriva spektakulära anläggningar 
eller byggnadsverk, såsom höga byggnader eller sport- och nöjesarenor. 

utveckling genom att vara iögonfallande och locka till sig intressen hos 
investerare, besökare och företag (Book 2006:7). 

Fysisk planering: en verksamhet som handlar om hur mark- och 
vattenområden bör användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska 
placeras och utformas (Boverket 2015a). Detta görs genom planläggning 
på dels en översiktlig och strategisk nivå genom översiktsplanen och dels 
på en mer detaljerad och konkret nivå genom detaljplanen (Mattsson & 
Hagander 2011:32). Syftet är att bidra till hållbara livsmiljöer sett utifrån 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Planeringen ska enligt 
plan- och bygglagen (PBL) väga olika samhällsintressen mot varandra i 
en öppen och demokratisk process där både allmänna såväl som enskilda 
intressen ska beaktas (Boverket 2015b). 
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Globalisering: en förändringsprocess varigenom stater och samhällen 
över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Det 
kan vidare ses som en samlingsbenämning på den politiska, ekonomiska 
och kulturella utvecklingen (NE [u.å.] ”globalisering”).

Industrialisering: innebär att industrins andel av produktion och 
sysselsättning ökar samtidigt som teknik, organisation och sociala 
förhållanden omvandlas genom det moderna fabrikssystemets utveckling 
(NE [u.å.] ”industrialisering”).

Industriellt/postindustriellt samhälle: utvecklingen från industriellt 
till postindustriellt samhälle karaktäriseras av en gradvis minskning av 
andelen anställda inom industrin, där servicesektorn istället ökar (NE 
[u.å.] ”postindustriellt samhälle”).

Kontext: den uppsättning villkor som uppfattningen om en plats 
konstrueras utifrån. Kontexten förändras ständigt och kan bestå i allt 
från fysiska strukturer till mänskliga förhållningssätt och underliggande 
ideologier. Begreppets betydelse och användning varierar beroende på i 
vilket syfte och sammanhang det används (Isenstadt 2005:157-158).

Kommunalt planmonopol: i Sverige har kommunerna en stark ställning 
inom fysisk planering, där Plan- och bygglagen (1 kap 2§) anger att 
det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark 
och vatten. Detta innebär att det är kommunen som avgör om, när och 
hur byggandet ska ske vilket brukar benämnas som det kommunala 
planmonopolet (Mattsson & Hagander 2011:32).

Lokal arbetsmarknad (LA): beskriver hur arbetsmarknaden ser ut och 

sett till utbud och efterfrågan av arbetskraft. De lokala arbetsmarknaderna 
är dynamiska och påverkas av förändringar i pendlingsströmmar (SCB 
[u.å]). 

Plan- och bygglagen (PBL): den lag som styr den kommunala fysiska 
planeringen (Boverket 2015a). Bestämmelserna i PBL är relativt 
generella och allmängiltigt formulerade i syfte att möjliggöra ett visst 
tolkningsutrymme. Detta eftersom samhället ständigt förändras men även 
för att förutsättningarna mellan olika kommuner kan skilja sig stort. PBL 
kan således beskrivas som en avvägningslag, där en unik avvägning mellan 
olika intressen behöver göras i varje enskilt fall (Mattsson & Hagander 
2011:29-30).

Planeringsdiskurser: en diskurs kan beskrivas som en helhet av 
sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp (NE [u.å.] ”diskurs”). 
En planeringsdiskurs kan således beskrivas som en viss inriktning inom 
planering där uttryck, utsagor och begrepp formar ramarna för en viss 
planeringspolitik och planeringsverksamhet.

Planhushållning/marknadshushållning: planhushållning syftar på styrning 
av ekonomisk verksamhet som utgår från en i förväg centralt fastställd 
plan (NE [u.å.] ”planhushållning”). Marknadshushållning å andra sidan 
innebär att den ekonomiska verksamheten styrs av marknaden.

Platsmarknadsföring: i detta arbete används begreppet dels för att 
beskriva en självständig platsmarknadsföringsverksamhet och dels för att 
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beskriva platsmarknadsföringen som ett verktyg i en annan verksamhet. 
Platsmarknadsföring som verktyg kan t ex handla om identitetsskapande 
och varumärkesbyggande inom planeringsverksamheten. 

Platsmarknadsföringsstrategi: begreppet inbegriper alla olika typer av 
verktyg och metoder som kan användas i platsmarknadsföringssyfte. I 
denna uppsats används fyra teoretiska utgångspunkter (se kap 3) för att 
konkretisera de platsmarknadsföringsstrategier som undersöks. 

Policy: en policy kan beskrivas som en uppsättning strategier, regler eller 

Representativ demokrati: representativ demokrati kan beskrivas som 
indirekt demokrati, vilket är en beslutsform där de röstberättigade i 
demokratisk ordning utser representanter som sedan fattar beslut å 
väljarnas vägnar (NE [u.å.] ”indirekt demokrati”).

Riksintresse: 
mycket stor betydelse för något av de syften som anges i miljöbalken (NE 
[u.å.] ”riksintresse”).

Subjektiv/objektiv: att något är subjektivt innebär att existensen hos en 
viss företeelse är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar 
känslo- eller viljemässigt på den. Detta innebär att en subjektiv bedömning 
är beroende av individen och dess tolkning (NE [u.å.] ”subjektivism”). En 
objektiv bedömning å andra sidan bygger på saklighet samt opartiskhet 
(NE [u.å.] ”objektivitet”) och är oberoende av individuella preferenser 
och förutsättningar.

Subvention: ett ekonomiskt bidrag (ofta statligt) för att stödja b la produktion 
eller konsumtion av en viss vara eller tjänst (NE [u.å.] ”subvention”). 

Tillväxt: innebär i grunden en ökning av någonting, det kan exempelvis 
handla om ekonomisk tillväxt där produktion av varor och tjänster ökar 
över tid eller befolkningstillväxt där individantalet hos en population ökar 

Urbanisering: ett ökat stadsboende (NE [u.å.] ”urbanisering”), ett 

Välfärd: den samlande benämningen på människors levnadsförhållanden, 
där en välfärdsstat är en nationalstat där det offentliga ansvaret för 
medborgarnas välfärd är omfattande (NE [u.å.] ”välfärd”; NE [u.å.] 
”välfärdsstat”).

Översiktsplan (ÖP): en strategisk kommunövergripande plan som syftar 
till att ge vägledning för kommunens långsiktiga utveckling. Här anges 
kommunens vision för hur mark- och vattenområden samt bebyggelse ska 
användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun är skyldig att ta fram en 
översiktsplan och aktualitetspröva den minst en gång varje mandatperiod. 
Tanken är att översiktsplanen ska fungera som ett stöd för kommunens 
egna utvecklingsarbete samt ge handlingsberedskap inför oförutsedda 
situationer. Översiktsplanen får inte ange preciseringar eller begränsningar, 
utan riktlinjerna ska formuleras på en strategisk nivå. Översiktsplanen är 

att de visioner som förs fram faktiskt kommer att genomföras (Mattsson 
& Hagander 2011:33-36).
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Disposition

Inledningskapitlet (kapitel 1) syftar till att beskriva förutsättningarna för 
denna uppsats. I forskningsöversikten (kapitel 2) presenteras tidigare 
forskning och kunskap som bedömts vara relevant för uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Forskningsöversikten har legat till grund för de 
teoretiska utgångspunkter (kapitel 3) som styrt arbetets praktiska moment 
i form av en fallstudie i Västervik. Resultat- och analysdelen (kapitel 

genom fallstudien. Det är här som uppsatsens frågeställningar besvaras 
och diskuteras i relation till forskningsöversikten. Avslutningsvis förs en 
slutdiskussion (kapitel 5) som diskuterar uppsatsens övergripande syfte. 
Här ges även förslag på framtida forskning inom ämnesområdet.

Arbetsfördelning

Denna uppsats är ett gemensamt arbete av Fanny Hansson och Malin 
Palmgren. Vi har tidigare arbetat tillsammans i olika projektarbeten och 
skrev även kandidatarbetet tillsammans, så vi är vana vid att samarbeta 
och känner till varandras styrkor och svagheter vilket underlättat 
arbetsprocessen. Vi valde att skriva denna uppsats tillsammans eftersom 
vi upplever att vi tillsammans har möjlighet att fördjupa vår insikt och 
förståelse för ämnet som sådant, samtidigt som vi kan nå ett bättre 
slutresultat genom att berika och komplettera varandra. 

Arbetsfördelningen har varit jämlik och grundläggande delar såsom 
större delen av inledningskapitlet, de teoretiska utgångspunkterna samt 
slutdiskussionen har utarbetats tillsammans. Därutöver har vi haft egna 
ansvarsområden sett till inläsning av litteratur, analys och textbearbetning. 
Inget arbete kan dock sägas vara helt självständigt eftersom vi ständigt 
diskuterat materialet och gett varandra synpunkter. Uppsatsen som helhet 
ska därför förstås som ett gemensamt arbete. 

Fanny Hansson har ansvarat för beskrivningen och problematiseringen av 

medan Malin Palmgren ansvarat för att bygga upp den kontext inom vilken 
begreppet får sin betydelse (bakgrunden i inledningskapitlet samt den första 
delen i forskningsöversikten). Fallstudien har genomförts gemensamt, där 
Fanny Hansson och Malin Palmgren utformat och utfört samtliga metoder. 

och detaljplanen för Skeppsbrokajen (2013b) sett till analys av text och 
bild, genomförande av intervju samt transkribering och renskrivning av 
resultatet. Malin Palmgren har på samma sätt haft ansvar för dokumenten 

I den avslutande resultatdelen som berör platsmarknadsföring som en 
del av Västerviks kommunala planeringspraktik har Fanny Hansson 
haft ansvar för rubriken “Förhållandet mellan platsmarknadsföring 
och fysisk planering” medan Malin Palmgren ansvarat för rubriken 
“Platsmarknadsföringens möjligheter och begränsningar”. Empirin 
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diskuterades och jämfördes gemensamt i syfte att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Vid renskrivningen av fallstudiens slutsatser har Fanny 
Hansson haft huvudansvar för rubrikerna “Platsmarknadsföring som 
ett indirekt resultat av planeringsverksamheten”, “Symbolisk och fysisk 
platsmarknadsföring med planeringens verktyg” och “Stärkandet 

medan Malin Palmgren haft     
huvudansvar för rubrikerna “En marknadsstyrd planering?”, “Tillväxt 
som kommunalpolitisk strategi” och “Västervik som varumärke - för 
vem?”.

Teoretiskt perspektiv 

Uppsatsens teoretiska perspektiv kan beskrivas som de teoretiska glasögon 
som uppsatsen ska förstås och läsas utifrån. Det teoretiska perspektivet 
bygger på ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till fysisk planering 
och platsmarknadsföring som platsskapande praktiker, vars gemensamma 

Dessa platsskapande praktiker är del av ett större maktutövande gällande 
vem som ges makt att bestämma hur dessa identiteter ska konstrueras, 
vilka de ska rikta sig åt och varför. I syfte att fördjupa denna diskussion 
kommer detta avsnitt därför att behandla begreppen socialkonstruktivism 
och makt i förhållande till fysisk planering och platsmarknadsföring. 

Samhället som en social konstruktion  

Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär att samhället ska 
förstås som en social konstruktion som förhandlats fram i samspel 
mellan människor. Utifrån detta perspektiv går det inte att tala om en 
verklighet eller en sanning, eftersom kunskap är något som förhandlas 
genom sociala processer utifrån en given historisk och kulturell kontext. 
Det är vi själva som konstruerar vår egen verklighet utifrån tidigare 
erfarenheter, uppfattningar och traditioner (Epstein 2012:20). Detta 
förhållningssätt är relevant för förståelsen av den fysiska planeringen och 
platsmarknadsföring som platsskapande verksamheter eftersom de syftar 
till att konstruera föreställningar och uppfattningar om givna platsers 
möjligheter och begränsningar, vilket i förlängningen påverkar vad vi 

Det begrepp som sammanför planeringsverksamheten med plats-
marknadsföring enligt det teoretiska perspektivet för denna uppsats 
är platsidentitet
fördjupa förståelsen för begreppet som helhet är det intressant att först 
bryta upp begreppet och diskutera komponenterna plats respektive 
identitet. 

För att förstå begreppet plats behöver begreppet rum
eftersom rummet i sin tur underbygger konceptet (Jenkins 2005:19). Ett 
rum kan dels förstås som en fysisk konstruktion och dels som en mental 
konstruktion genom vilken våra sinnen förstår världen. Begreppet är inte 
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2000:256-257). En vidareutveckling av rumsbegreppet kan göras utifrån 
Harveys (2006:119-121) tre rumsdimensioner; det absoluta, det relativa 
och det relationella rummet. Det absoluta rummet är det tredimensionella 
rum som vi upplever och som vi kan kartlägga och mäta. Det relativa 
rummet är beroende av observatörens referensram och kan förstås som 
relationen mellan föremål i rum och tid. Det relationella rummet i sin tur 

och upplever tid och rum. 

Den förutfattade meningen är vanligen att en plats 
visuella kvalitéer och fysiska förutsättningar såsom lutning och 
lokalisering. Men en plats kan även förstås utifrån en sociokulturell 
dimension, där upplevelsen och konstruktionen av platsen kan kopplas 
till individuella tolkningar och reaktioner som inte berör platsens fysiska 
karaktärsdrag, utan även dess mindre greppbara meningar och minnen. En 
plats kan därför uppfattas på många olika sätt utifrån olika sociokulturella 

av platser. Utifrån detta perspektiv ska en plats inte bara förstås som en 

av meningar, känslor och berättelser och som kan skapa både individuella 

Begreppet identitet används ofta av planerare men den underliggande 
meningen är sällan tydliggjord. En identitet ska förstås som en social 
konstruktion som uppstår i den direkta och indirekta interaktionen mellan 
individen och samhället som betingas av idéer, tolkningar, handlingar 
och relationer. Identiteten är därmed ständigt föränderlig och beroende 
av andras åsikter samt hur denna information tolkas vidare och påverkas 
av individens sociala förhållanden gällande t ex ålder, kön, etnicitet och 
utbildning. Identiteten kan sägas vara den faktor som gör en plats till just 

människor, platser och identiteter (Hague 2005:5-7). 

Ovanstående diskussion kring begreppen plats och identitet som 
komponenter i ett större sociokulturellt system kan tolkas innebära att 

dock att urskilja vissa gemensamma, eller dominanta, uppfattningar om 
platsens identitet som formats i människors samspel (Hague 2005:5). 
Hur människor uppfattar en platsidentiteten kan även påverkas eller 
manipuleras, vilket kan sägas vara huvudsyftet för såväl fysisk planering 
som platsmarknadsföring. Denna verksamhet att aktivt skapa, återskapa 
eller omforma platsers identitet kan beskrivas som platsskapande. 
Platskapande handlar om en manipulation av de aktiviteter, känslor, 
meningar, strukturer och funktioner som tillsammans utgör identiteten 

Planeringsverksamheten kan tolkas som en process av att utveckla diskurser 
mellan olika intressenter genom att selektivt föreställa sig, förhandla kring 
och kommunicera en plats. Denna process kan liknas vid att skapa en 
berättelse kring platsen (Hague 2005:8, 10). Genom planeringens verktyg, 
som detaljplanen och översiktsplanen, formas platser som kommunicerar 
identiteter. Detta gäller både för större stadsplaner, såväl som byggnader 
och rumsligheter, vidare ner på den lokala nivåns detaljer (Butenschøn 
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1999:170-171). Utifrån detta perspektiv får staden en central roll som 
kommunikatör och ramverk för formandet av kollektiva identiteter. Det 
är genom staden som människan kan bekräfta sin identitet bortom den 
privata och isolerade individen och skapa sig en bild av vilka de är och var 
de kommer ifrån. Som kommunikationssystem måste staden således vara 
läsbar och tala ett språk som går att uttolka. För att detta ska vara möjligt 
måste staden kommunicera en lokal identitet med relevanta symboler 
och meningar som vittnar om en historia. Kommunikationen sker sedan 
genom en form av symbolsystem som gör samhället begripligt genom 
att kommunicera prioriteringar i det tysta. I denna kommunikation skiljs 
framsida från baksida, hög från låg, det utsmyckade från det enkla och det 
viktiga från det obetydliga (Butenschøn 1999:170-171).

Maktperspektiv på platsskapande praktiker

Möjligheten att kontrollera rumsskapandet innebär ett stort maktutövande 
eftersom det både påverkar och formar samhällets utveckling (Harvey 
2011:85-86). Processen att forma en platsidentitet kan beskrivas som en 
selektiv konstruktions- och kommunikationsprocess som har möjlighet 

faktorer som autenticitet, originalitet, singularitet och ägandeskap (Hague 
2005:5-7). De samhällsgrupper med yrkesmässiga och intellektuella 
förutsättningar att forma rummet, som ingenjörer och stadsplanerare, har 
därigenom möjlighet att både ta och utnyttja makt (Harvey 2011:85-86). 

system inom vilket makten får sin form, vilket sker genom att vi blir 
tvingade, manipulerade eller själva underkastar oss makten (Börjesson 
& Rehn 2009:12). Planeringsverksamheten består t ex av en uppsättning 

inbäddad i maktrelationer (Hague 2005:8). Det är genom denna sociala 
konstruktion som planeringsverksamheten getts legitimitet att kontrollera, 
styra och begränsa diskussionen kring platsskapande och därigenom 
påverka vilken kunskap och platsidentitet som förmedlas till omvärlden. 
Det faktum att detta system är en social konstruktion, grundad i tron på 
den representativa demokratin och yrkesprofessionen, betonar dock att den 

sättet att hantera samhällets utveckling, vilket innebär att det behövs ett 
kritiskt förhållningssätt till planeringsverksamheten som sådan.

Det teoretiska perspektivet bygger på en förståelse av makt som något som 
skapas i det språkliga samspelet mellan människor, vilket överensstämmer 
med vad som kan beskrivas som ett postmodernistiskt förhållningssätt till 
makt (Börjesson & Rehn 2009:119-120). Utifrån detta förhållningssätt 
handlar maktutövande om att försöka ta kontroll över språket, vilket 
innebär att styra diskussionen genom att kontrollera vad som sägs och 
uppmärksammas respektive vad som inte sägs och således göms undan. 
Språket kan jämföras med en verktygslåda av förhandlingsmöjligheter 
där kontexten både kan skapas, manipuleras och förskjutas beroende 
på vem som säger vad (Börjesson & Rehn 2009:35-37, 81). Detta kan 
sammankopplas till platsmarknadsföringens selektiva natur, där en viss 
identitet väljs ut i syfte att marknadsföra staden på bekostnad av andra 
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sätt att se, tolka och uppleva en plats, vilket även betonar riskerna med en 
alltför ensidig platsidentitet (Heldt Cassel 2008:176-177). 

Vanligtvis förknippas makt med något otrevligt och betryckande, men makt 
kan innebära såväl begränsningar som belöningar - rättvisa och demokrati 
kan t ex ses som delar av maktsystemet (Börjesson & Rehn 2009:26). 
Makt i sig behöver således inte vara något negativt, den viktigaste frågan 
är kanske snarare i vilket syfte makten utövas. För att svara på detta behövs 
dock en social kontext inom vilken makten konstrueras, där villkoren för 
vad som kan anses vara en önskvärd riktning respektive ett maktmissbruk 
förhandlats fram. Detta betonar återigen den oskiljaktiga kopplingen 
mellan det socialkonstruktivistiska förhållningssättet och maktbegreppet; 
det ena kommer inte utan det andra.

Forskningsdesign och metodval  

Detta avsnitt redogör för på vilket sätt vi besvarat uppsatsens 
frågeställningar; vilka metoder vi använt oss av, på vilket sätt och varför de 
bedömts lämpliga. Här ges även en bakgrundsbeskrivning av det utvalda 
studieobjektet Västervik samt det studiematerial som ligger till grund för 

kring metoderna för att belysa de nackdelar och eventuella svårigheter 
som användningen av dem har inneburit.

Forskningsdesign

Detta arbete har en kvalitativ forskningsdesign i form av en fallstudie. En 
fallstudie fokuserar vanligtvis på ett eller några få fenomen som undersöks 
djupgående i syfte att tillhandahålla en detaljerad redogörelse för relevanta 
händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer för det givna fallet 
(Denscombe 2009:59). I vårt fall handlar det om undersöka kopplingen 
mellan platsmarknadsföring och fysisk planering samt betydelsen av 
platsmarknadsföring för den mindre staden i en global kontext. En styrka 
med fallstudien är att den fokuserar på att besvara frågorna hur och varför 
olika sociala relationer och processer fungerar som de gör, snarare än att 

denna uppsats som inte bara syftar till att belysa platsmarknadsföringens 
strategier, utan även frågor som berör hur och varför, där bakomliggande 
syften kan lyftas fram. 

Syftet med fallstudien är att konkretisera den övergripande teoretiska 
diskussionen som förs kring platsmarknadsföringsstrategier i en 
global kontext, på Västerviks kommunala planeringsverksamhet som 
studieobjekt. Valet av Västerviks kommun som utgångspunkt för vårt 
arbete bestämdes tidigt i arbetsprocessen, eftersom vi redan från början 
hade god kontakt med kommunen som var intresserade av ett samarbete. 
Däremot har valet av ämne och forskningsfrågor formulerats i efterhand, 
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där vi som forskare strävat efter att hitta en infallsvinkel som kan bidra 
med ny kunskap till forskningsfältet. En grundförutsättning har även varit 
att hitta ett ämne som intresserar och inspirerar oss. 

Under vår utbildning till fysiska planerare har fokus ofta kommit att hamna 
på staden eller storstaden, där de planeringsproblematiker som olika kurser 
behandlat ofta haft utgångspunkt i stadens villkor och förutsättningar. 
En ambition från vår sida har därför varit att vända på perspektivet och 
istället utgå från den lilla staden på landsbygden. Västervik är i detta 
sammanhang ett intressant studieobjekt eftersom det är en mindre stad på 
landsbygden som saknar tydliga kopplingar till större tillväxtregioner på 

vårt arbete, eftersom det satte ord på den problematik vi ville behandla 
och utforska utifrån ett planeringsperspektiv. I detta sammanhang visade 
sig Västervik vara ett lämpligt exempel på hur en kommun kan arbeta 
med platsmarknadsföring, där vi kunde hitta intressanta planprojekt som 

slutligen att bestämma inriktning på vårt arbete som helhet. 

Metodologi

Syftet med denna uppsats är inte enbart att belysa plats-
marknadsföringsstrategier eller kopplingen mellan platsmarknadsföring 
och fysisk planering, utan även att försöka tolka fenomenet utifrån frågor 
som hur och varför, vilket förutsätter en kvalitativ forskningsansats där 
ord och bilder behandlas som grundläggande analysenheter (Denscombe 
2009:320). Arbetets teoretiska perspektiv bygger på en förståelse för språket 
som en form av maktutövande, där någon genom språkets konstruktion 

problematisera platsmarknadsföringsstrategier samt kopplingen mellan 
platsmarknadsföring och fysisk planering behövs således metoder som 
förmår skapa en djupare förståelse för den konstruktion som förmedlas 
utåt; hur den konstrueras, av vem och varför. 

tre dimensioner utifrån vilka makt kan studeras. I den första dimensionen 
beskrivs makten som synlig, vilket t ex visar sig i politiska sammanhang där 

texter i form av besluts- eller röstprotokoll, debattinlägg eller valprogram 
vara relevanta att studera. I den andra dimensionen ligger fokus på de 
frågor som inte alls kommer upp på dagordningen, där vissa människors 
intressen exkluderas. För att uppmärksamma denna maktdimension kan det 
vara relevant att se över uttalanden eller protestlistor från de exkluderade 
grupperna. I den tredje dimensionen är makten över tanken central, 
där människors önskningar och ageranden styrs i en viss riktning både 
medvetet och omedvetet. Denna form av maktutövande kan beskrivas som 
dold och är därför inte heller så lätt att uppmärksamma. För att analysera 
denna maktdimension är bilder av särskilt stort intresse, eftersom de kan 
påverka oss på ett omedvetet sätt, t ex genom reklam och marknadsföring 
(Lukes 2005:16-29, 58-59; Bergström & Boréus 2012:18f). 
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För att dra en parallell till den fysiska planeringen kan den första och andra 
maktdimensionen uppmärksammas genom att granska planhandlingar 
där olika motsättningar och ställningstaganden redogörs för. I syfte att 
uppmärksamma den tredje maktdimensionen räcker det dock inte med att 

som valts ut för olika plandokument i syfte att belysa dolda intentioner. 
Utan en förståelse för de olika sätt som makt kan manifesteras och 
analyseras blir det således svårt att kritiskt granska och ifrågasätta ett givet 
text- eller bildmaterial.

Studieobjekt

Fallstudien behandlar platsmarknadsföringsstrategier inom den fysiska 
planeringen, kopplingen mellan platsmarknadsföring och fysisk planering 
samt dess betydelse för den kommunala utvecklingen, med utgångspunkt 
i staden Västervik. Denna del syftar till att ge en övergripande bild av 

Därtill kommer de kommunala plandokument som fallstudien till stor del 
bygger på att presenteras för att ge en inblick i hur förutsättningarna för 
studien sett ut. 

Västervik

Västerviks kommun är belägen på östkusten i norra delen av Kalmar län. 
I kommunen bor det ungefär 36 000 invånare, varav 21 000 i centralorten 
Västervik och 3 000 i tätorten Gamleby, medan övriga kommuninvånare 
bor i mindre orter eller på landsbygden (Blom 2016a). Befolkningen i 
Västerviks kommun minskade under slutet av 1900-talet, men sedan 
sekelskiftet har befolkningsutvecklingen befunnit sig i relativ balans 

största kommunerna i Sverige och karaktäriseras av sin landsbygdsprägel 

Landskapet i Västerviks kommun kännetecknas av sina dalgångar som 
längs kusten övergår i skärgård med fjärdar, skär och uppemot 5 000 
öar. Skärgården och Västervik som sommar- och kuststad är viktiga för 

sommarhalvåret lever staden upp med kända evenemang som VisFestivalen, 
Skärgårdsfestivalen och MC-dagarna (Bergdahl 2016). I syfte att utveckla 
och stärka Västerviks besöksnäring har en varumärkesstrategi tagits fram 
som bygger på en uttalad position som skärgårdsstaden i Småland, något 

i Småland” (Västerviks kommun 2013:3, 8). 

regioner, har medfört att kommunen utgör en egen lokal arbetsmarknad. 
Under 2000-talet har näringslivsstrukturen gått från en relativt stor andel 
industri- och jordbruksföretag med några få stora arbetsgivare, till ett mer 
tjänste- och servicebaserat näringsliv där andelen små och medelstora 
företag växt. Genom kommunen sträcker sig E22 längs kusten, väg 35 
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viktiga eftersom de möjliggör kopplingar till angränsande kommuner och 

effektivt för att kunna erbjuda attraktiva alternativ för daglig pendling 
till större städer för arbete och studier, såsom Norrköping, Linköping och 

Västervik är centralorten i Västerviks kommun och ligger vid 
Gamlebyvikens mynning mot Östersjön. Staden har uppkommit tack 
vare sitt historiskt strategiska läge vid skärningspunkten av handelsvägar 
till lands och sjöss. Från början låg staden i det som idag är Gamleby, 

2015a; 2015b; 2015c). Västervik har historiskt sett karaktäriserats av 
sin varvsverksamhet som utvecklades på 1500-talet och som var den 
dominerande industrinäringen fram till 1950-talet. Under 1800-talet 

stenhuggeri och en tändsticksfabrik (Jilsmo 2015). Efter andra världskriget 
ökade invånarantalet i Västervik i takt med att landsbygden började 
avbefolkas. Detta är en utveckling som till viss del pågår än idag. Sett 

i och omkring Västervik. Förutom närheten till skärgården präglas 
Västervik av sin kulturmiljö med en rutnätsmönstrad gatuplan, bevarade 
tomtstrukturer och småskalig träbebyggelse från 1600-talet. Ruinerna av 
Stegeholm slott, som historiskt sett fungerat som en viktig försvarspunkt 
och ett administrativt centrum i bygden, har ett starkt symbolvärde för 

Bild 1. Vy från 
Slottsholmen mot 

Gamlebyviken 
och Västerviks 

stadssiluett.
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Kommunala dokument

Sammantaget har fyra kommunala dokument från Västerviks kommun 
granskats i fallstudien. Dessa är Vision Västervik 2025 som godkändes år 

respektive Skeppsbrokajen som båda antogs år 2013. 

Vision Västervik 2025 fungerar som en utgångspunkt för granskningen 
av de kommunala plandokumenten. Genom att granska hur Västerviks 
kommun konstruerar sin identitet utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
(se kapitel 3), blir det möjligt att undersöka vad kommunen värderar som 
önskvärda faktorer eller utvecklingsinriktningar och även granska om 
denna konstruktion återkommer i plandokumenten. Genom att undersöka 
både en översiktsplan och detaljplaner blir det möjligt att jämföra hur 
platsmarknadsföringsstrategier kan konstrueras och ta sig uttryck beroende 
på planeringsnivå. De detaljplaner som valts ut för granskning berör ämnen 
eller situationer som kan vara intressanta att lyfta för att problematisera 
planeringsverksamheten utifrån ett platsmarknadsföringsperspektiv. 
Detaljplanen för Skeppskrokajen (2013:b) har t ex ett uttalat syfte att 
ge Västervik en tydligare identitet som sjöstad medan detaljplanen för 
Slottsholmen (2013:a) kan tolkas syfta till att sätta Västervik på kartan 
genom att tillföra en ny, spännande och unik målpunkt. 

Vision Västervik 2025 

Vision Västervik 2025 är ett visionsdokument som tagits fram i dialog 
med medborgare och politiker. Tanken är att visionen ska fungera som en 
ledstjärna för kommunens arbete genom att ange riktningen för framtiden, 
inge framtidstro och ge stöd i beslut och handlingar i syfte att främja 
långsiktighet och helhetssyn. Visionen bygger på fem visionsmeningar 
som fördjupas i dokumentet (Västerviks kommun 2009:2-7): 

”Västervik växer med stolthet och äkthet och utvecklas                                                                 
till en hållbar kommun”

”Vi har jobb, känner oss friska och är trygga”

”Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid”

”Vår skärgård och våra naturområden är öppna för alla”

”Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västervik”

ÖP 2025 

Västerviks kommuns översiktsplan, ÖP 2025, utgår från visionsdokumentet 
Vision Västervik 2025 och syftar till att ange ett antal strategiska vägval 

15). Framtagandet av översiktsplanen har även påverkats av kommunens 

såsom den ökade nationella konkurrensen om arbetskraft, där behovet av 
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Översiktsplanen har en rad uttalade inriktningsmål som tagits fram av 
politiker, tjänstemän och medborgare. Bland dessa framgår att insatserna 
inom den fysiska planeringen ska verka för att stärka Västerviks 
attraktionskraft och främja en hållbar utveckling där det gamla integreras 
med det nya. Vidare framgår att Västerviks kommun ska verka för 
en utveckling med en större arbetsmarknad, goda förutsättningar för 
näringslivet samt en utveckling av besöksnäringen och turism i hela 

Detaljplanen för Slottsholmen

Detaljplanen för Slottsholmen berör Slottsholmen som är en landtunga i 
centrala Västervik belägen utmed Gamlebyviken och Skeppsbrofjärden 
(Västerviks kommun 2013a:2), i närhet av ruinen av Stegeholm slott 
vars historiska betydelse tidigare omnämnts (se sida 23). Planen syftar 
till att möjliggöra för ny bebyggelse som kan användas för bostads- och 
centrumändamål genom andelslägenheter, hotell, butik, restaurang och 
möteslokaler. I planen ingår även en småbåtshamn och ett offentligt 
soldäck (Olsson 2013). 

Bild 2. Vy från 
Kulbacken ner 

mot Slottsholmen 
med Västerviks 

stadssiluett i 
bakgrunden.

Bild 3. Vy från 
Tändstickan ut 

mot Slottsholmen 
med Västerviks 

stadssiluett i 
bakgrunden.
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Förutom att vara en välbesökt fornlämningsplats har Slottsholmen de 
senaste 130 åren varit en plats för förnöjelse, med ett kallbadhus som 
byggdes i början av 1900-talet och en sommarrestaurang som tillkom 
på 1950-talet. På senare år har VisFestivalen även arrangerats här. 
Idag står restaurangbyggnaden dock oanvänd (Västerviks kommun 
2013a:5-6). Initiativtagare till framtagandet av den nya detaljplanen är 
Björn Ulvaeus som ursprungligen kommer från Västervik och som haft 
visioner om att åter väcka liv i Slottsholmen och skapa en mötesplats för 
Västerviksborna (Ulvaeus u.å.). Detta innebär dock en rivning av den 
gamla restaurangbyggnaden, vilket många ställt sig kritiska till. Därtill har 
det väckts kritik mot byggandet av den nya byggnaden som beräknas bli 27 
meter hög, eftersom detta anses bryta mot den småskaliga och historiska 

kulturmiljövården som del av en sjöfartsstad med medeltida ursprung 
(Västerviks kommun 2013a:3). Detaljplanen för Slottsholmen har fått stor 
publicitet i media och har överklagats upp till mark- och miljööverdomstolen 
(Olsson 2013). I dagsläget är genomförandet av detaljplanen i full gång 
och om allt går som det ska invigs den nya byggnaden på Slottsholmen 

Bild 4. Vy från 
centrala Västervik 
mot Slottsholmen  
och pågående 
bygganation av den 
nya bygganden på 
Slottsholmen. 

Bild 5. Insidan 
av Stegeholms 
slottsruin med 
tillbyggd scen för 
evenemang.
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Detaljplanen för Skeppsbrokajen 

Detaljplanen för Skeppsbrokajen utgör en av tre detaljplaner som 
har upprättats, eller håller på att upprättas, för Skeppsbrokajen med 
närliggande område. Planområdet ligger i centrala Västervik i anslutning 
till Skeppsbrofjärden. Målet för planprojektet Skeppsbrokajen som helhet 
är att ge Västervik en tydligare identitet som sjöstad, där den aktuella 

båtvarv samt reglera delar av en genomgående strandpromenad (Västerviks 

Initiativet till detaljplanen för Skeppsbrokajen togs i en idéutredning 
som visade på möjligheten att använda området i syfte att stärka 
Västerviks attraktionskraft som besöksmål för fritidsbåtsfolket samt 
skapa centrumnära bostäder (Västerviks kommun 2013b:5). I dagsläget 
används planområdet för båtvarv samt kontors- och industriverksamheter. 
Den nya detaljplanen betonar att verksamheterna inte får vara störande för 
omgivningen och marinans tidigare kontakt med vattnet tas bort genom 
anläggandet av en offentlig kajpromenad. Syftet med kajen är att bilda 

såsom serveringar och små butiker med fördel kan anläggas (Västerviks 
kommun 2013b:11). 

Bild 6. Vy från 

planområdet 
in mot delar av 

Skeppsbrokajen.

Bild 7. Vy från 
Skeppsbrokajen 

ut mot pir och ett 
visningsexemplar för 

som föreslås kan 
komma att se ut.
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Metoder

För att kunna besvara arbetets frågeställningar har metoderna kvalitativ 
innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer valts ut. Tanken är att 
metoderna ska komplettera varandra och behandla olika dimensioner 
av den aktuella problematiken. Den kvalitativa innehållsanalysen 
utgör en analysmetod medan de semistrukturerade intervjuerna 
utgör en insamlingsmetod som kompletterar studiematerialet 
för den kvalitativa innehållsanalysen. Syftet med den kvalitativa 
innehållsanalysen är att belysa generella slutsatser kring hur de 
kommunala dokumenten och intervjutranskriberingarna kan tolkas 
utifrån ett platsmarknadsföringsperspektiv, där språket och bilder ses 

utåt. De semistrukturerade intervjuerna syftar till att komplettera den 

innehåll till processen och människan bakom. Med intervjun som metod 
är förhoppningen att kunna tydliggöra och problematisera bakomliggande 

i dokumenten, men som kan ha legat till grund för deras slutgiltiga 
resultat. Intervjun förväntas också kunna bidra med resultat som kan 
bredda analysen till en mer generell diskussion kring kopplingen mellan 
platsmarknadsföring och fysisk planering samt den politiska kontext 

Kvalitativ innehållsanalys

Den kvalitativa innehållsanalysen valdes som analysmetod då den 
kan hantera komplexa tolkningar av dokumentinnehåll (Bergström & 
Boréus 2012:50), vilket möjliggör behandling av individuella och sociala 
handlingar samt symboliska betydelser som kräver en viss tolkning 
(Schreier 2012:21), något som bedöms vara relevant i denna uppsats. 
Eftersom delar av de dokument som studeras även innefattar en större 
mängd bildmaterial har bedömningen gjorts att det är relevant att både bild 
och text innefattas i den kvalitativa innehållsanalysen. Detta resonemang 
kan styrkas av Björkvall (2012:307) som menar att det i analyser av texter 
inte bara är språket som är centralt för tolkningen utan även bilder och 
illustrationer, eftersom en allt för språklig orientering kan riskera att 
viktiga aspekter utelämnas eller förbises i materialet som studeras. Vidare 
kan innehållsanalys av bilder ses som ett sätt att förstå texters symboliska 
kvalitéer (Rose 2007:60). Sammantaget innebär detta att kombinationen 
av analys av text och bild bedöms ge en djupare förståelse för de dokument 
som studeras.

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att förklara meningen 
eller betydelsen av ett kvalitativt material med fokus på vissa utvalda 

för hur de aspekter eller teman som ska styra analysen väljs ut, eftersom 

Det är dock viktigt att de teman som tas fram bygger på en god förståelse 

och forskningsöversikten (Phellas, Bloch & Seale 2012:185). I denna 
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 FALLSTUDIE

kvalitativ 
innehållsanalys

semistrukturerade 
intervjuer

resultatredovisning & slutsatser 

4

intervjutranskriberingar 
(del 1)

kommunala plandokument 
(text och bild)

321

intervjutranskriberingar 
(del 2 och 3)

Figur 1. Förenklad illustration av fallstudiens uppbyggnad. Sifforna 
representerar numreringen på uppsatsens frågeställningar och syftar 
till att förtydliga vilken metod som använts för att besvara vilka 
frågeställningar. Frågeställlningarna redovisas nedan. 

1. Hur uttrycks olika former av platsmarknadsföringsstrategier i 
Västerviks kommuns visionsdokument, översiktsplan samt i 

2. Hur kan framtagandeprocessen för detaljplanerna för       
Slottsholmen samt Skeppsbrokajen förstås och problematiseras 

3. Hur kan förhållandet mellan platsmarknadsföringen och den     

Vilken betydelse har platsmarknadsföringen för Västerviks 
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Dessa har tagits fram genom en teoretisk syntes av forskningsöversikten 
som i sin tur bygger på forskningsfrågorna, vilket legitimerar deras 
relevans för studien. De teoretiska utgångspunkterna utgör tillsammans 
ett övergripande analysramverk för arbetet, vilket i praktiken innebär 
att endast de delar av analysmaterialet som stämmer in på kategorierna 
inkluderas i analysen (Elo & Kyngäs 2008:112). En utveckling av 
de teoretiska utgångspunkterna görs i kapitel 3, där de förtydligas och 
illustreras med citat från översiktsplanerna och detaljplanerna enligt 
exempel från Bryman (2012:557). 

Material som vanligtvis granskas i en kvalitativ innehållsanalys är verbal 
och visuell data, samt data som hämtats från exempelvis dokument, 

och text samt två intervjutranskriberingar. 

Genomförande av metod 

Den kvalitativa innehållsanalysen har genomförts på olika sätt på de olika 
dokumenten. För visionsdokumentet och översiktsplanen har en analys 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna gjorts för både text och bild, 
medan analysen av detaljplanerna endast behandlat text. Anledningen 
till detta är att visionsdokumentet och översiktsplanen har en uttalad roll 

har en central funktion för identitetsskapandet och även kan ses som ett 
komplement eller en konkretisering av de mer abstrakta visionerna som 
beskrivs i text. Detaljplanerna å andra sidan bedöms vara mer konkreta 

redogöra för platsens förutsättningar och gestalta det som redan beskrivits 
i text. Valet har därför gjorts att fokusera resurserna och anpassa metoden 
utifrån vilken form av data som bedömts vara mest relevant sett till arbetets 
frågeställningar. En avgränsning har också gjorts sett till vilken text som 
analyseras, där fokus legat på de strategiska delarna av dokumenten medan 
de mer informativa och faktabaserade delarna utelämnats. Detta eftersom 
de strategiska ställningstagandena bedömts vara av störst relevans för 
skapandet av en viss identitet eller platsmarknadsföring. Även urvalet 

inte tagits med i analysen, eftersom illustrationerna framförallt bestått i 
olika former av diagram och statistik som inte bedömts vara relevanta 

2025 har analyserats.

Tillvägagångssättet för analysen kan beskrivas som en kombination av ett 
deduktivt och induktivt angreppssätt. Det är deduktivt i den mening att 
analysens struktur bygger på tidigare kunskap där generella teorier prövas 

anpassas till och förändras i enlighet med den data som analyseras (Schreier 
2012:25). Innan den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes lästes 
materialet igenom för att ge en övergripande förståelse för dess innehåll 
samt säkerhetsställa att en analys skulle vara möjlig utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna. Totalt har fyra teoretiska utgångspunkter valts ut som 
kan beskrivas som motsatspar: anpassning/tillväxt, inåt/utåt, symbolisk/
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fysisk och bevarande/förändring (för närmare beskrivning se kapitel 3). 
Varje teoretisk utgångspunkt syftar till att symbolisera ett spänningsfält 
inom vilket olika positioner kan intas, men för att underlätta analysen 
har det material som granskats bedömts tillhöra antingen det ena eller det 
andra förhållningssättet - i vissa fall både och. Vid helhetsbedömningen 
har en mer nyanserad värdering dock gjorts, där olika variationer tagits 
med i beräkningen. Metoden genomfördes på olika sätt beroende på om 

Vid analys av text lästes dokumentet separat för varje teoretisk 
utgångspunkt. Inom varje teoretisk utgångspunkt färgkodades de 
motstående förhållningssätten. När dokumentet lästes utifrån den 
teoretiska utgångspunkten inåt/utåt markerades således de målsättningar, 

lättare att uppmärksamma mönster, tendenser och avvikelser vid 
den efterföljande bearbetningen av materialet. Visionsdokumentet 
analyserades först, därefter översiktsplanen och slutligen detaljplanerna. 
Analysarbetet gjordes i ett första steg individuellt, därefter jämfördes 
och diskuterades resultaten och sammanfördes till ett slutgiltigt resultat. 

nyanserade helhetsbedömningen utifrån varje teoretisk utgångspunkt där 
tongivande citat lyfts fram tillsammans med en förklaring och motivering 
av bedömningen.

Vid analys av bilder gjordes bedömningen att det var svårt att analysera 

ta fram ett ändamålsenligt analysunderlag ställdes därför följande frågor 
till varje bild i syfte att skapa en helhetsbild av bildernas representation; 

• 

• 

• 

• 

Efter att ovanstående frågor besvarats analyserades materialet som helhet 
med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna. Därtill undersöktes 
om bilderna samspelade med textens syfte och innehåll, eller om de 
kunde tolkas förmedla ett annat budskap. I bilaga B presenteras resultatet 

en helhetsbedömning där de dominerande intrycken från bildanalysen 
sammanfattas. 

Vid analys av intervjutranskriberingarna analyserades de delar (del 

detaljplaneprojekten för Slottsholmen och Skeppsbrokajen utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna. Analysen följde samma princip som analysen 
av text i de kommunala plandokumenten; citat som kunde kopplas till de 
olika teoretiska utgångspunkterna togs ut och presenterades tillsammans 
med en förklaring och motivering av bedömningen. Resultatet presenteras 
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Semistrukturerade intervjuer 

Den semistrukturerade intervjun valdes som komplement till den 
kvalitativa innehållsanalysen då det är en metod som kan bidra med 
en bredare kontext samt en djupare och mer detaljerad förståelse för 
studieobjekten (Denscombe 2012:267). Med intervju som metod kan 
bakomliggande handlingar, händelser, hierarkier och maktstrukturer 
lyftas fram; aspekter som oftast bara kommer till indirekt uttryck i texter 
(Bergström & Boréus 2012:20). Den semistrukturerade formen av intervjun 
har en grundläggande struktur med förutbestämda frågor, samtidigt som 
frågorna är anpassningsbara med utrymme för inlägg (Phellas, Bloch & 

ges än i de mer strukturerade formerna av intervjuer och på så sätt kan 
en större tillgång till informanternas tolkningar av händelser, förståelse, 
erfarenheter och åsikter uppnås, vilket bedöms vara relevant för denna 
uppsats. Vidare hamnar intervjupersonens uppfattningar i centrum, där 

De semistrukturerade intervjuerna gjordes med fokus på detaljplane-
projekten för Slottsholmen och Skeppsbrokajen, där två tjänstemän på 
planavdelningen med kännedom om planeringsprojekten intervjuades. 
Intervjun delades in i tre delar: den första delen behandlade 

föring i koppling till fysisk planering och den tredje delen politik och 
tillväxt. Syftet med intervjuerna var att få en fördjupad förståelse för den 
problematik som kan behöva hanteras i samband med planeringsprojekt 
vars uttalade syfte har en koppling till platsmarknadsföring och 

avväganden och hur ser planeringens möjligheter och begränsningar ut 

De aktuella detaljplaneprojekten har varit mer eller mindre omstridda och 
kan därför utgöra känsliga frågor, vilket är viktigt att vara medveten om. 
När det gäller känsliga frågor eller privilegierad information kan det vara 
fördelaktigt att välja intervju som metod, eftersom det således blir möjligt 
med ett försiktigt tillvägagångssätt där informanten kan uppmuntras till 
att dela information på ett öppet och ärligt sätt. Vidare kan intervjuernas 
informationsdjup vara till fördel för att få ut så mycket som möjligt av den 
privilegierade informationen från nyckelpersoner i fält, förutsatt att de är 
beredda och kapabla att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
(Denscombe 2012:233). Ett sätt att hantera situationer som berör känsliga 
frågor är att garantera intervjupersonernas anonymitet. I detta fall har det 
dock varit svårt, eftersom det är fråga om en mindre kommun där det kan 
vara relativt lätt att räkna ut vilka intervjupersonerna i fråga är. Eftersom vi 
inte kunnat säkerhetsställa intervjupersonernas anonymitet har det istället 
varit viktigt att få deras informerade samtycke i samband med intervjun 
och den efterföljande publiceringen av deras uttalanden (se bilaga F). 

För att intervjuerna skulle tillföra så mycket information som möjligt 
och komplettera snarare än upprepa den information som framkom 
i den kvalitativa innehållsanalysen av plandokumenten, utformades 
intervjufrågorna efter att analysen av plandokumenten genomförts. 
Förberedelserna, genomförandet samt presentationen av den semi-
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strukturerade intervjun gjordes i enlighet med rekommendationer från 

önskvärd data, dvs. vilka frågor vi behövde få svar på. Därefter 

på två tjänstemän på planavdelningen med kännedom om de planprojekt 
vi valt att studera. Nästa steg var att utarbeta ett intervjuschema och ett 
upplägg för intervjun (se bilaga C1 och C2) innan intervjuerna slutligen 
kunde genomföras. Frågorna skickades till informanterna i förväg för att 
de skulle ges goda möjligheter att förbereda sig. Detta i syfte att skapa 
förutsättningar för ett så givande och informativt resultat som möjligt. 

påverka varandra och vi som intervjuare hade huvudansvar för varsin 
intervju. Intervjuerna bandades för att möjliggöra efterhandslyssning och 
transkribering. 

Resultatet av intervjuerna (se bilaga D och E) hanterades på två olika sätt. 
Resultatet från del ett tolkades, analyserades och presenterades utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna (för närmare förklaring av metod se sida 30-
31), medan analysresultatet av del två och tre av intervjun presenterades 
direkt i koppling till citat från intervjutranskriberingen.

Generell kritik

Användningen av ovanstående forskningsdesign och utvalda metoder har 
sina fördelar, men det kan också vara relevant att belysa och diskutera 
metodernas begränsningar och problematik för att visa på den förförståelse 
utifrån vilken fallstudien genomförts.

Med fallstudie som forskningsdesign är det vanligtvis en fördel med 

vilket motiverar valet av Västerviks kommun. Västerviks kommun valdes 
som ett så kallat avslöjande fall, vilket innebär att forskaren har en unik 
möjlighet att undersöka en viss kommun eller individ som inte har varit 

kvarstår den grundläggande kritiken som berör resultatets begränsade 

dock att tala om olika typer av generaliserbarhet. Fallstudier som bygger 
på endast ett fall kan inte bidra till generaliseringen av sannolikheter 
(statistiska generaliseringar), men de kan däremot bidra till en teoretisk 
generaliserbarhet (analytiska generaliseringar) tillsammans med andra 

representera ett betydande bidrag till kunskap och teoribyggande genom 
att bekräfta, utmana eller utvidga teorin, vilket i förlängningen kan bidra 

I detta fall kan valet av endast ett fall även motiveras av tidresursernas 

en mer djupgående och kvalitativ analys då mer tid kan läggas på en 

Oavsett forskningsdesign och metodval är det viktigt att vara uppmärksam 
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Detta innebär att forskaren genom hela processen måste vara medveten 
om sin egen roll i forskningen; att forskaren inte kan ses som en objektiv 

går in i sin forskning i en viss position och med en viss förförståelse, 
vilket också påverkar forskningens utformning, frågor och analys 
(Denscombe 2012:268-269). Gällande den kvalitativa innehållsanalysen 
är det därför viktigt att vara medveten om att forskarna i valet av teoretiska 
utgångspunkter såväl som genomförandet av metoden, påverkat studiens 
utformning och resultat (Bergström & Boréus 2012:39). Detsamma gäller 
för de semistrukturerade intervjuerna, där det behövs en medvetenhet 
kring forskarens påverkan på informanten, såväl som kontextens och 
informantens påverkan på resultatet (Denscombe 2012:268-269; Byrne 
2012:213). 

Överlag är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till källor och 
framtagen data. Gällande de semistrukturerade intervjuerna går det 
exempelvis inte att avgöra om informanten påverkats av faktorer som 

265). Vidare är det viktigt att ha i åtanke att en intervju endast producerar 

aldrig kan förstå individen fullt ut genom en intervju (Byrne 2012:209, 
213), likväl gäller för den situation eller händelse som informanten 
redogör för. Gällande den kvalitativa innehållsanalysen är det viktigt 
att poängtera att det material som analyserats inte haft uttryckliga 
platsmarknadsföringssyften. De visioner, strategier och förslag som tolkas 
som platsmarknadsföringsstrategier i denna uppsats ska istället förstås 
som en subjektiv bedömning utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 
Detta innebär att läsaren behöver inta ett kritiskt förhållningssätt; både till 
den bedömning som vi gjort samt till den litteratur som vi utgått ifrån vid 
utformandet av de teoretiska utgångspunkterna. Gällande de bilder som 
analyserats har det inte heller gjorts någon djupare undersökning kring hur 
de valdes ut, vilket innebär att det inte går att säkerhetsställa att det funnits 
en medvetenhet kring vad bilderna faktiskt förmedlar för budskap. Vi har 
fått information om att kommunen använt sig av en bildbank, men inte hur 
själva urvalet gått till. Oavsett hur bilderna valts ut är det dock ett faktum 

att förmedla ett budskap till läsaren, vilket gör dem relevanta att analysera. 

Vi har själva försökt att inta ett kritiskt förhållningssätt genom att använda 
oss av olika källor i syfte att stärka informationens legitimitet samt visa 
på en bredd och olika perspektiv gällande hur begrepp, fenomen och 
sammanhang kan uppfattas och förstås. Den forskning som presenteras 
i forskningsöversikten är ett medvetet urval och kan inte betraktas som 
en fullständig redogörelse för ämnesområdet. I den mån det varit möjligt 
har aktuella förstahandskällor skrivna av forskare använts i syfte att 
säkerhetsställa informationens legitimitet. Vidare är det viktigt att poängtera 
att de detaljplaneprojekt som granskats inte kan anses vara representativa 
för Västerviks kommunala planeringsverksamhet som helhet, utan snarare 
som ytterligheter på grund av sin spektakulära karaktär - något som dock 
gjort dem intressanta för denna uppsats. 
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* * *

Detta kapitel redogör för tidigare forskning som bedömts vara relevant 
för uppsatsens ämnesområde och forskningsfrågor. Forskningsöversikten 

består av två delar som berör olika fokusområden: 

Den första delen fokuserar på den kommunala planeringsverksamheten 
och syftar till att bygga upp den kontext inom vilken 

platsmarknadsföringen får sin funktion. 

Den andra delen fokuserar på begreppet och verksamheten 
platsmarknadsföring och syftar till att problematisera dess funktion 
och praktik samt möjligheter och begränsningar i koppling till fysisk 

planering. 

* * *

Planering i en föränderlig värld

I dagens postindustriella samhälle, karaktäriserat av globalisering och 
avindustrialisering, ställs nya krav och förväntningar på kommunpolitiken 
vilket lett till en rad förnyelsestrategier. Det handlar dels om förändringar 
i hur svenska kommuner arbetar och dels om förändringar i arbetets 
innehåll (Mukhtar-Landgren 2009:130-131). Dessa förändringar har även 
fått konsekvenser för samhällsplaneringen som del av den kommunala 
verksamheten (Khakee 2000:138-139), vilket väcker frågan om hur den 
fysiska planeringens möjligheter och begränsningar att verka i dagens 
globala kontext ser ut. Denna del syftar till att beskriva och problematisera 
den fysiska planeringsverksamheten som del av en föränderlig värld.

Planeringens möjligheter och begränsningar

I takt med att samhället förändrats har även villkoren för samhälls-
planeringen skiftat, vilket blir tydligt vid en kort historisk tillbakablick 
över den svenska planpolitikens utveckling. Under 1900-talet 
spelade den kommunala planeringen, tillsammans med en nationell 
samhällsbyggnadspolitik, en viktig roll i uppbyggandet av Sverige 
som ett modernt välfärdssamhälle. Denna tidsepok karaktäriserades 
av en stark tilltro till planeringens möjlighet att förutse och planlägga 
framtiden. Under 1970-talet väcktes dock kritik från olika håll gällande 
syftet och värdet med den kommunala planeringen. Det handlade bland 
annat om kritik riktad mot den expertstyrda detaljregleringen och 

för enskilda markägare och exploatörer samt ett ifrågasättande av 
planeringens möjligheter att genom prognoser förutsäga effekten av de 
olika trendbrott som skedde under 1970- och 80-talen. Överlag väcktes en 
stor skepsis till kommunens möjlighet att långsiktigt planera i en samtid 
karaktäriserad av en tilltagande osäkerhet inom politiska, ekonomiska 
och sociala förhållanden (Khakee 2000:7). Planeringens möjligheter och 
begränsningar har således varierat i tid och rum, beroende på hur dess 
legitimitet och samhällskontext förändrats. I syfte att diskutera den fysiska 
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planeringens förutsättningar att verka behöver denna diskussion därför 
preciseras till en bestämd kontext eller diskurs.

Framväxten av olika planeringsdiskurser

Den förändrade och varierande synen på vad planering är eller bör vara har 
resulterat i en framväxt av olika planeringsdiskurser. Vad som utmärker och 
separerar de olika diskurserna är vilket problem som planeringen ska lösa, 
vad som anses vara orsaken till detta samt hur lösningen ska se ut. Beroende 
på utgångspunkt tillskrivs planeringsbegreppet således olika innebörd 
(Strömgren 2007:35). Utifrån tidigare forskning har Strömgren (2007:33-

varandra eller existerat parallellt inom den internationella akademiska 
plandebatten; fysisk design, rationell planering, kommunikativ planering, 
postmodernism och libertarianism. Nedan görs en relativt kort redogörelse 
av dessa planeringsdiskurser utifrån Strömgrens egen tolkning. Syftet är 
inte att gå in på djupet och ge en fullständig beskrivning, utan snarare visa 

Planering som fysisk design var den dominerande diskursen under 
efterkrigstiden fram till 1950-talet. Under denna tidsepok förknippades 
stadsplanering framförallt med fysisk design, där samhällets fysiska 
miljö skulle ordnas och ges en bestämd form för att uppnå en ökad 
samhällseffektivitet. Planerarens roll var att skapa ideala modeller över det 
framtida samhället med vetenskapen och den konstnärliga kreativiteten 
som hjälp. Det fanns en stark tilltro till planerarens kompetens att avgöra 
eftersträvansvärda samhällsmål och lämpliga planmodeller för att nå 
dit. Planeringsverksamheten kan utifrån detta förhållningssätt beskrivas 
som högst professionaliserad och fristående från politiken (Strömgren 
2007:37-38).

Planering som rationell beslutsprocess växte fram parallellt med 
planeringen som fysisk design och kom att dominera den akademiska 
plandebatten under 1960- och 70-talet. Grundtanken inom denna diskurs 
är att planeringen ska förstås som en ständigt pågående beslutsprocess 
snarare än en strävan efter ett bestämt slutmål, eftersom målet i sig är osäkert 
och föränderligt. Planeraren har inte, och bör inte heller ha, total kontroll 
att utforma framtiden, vilket ifrågasätter dess tidigare ansedda expertroll. 
Istället behöver planeringen och politiken samverka, där planeraren enligt 
rationella och vetenskapliga metoder tar fram olika planalternativ som 
politikerna sedan värderar och tar ställning till. Diskursen bygger på en 
stark tilltro att det går att göra världen bättre med planering och att det 

Planering som kommunikation kan beskrivas som en motreaktion på 
den rationella planeringen, där rationella beslut i många fall ansågs ha 
resulterat i irrationella utfall. För att komma till rätta med detta problem 
menar anhängare till denna planeringsdiskurs att det inte räcker med en 
rationell beslutsprocess och teknisk expertis; det behövs även ett socialt 
sammanhang där kunskap kan utbytas och där beslut kan förhandlas och 
kompromissas fram. Utifrån detta förhållningssätt beskrivs planeringen 
som en kommunikativ och politisk verksamhet, där planerarens främsta 
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roll är att delta i samverkansprocesser och fungera som en medlare 
mellan olika aktörer. Syftet är inte att utifrån vetenskapliga grunder söka 
sanningen eller den bästa lösningen, utan snarare att försöka nå konsensus 
bland berörda parter genom en kommunikativ rationalitet (Strömgren 

Planering som postmodernism bygger på ett ifrågasättande av de tidigare 
diskursernas strävan efter samförstånd, konsensus och allmänhetens 
bästa. Denna planeringsdiskurs betonar istället behovet av att se sociala 

i syfte att skapa meningsfulla utbyten. Därtill betonas mångfalden av 
kunskap, där det inte bara är rationella argument och vetenskapligt 
producerad kunskap som spelar roll, utan även erfarenheter, känslor och 
traditioner. Planerarens viktigaste funktion är att involvera och mobilisera 
marginaliserade grupper i samhället; människor som vanligtvis inte 
kommer till uttryck i planeringsprocessen. Utifrån detta förhållningssätt 
ska varken övergripande samhällsstrukturer eller marknadskrafter få 
bestämma samhällets utveckling, utan makten ska utgå från folket 

Planering som libertarianism ifrågasätter planeringsverksamheten som 
sådan och bygger på den moderna planeringskritik som växte fram på 
1970- och 80-talet. Enligt detta förhållningssätt är det egenintresset och 
inte allmänintresset som ska styra utvecklingen. Politiska aktörer bör därför 
ge ökad handlingsfrihet åt enskilda individer och aktörer samt förespråka 
en ”spontan ordning” framför en offentligt styrd planering, eftersom 
denna snarare anses hämma och ineffektivisera samhällsutvecklingen. 
Samhällsbyggandet ska istället utgå från marknadens premisser, där 
efterfrågan ger signaler om vad som behöver byggas eller bevaras. 
I detta sammanhang är det dock viktigt med tydliga regler för hur 

lösas. Offentliga ingripanden är endast motiverade i syfte att korrigera 
marknadsmisslyckanden och för att underlätta marknadsprocesser 

De fem internationella planeringsdiskurserna kan användas för att tolka 
och förstå huvuddragen i den svenska planeringsutvecklingen. Strömgren 
(2007:229) hävdar dock att den rationella planpolitiken varit relativt 
stabil i Sverige sedan 1960-talet. Istället för att tala om paradigmskiften 
har den rationella planeringen försvarats mot utmanande alternativ och 
vidareutvecklats, där den röda tråden tycks vara att svensk planpolitik ska 
vara anpassningsbar, politisk och total. Med detta menas att kommuner 

planeringen ska förstås som del av en politisk verksamhet där politiker har 
det övergripande ansvaret att sätta upp mål och fatta beslut samt att den 
fysiska planeringen ska samordnas med all annan samhällsplanering i syfte 
att kunna främja en total samhällsomvandling (Strömgren 2007:229-230). 
Den relativa stabiliteten inom svensk planpolitik kan förklaras utifrån den 
starka tilltron till den representativa demokratin, där utvecklingstendenser 
mot till exempel professionalisering, renodlad marknadsstyrnin2g eller 

bör utgå från den representativa demokratins politiska ideal (Strömgren 
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svenska planeringsverksamheten. Som ett led i denna utveckling ersattes 
den tidigare planhushållningen av en marknadshushållning, eftersom 
kritik riktats mot den offentliga planeringens egentliga möjlighet att 

igen även i dagens debatt, inte minst gällande fokus på tillväxt och 
entreprenörskap inom den offentliga sektorn, vilket fått konsekvenser 
för planeringsverksamheten i stort.  Frågan är om dessa nyliberala 
utvecklingstendenser kommer att fortsätta även i framtiden och vad det 
kan få för konsekvenser för planpolitiken som rationell beslutsprocess. 

dagsläget alltmer kommit att centreras kring ekonomiska utvecklingsfrågor, 
med en gradvis maktförskjutning från offentliga till privata aktörer där 

Tillväxt som norm

De senaste decennierna har planeringens politiska dimension kommit 
att uppmärksammas allt mer och planeringen förstås numera som en i 

i denna bakgrund får kommunens övergripande politiska strategi 
konsekvenser för vilka målsättningar som eftersträvas i den kommunala 
planeringsverksamheten. I syfte att problematisera planeringens 
möjligheter och begränsningar är det därför relevant att diskutera olika 
former av politiska strategier och deras efterföljande konsekvenser.  

På en övergripande nivå går det att tala om två skilda politiska strategier 
för att beskriva hur kommuner kan bemöta en befolkningsminskning; 
anpassningspolitik respektive tillväxtpolitik. Anpassningspolitik syftar till 
att anpassa kommunens organisation efter de rådande förutsättningarna, 
där målet är en balanserad ekonomi och bibehållen kvalitet trots minskade 
resurser. Exempel på åtgärder är samarbeten med civilsamhället och 
andra kommuner, nya verksamhetsformer, tydligare prioriteringar samt 
skattehöjningar. Tillväxtpolitik däremot syftar till att skapa tillväxt, 
arbetstillfällen och företagsetableringar där målet är ett ökat skatteunderlag 
och förbättrade förutsättningar för kommunens organisation och 
verksamhet. Exempel på åtgärder är platsmarknadsföring, entreprenörskap 
samt satsningar på företagsklimat, investeringar och besöksnäringar 

den numera fram med nya argument utifrån globaliseringen av kapitalet 

läggs fokus på att främja ökad befolkningstillväxt, eftersom detta anses 
bidra med en ekonomisk tillväxt. Med tanke på att över hälften av Sveriges 
kommuner i dagsläget har en minskande befolkning går det dock att 
ifrågasätta hur realistisk det är alla kommuner kommer att lyckas med sina 
ambitioner (Fjertorp 2012:19-20). Trots denna paradox har den kommunala 
anpassningspolitiken som alternativ knappt uppmärksammats i svensk 
forskning. En möjlig förklaring är att det kan vara en politiskt känslig 
fråga för enskilda politiker, tjänstemän och organisationer att föreslå en 
anpassning till en framtid karaktäriserad av befolkningsminskning i ett 
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samhällsklimat där tillväxt och befolkningsökning fungerar som en sådan 

Utifrån ovanstående kontext går det att ifrågasätta om tillväxt alltid bör 
och kan vara ett ideal för den kommunala verksamheten och vad detta i 
förlängningen kan få för konsekvenser. Enligt Kommunallagen (1991:900) 

och kommunen får normalt sett inte vidta åtgärder som är till nackdel för 
de  (2 kap 3§). Utifrån denna bakgrund ifrågasätter 
Fjertorp (2012:20-21) om åtgärder för att främja en befolkningstillväxt 
ligger inom kommunens uppdrag, eftersom detta normalt sett innebär 
åtgärder riktade mot framtida invånare. Det är även svårt att avgöra huruvida 
en befolkningstillväxt faktiskt skapar en välfärdsutveckling. Beroende på 
hur kommunens servicekapacitet ser ut kan en befolkningstillväxt snarare 
innebära en ökad kostnad och försämrad tillgänglighet för kommunens 

kan åstadkommas genom kommunala åtgärder; tillväxten drivs framförallt 
av faktorer utanför kommunens handlingsutrymme genom externa aktörer 
och investerare. Det har dock visat sig att en uttalad tillväxtpolitik kan ge 
mervärden i form av en känsla av utveckling och framtidstro, vilket är 
betydelsefullt för att skapa engagemang och investeringsvilja i kommunen 

tillväxtpolitik är något som ligger inom ramen för kommunernas uppdrag 
går därför att diskutera. Framförallt är det en fråga för politiker att avgöra 
till vilket pris denna strategi ska föras (Fjertorp 2012:22-23).

En intressant fråga att ställa sig i sammanhanget är för vem kommunen, 
staden eller orten ska växa. I en globaliserad samtid där städer konkurrerar 
med varandra om kapital och investeringar, konstaterar Fainstein 
(2012:167) utifrån en internationell kontext att den ekonomiska tillväxten 
ofta prioriteras framför en social tillväxt i form av t ex jämlikhet och 
rättvisa. Det är vanligt att lokala politiker investerar i påkostade projekt 
i form av arenabyggen, kontorsbyggnader och festivaler i syfte att sätta 
orten på kartan, men detta får till konsekvens att andra projekt riktade till 
socioekonomiskt utsatta grupper i samhället ofta blir lidande (Fainstein 

som är så starkt karaktäriserad av ekonomisk tillväxt och konkurrens om 
kapitalet. Utifrån en amerikansk kontext beskriver Harvey (2011:121) 
konkurrensen som en yttre tvingande kraft som reducerar offentliga sociala 
åtaganden och välfärdsinsatser till minsta godtagbara nivå i kampen om 
det rörliga kapitalet. Staden kan utifrån denna kontext beskrivas som en 
vara i en värld där konsumtion, turism och kunskapsindustrier kommit att 
bli grundstenar i uppbyggandet av den urbana politiska ekonomin (Harvey 

Planering i en marknadsstyrd omvärld

I syfte att problematisera planerarens roll i en samtid karaktäriserad av 
tillväxt och konkurrens är det intressant att lyfta den planeringsteori 
som Allmendinger (2009) utifrån ett internationellt perspektiv benämner 
marxismen. Enligt ett marxistiskt förhållningssätt ska dagens planering 
förstås som en produkt av det kapitalistiska samhället, där det är ett 
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kapitalintresse snarare än ett allmänhetens intresse som styr planeringen 
(Allmendinger 2009:79-80). Utifrån detta förhållningssätt kan planeringen 
beskrivas som ett verktyg för staten att gynna och upprätthålla det 
kapitalistiska samhället, vilket i förlängningen ifrågasätter planeringens 
möjligheter att påverka samhällsutvecklingen (Allmendinger 2009:90-

på planerarens framtid i ett kapitalistiskt samhälle varierar. Beroende på 
utgångspunkt kan planeraren nämligen ses både som en del av problemet 
och som en del av lösningen, vilket resulterat i en framväxt av två 
alternativa marxistiska angreppssätt på planering. Det ena angreppssättet 
utgår från att planeraren inte kan göra så stor skillnad i samhället, 
eftersom den nuvarande planeringen främst stöttar och anpassar sig efter 
pågående marknadstrender. Utifrån detta perspektiv behövs en starkare 
och mer proaktiv planering som kan utmana rådande marknadskrafter. 
Det andra angreppssättet fokuserar på planerarens förmåga att förändra 
systemet inifrån, vilket innebär en pragmatisk acceptans av den 
nuvarande marknadsstyrda planeringspraktiken. Likt den kommunikativa 
planeringsskolan läggs fokus på samtalet som metod för att samarbeta 
och förhandla med marknaden i syfte att säkra åtminstone vissa 
planeringsfördelar (Allmendinger 2009:100-101).

Något som är viktigt att ha i åtanke är att Allmendinger (2009) utgår 
från en internationell plandebatt i sin beskrivning av marxismen, vilket 
innebär att den inte går att direkt översätta till en svensk kontext utan ett 
kritiskt förhållningssätt som tar ställning till hur politiken, planeringen 
och näringslivet fungerar lokalt. Däremot lyfts en relevant fråga som är 
viktig att ställa sig oavsett kontext; vad är planeringens syfte och ges 

Under 1900-talet och fram till 80-talet hade Sveriges kommuner en 
stark ställning inom planeringen, där det var kommunen som tog 
fram framtidsvisioner och realiserade dem med hjälp av lagstöd och 

de ofta medel att främja den önskade riktningen. Istället har utvecklingen 
gått mot en mer marknadsorienterad markanvändningsplanering, där 

bebyggelseutvecklingen genom en aktiv markpolitik, säljer kommunen 
numera främst mark i syfte att stärka den kommunala ekonomin. Detta har 
resulterat i en förskjutning av planeringsinitiativet till den privata sektorn, 
även om lagstiftningen utgår från att det är kommunen som initierar och 
genomför bebyggelseprojekt (Blücher 2006:150-152). Det går således att 
ifrågasätta vilken betydelse det kommunala planmonopolet har i dagens 
samhälle och vilken möjlighet den offentliga planeringen egentligen har 
att styra utvecklingen i en önskad riktning. Utifrån ett västeuropeiskt 

längre är lika oberoende som under välfärdsstatens glansdagar, utan att 
olika samarbetsformer som partnerskap, allianser och regimer med privata 
aktörer blivit allt viktigare i syfte att främja tillväxt.

Inom planeringsdiskussionen har det på senare tid skett en förskjutning 

gap mellan planens förväntade resultat och den faktiska utvecklingen, 
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vilket ifrågasätter planens egentliga betydelse. Därtill är det under 

strategier och samarbeten utarbetas; planen i sig visar endast resultatet 
i form av den dominerande diskursen (Khakee 2000:39). Förutom att 
besluta om markanvändning och lokalisering handlar planering numera 
även om att övertyga och övertala, vilket kan härledas till förändringar 
i planeringens styrningsutrymme. De planer som tas fram syftar inte till 

skapa ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för förändring och 
utveckling. Här har den ökade globala konkurrensen haft stor påverkan 
eftersom marknadsföringen av staden kräver helt nya samarbetsformer 

således konstateras att det är svårt att klargöra vad kommunal planering 
faktiskt innebär i dagsläget samt vilken framtid den går till mötes, eftersom 

plan och verklighet.  

Platsmarknadsföring

Till följd av konkurrensinriktningen inom den nuvarande regionala 
utvecklings- och tillväxtdiskursen har platsmarknadsföring under de 
senaste decennierna tagit upp allt mer utrymme inom såväl nationell 
som regional och lokal politik. Hur kommuner och regioner framstår har 
kommit att bli en central fråga för såväl beslutsfattare som tjänstemän 
och experter, en fråga som tillskrivits allt större betydelse och tilldragit 
sig allt mer kraft och resurser (Heldt Cassel 2008:176-177; Syssner 
2012:9, 22). Idag använder sig i stort sett alla kommuner av någon form 
av platsmarknadsföringsstrategi i syfte att kommunicera en positiv bild av 
kommunen, där centrala politiska målsättningar är att förändra, förbättra, 
förstärka och utveckla bilden av den egna kommunen eller regionen samt 
att sätta dem på kartan (Heldt Cassel 2008:176-177; Syssner 2012:10-
11). Den här delen syftar till att diskutera platsmarknadsföringens syfte 
och praktik i förhållande till den kritik som framförs kring verksamheten. 
Därtill diskuteras platsmarknadsföringens koppling till fysisk planering, 
samt den fysiska planeringens roll och makt att skapa platsidentiteter och 
därmed påverka platsmarknadsföringspraktiken. 

Platsmarknadsföringens syfte

Platsmarknadsföringens syfte och idéer bygger på ett grundläggande 
antagande om bilders och symbolers inverkan på individuellt och kollektivt 

av exempelvis en stad kan uppmuntra en individ att besöka eller lokalisera 

uppfattning om att negativa representationer av en plats exempelvis kan 
förvärra den ekonomiska nedgången genom att påverka fastighetsvärden, 
besökares attityder eller förtroendet hos investerare (Colomb 2012:18). 
Detta antagande poängterar platsmarknadsföringens roll och betydelse 
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som skapare av positiva bilder, vilken ytterligare stärks i en väl etablerad 
idé inom regional och lokal utvecklingspolitik som utgår från att en stads 
eller kommuns identitet är viktig för dess ekonomiska tillväxt. Denna idé 
styrks i många fall även av påståendet att städers och regioners ekonomiska 
utveckling är beroende av att platsen har en attraktiv och dynamisk 

motiverar platsmarknadsföringens användning och syfte.

Marknadsföringen av en platsidentitet kan göras med olika målsättningar 
och riktas mot olika målgrupper och intressenter. Investeringar i olika 
typer av platsmarknadsföring har attraktionskraft såväl ekonomiskt som 
socialt och politiskt, och ofta görs politiska satsningar i tron om att de kan 
få en tilldragande effekt som i förlängningen kan bidra till andra typer av 
utveckling och ökad konkurrenskraft på marknaden. En sådan satsning inom 
platsmarknadsföring kan exempelvis handla om att stödja verksamheter 
som skapar förutsättningar för att öka skatteunderlag, penningcirkulation, 
fastighetsvärden och indirekt den lokala sysselsättningsnivån (Harvey 
2011:121-123). Det kan också handla om att sätta orter på kartan för att 
locka utvalda målgrupper till en plats. Båda dessa exempel kan sägas 
beskriva en verksamhet som riktar sig utåt och bygger på konstruktionen 
av platsen som en produkt som kan säljas till utvalda målgrupper som 

& Hultman 2007:13, 28-29). 

Det är dock inte bara den ekonomiska vinningens logik som understödjer 
användandet av platsmarknadsföring. Att skapa samsyn, gemensamma mål 
och en gemensam identitet i den lokala och regionala utvecklingen, liksom 
att arbeta för att stärka medborgarnas känsla av stolthet och tillhörighet till 
platsen, är också vanliga målsättningar. Dessa verksamhetsformer riktar 
sig istället inåt mot platsens invånare där platsen inte behandlas som en 
produkt, utan snarare utgör en referensram för känslor av tillhörighet och 

Platsmarknadsföring kan också vara inriktat internt till politiker och 
tjänstemän som sitter i beslutsfattande roller och kan påverka platsen i 
fråga. Platsmarknadsföring handlar således om att möta konkurrensen 
utifrån, samtidigt som en gemensam platsrelaterad identitet ska byggas inåt 
och enighet kring gemensamma målbilder för det interna beslutsfattandet 
ska skapas (Syssner 2012:35-36).

Platsmarknadsföringens praktik

entydig och positiv bild av platsen som möjligt, i syfte att den slagkraftigt 

103). Platsmarknadsföringen av en viss plats, så som staden, byggs upp av 
ett urval av rumsligheter, platser och byggnader som lyfts fram i association 
med önskvärda attribut och berättelser som symboler för staden som 
helhet (Colomb 2012:33). Platsskapandet som marknadsföringsstrategi 
kan i detta sammanhang ses som en i grunden högst selektiv process där 
variationen i den urbana miljön reduceras till enkelriktade bilder i form av 
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Framarbetandet av associationer till en viss identitet kan uppnås genom 
fysiska åtgärder i stadslandskapet, såväl som genom kommunikation där 
särskilda aspekter av den lokala identiteten, historien och kulturen väljs 

på en rad faktorer som kan referera till såväl text som mentala, visuella, 

som tillsammans formar identiteten (Colomb 2012:32; Mitchell 1986:10). 
Detta innebär i sin tur att platsen kan marknadsföras både genom fysiska 
attribut och genom valet av symboliska attribut i den platsskapande 
processen (Heldt Cassel 2008:163, 2003:31). Dessa symboliska och 
fysiska attribut kommuniceras ofta genom olika former av kampanjpolicys 
där de tillsammans formar den önskade identiteten. Kampanjerna kan 
bygga på en rad olika verktyg som exempelvis: logotyper, slogans, 

sportevenemang, historiskt arv och offentlig konst (Ward 1998:1).

För att platsmarknadsföringen ska bli framgångsrik är det även en 
grundläggande förutsättning att platsen kan avgränsas och särskilja 
sig tydligt i förhållande till andra konkurrerande platser (Heldt Cassel 
2008:163, 2003:31). Samtidigt är det viktigt för platsen att knyta band till 
andra kommuner och regioner eftersom kommunen i sig inte kan anses 
vara en tillräcklig aktör. Det är därför vanligt att kommuner utarbetar 
strategier där de samarbetar med andra kommuner i en gemensam 
regional marknadsföring som bygger på en redan framgångsrik 
marknadsföringsfaktor. Detta innebär att kommunens identitet knyts till 

etablerad positiv föreställning kring. Samarbetet kommunerna emellan 

också att kommunerna tillsammans med regionala aktörer och företag 
kan bidra till ett starkare varumärke, destination och tillväxtregion (Heldt 

Beroende på vilket syfte platsmarknadsföringen har, om det gäller att 
locka turister, företag, investerare eller potentiella invånare, så blir också 
olika allianser inom regional samverkan relevanta, liksom vilka faktorer 
som ska lyftas fram i marknadsföringen. Gäller det turism kan faktorer 
som vacker natur samt intressanta och spännande besöksmål lyftas fram, 
medan andra faktorer som god service, bred arbetsmarknad och hög 
kompetensnivå hos arbetskraften blir mer relevant för att locka företag, 
investerare och invånare. I det sistnämnda fallet är det vanligt att städer 
ansluter sig till framgångsrika tillväxtregioner som växer sig allt större i 

Tidigare har staten genom olika former av stöd och subventioner till 
svaga regioner bidragit till en regional utjämning, men nu ansvarar 
regionerna själva för att mobilisera och attrahera resurser för tillväxt. 
Denna förändrade regionalpolitik har skapat ett konkurrensinriktat klimat 

en baksida med denna utveckling som innebär att de kommuner som 
inte tillhör tillväxtregionerna ofrivilligt hamnar efter. Kommunernas 

boendeorten och orten med expansiv arbetsmarknad. Deras uppgift är att 
vara synliga, urskilja sig i mängden och visa på sina positiva egenskaper, 
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samtidigt som de ska sträva efter att bli en del av en så kallad attraktiv 
region. Denna utmaning är svårhanterad för många kommuner, men de 
förväntas ändå delta i den regionala kampen kommunerna emellan (Heldt 
Cassel 2008:165-166).

Platsmarknadsföringens problematiker

Att använda sig av platsmarknadsföring som strategi är inte helt 
oproblematiskt. Det kan därför vara relevant att ställa sig kritisk till 
begreppet och praktiken kring platsmarknadsföring för att skapa sig en 
medvetenhet om begreppets inneboende spänningar.

Staden som kollektiv aktör

Visionen om att skapa en gemensam identitet hänger ihop med 
konstruktionen av staden som kollektiv aktör, vilket innebär att olika 
aktörer inom staden mobiliseras och tillsammans stödjer en gemensam 
identitet. Problematiken med denna konstruktion är att den mobilisering 
som åsyftas inte kan antas vara en automatisk process, då staden i denna 

vilken typ av urban utveckling som borde prioriteras (Colomb 2012:15-
16). Den makt som är starkast bildar den dominanta planeringsdiskursen, 
vilken då kan förstås som ett framförhandlat resultat inom maktrelationer 
och alltså inte ett resultat av en gemensam kollektiv överenskommelse 

plats identitet och många sätt att beskriva en plats som tar sin utgångspunkt 
i människors och gruppers olika erfarenheter och föreställningar (Hall 
2005:105); något som i praktiken gör en stad som kollektiv aktör svår att 
uppnå, om inte omöjlig.

Staden som produkt

Platsmarknadsföringsbegreppet bygger på uppfattningen att staden kan 
jämföras med en produkt som kan packas, marknadsföras och säljas (Ek & 

är en uppfattning som kommit att användas i stor omfattning, men som 
också fått utstå en del kritik (Hospers 2009:226). Kritiker framhåller 
att platser och städer är alltför komplexa för att kunna fogas in i samma 
mall för marknadsföring som den för konsumtionsprodukter, utan att det 
inskränker på platsens mångfald. Vidare argumenteras att resultatet av att 
platser formas för att kunna säljas som enhetliga produkter på en global 
marknad oundvikligen medför att stereotyper skapas som döljer platsernas 
mångfald, olika intressen och interna maktrelationer (Hall 2005:105). Att 
betrakta staden som en produkt förutsätter således exkluderingar och kan 
ses som en förenkling av en betydligt mer komplex verklighet. 
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Att skapa en unik platsidentitet i en                       
globaliserad kontext

I en kontext där alla kommuner arbetar med platsmarknadsföring blir 
också konkurrensen hårdare och kampen om uppmärksamhet ökar. 
Platsmarknadsföringens mål att skapa en unik platsidentitet kan i detta 

uppstår där samma argument används i alla kommuner som en del i deras 
marknadsföring för att framstå som unika och speciella (Heldt Cassel 

blir då ofta kortlivade eftersom de innovationer och investeringar som 
syftar till att göra staden mer attraktiv snart kopieras till andra platser. 
Konkurrensens lagar skapar dock en kontext som gör att varje lokalitet 
inte kan göra annat än att fortsätta försöka hitta nya vägar för att skapa 
en unik identitet, något som givit upphov till en rad olika innovationer 
inom livsstil, kultur samt varu- och tjänstekombinationer, men även 
institutionella och politiska reformer. Frågan är dock hur många sådana 

2011:121).

Strävan efter att skapa en unik lokal identitet som bygger på globala 
mönster kan få en motsatt effekt i en allt mer likriktad utveckling 

övergång från lokal till global verksamhet har den urbana kulturen kommit 
att förändras. De produkter som produceras och konsumeras som en del 
av identitetsskapandet formas idag globalt utan hänsyn till nationsgränser, 
lokal kultur, traditioner, nationella prioriteringar eller kulturell policy. 
Byggnader och miljöer kan sägas ha blivit konsumtionsvaror, som 
marknadsförs och konsumeras som ikoner för kollektiv och individuell 
identitet på den globala marknaden. De säljs som symboler för något 
eftersträvansvärt som kommuniceras genom en internationellt gällande 
och utvecklad kod, vilket i sin tur får konsekvenser som att byggnader ser 
allt mer likadana ut och är oskiljbara från stad till stad. I och med denna 

Dessa spänningar kommer till uttryck i staden och dess offentliga rum, 

på en historia och tradition som kommunicerar identitet och ursprung 

Den lokala identiteten som problem och möjlighet

både en för- och nackdel (Jönsson 1999:93). Fördelarna med en lokal 
identitet kan vara möjligheter att bidra till en känsla av tillhörighet, social 
solidaritet och stolthet, där en lojalitet till platsen kan uppstå om invånarna 

identitet kan också bidra till goda upplevelser och uppfattningar om 
hemkommunen som kan ge kommunen goda förutsättningar att utvecklas 

också upplevas som hämmande för den samhälleliga, individuella och 
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sociala utvecklingen (Heldt Cassel 2008:169; Jönsson 1999:93). Detta 
kan vara fallet i sådana sammanhang där den lokala identiteten bedöms 
vara ofördelaktig eller oattraktiv, något som oftast brukar leda till en 
platsmarknadsföringsstrategi som bygger på att byta ut och skapa en ny lokal 
identitet som medför nya positiva associationer till platsen (Heldt Cassel 
2008:165, 177). Ett exempel på detta är det tidigare industrisamhället och 
dess associerade institutioner som ofta uppfattas som en potentiell barriär 
i syftet att attrahera kapital och investerare för återuppbyggandet av en 
ny samhällsgrund (Jenkins 2005:23). I detta sammanhang behandlas den 

enligt önskemål i syfte att skapa gynnsamma utvecklingsförhållanden. 
Det går dock att ifrågasätta om detta är en rimlig utgångspunkt och i vems 
intresse en sådan prioritering görs.

I formandet av platsidentiteter är det viktigt att uppmärksamma 
spänningarna mellan att skapa nya berättelser om en plats och andra 

åtgärder i syfte att skapa en lokal identitet kan bidra till inre politiska 

att radera gamla eller rådande identiteter för att ersätta dem med nya. 
Platsidentiteten är nära knuten till minnen och även om det inte går att 
tala om något kollektivt minne, eftersom minnen och associationer alltid 

tradition som viktiga referenspunkter i konstruktionen av platsidentitet 

stadsförnyelse i olika sociala, ekonomiska och politiska syften, så väcker 
samma process även motstånd där det skapas en spänning mellan den 
nya identiteten och den traditionella identitet som vidhålls av de sociala 
grupper som exkluderats i skapandet av den nya (Jenkins 2005:25-26). 
Ofta är syftet att skapa gynnsamma utvecklingsförhållanden både ur ett 
lokalt och globalt perspektiv, men det fungerar inte alltid så i praktiken. 
Inte sällan gynnar utvecklingen bara en begränsad del av målgruppen 

av dessa spänningar är motsättningarna mellan intressen av att bevara 
kontra att förändra en plats och dess identitet i olika syften.

Platsmarknadsföringens makt och effektivitet

Platsmarknadsföring används i stort sett i alla kommuner som ett sätt att 
locka investeringar, besökare och invånare, skapa en lokal identitet samt 
bidra till ekonomisk och social tillväxt. Frågan är dock hur mycket effekt 

Platsmarknadsföringens och identitetsskapandets makt ska inte 

urban policy och urban utveckling, där platsmarknadsföringspolicy på 
en symbolisk nivå kan få verkliga materiella effekter på urbana rum 
(Colomb 2012:36). Platsmarknadsföringen kan vidare sägas ha ett visst 

trots att det råder en begränsad tillgång på bevis för effektiviteten hos 
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sådana strategier när det gäller att generera och attrahera investeringar, 
tillväxt och nya invånare (Colomb 2012:19; Niedomysl 2006:699,707). 
Det återstår således att bevisa ett samband mellan dessa företeelser för 
att tydligare kunna förstå platsmarknadsföringens makt och påverkan på 
samhällets utveckling.

Platsmarknadsföring inom fysisk planering

Kopplingen mellan fysisk planering och              
platsmarknadsföring

Att kommunicera en platsidentitet är många gånger kopplat till ett 
visionsdrivet och långsiktigt, politiskt förankrat förändringsarbete 
där platsidentiteten för staden, kommunen eller regionen kan utgöra 
en gemensam målbild inom utvecklingspolitiken. Detta innebär i för-
längningen att platsidentiteten kan komma att påverka politiska frågor som 
berör den fysiska planeringen, vilket också innebär att planerarna inom sin 
verksamhet blir involverade i tolkandet, hanteringen och representationen 
av platsidentiteten (Syssner 2012:15,91). Planeringsverksamheten har 

sprider platsidentiteter som utgör underlag för politisk handling, utan är 
även involverade i marginaliseringen av andra platsrelaterade diskurser 
och handlingar (Hague 2005:8,10-11). Den fysiska planeringens arbete 

stadsbyggande och urban utveckling kan således ses som en nyckelfaktor 
i rekonstruktionen av platsidentiteten (Jenkins 2005:25, 27). Den fysiska 
planeringen får därmed en viktig roll i utmaningen att anpassa städer 
och kommuner till de nya platsidentiteter som eftersträvas till följd av 

2005:8,10-11).

Huruvida kopplingen mellan verksamheterna fysisk planering och 
platsmarknadsföring medvetandegörs och utnyttjas inom den praktiska 
verksamheten av fysisk planering och kommunal verksamhet i 
allmänhet är dock oklart. I en undersökning av kommuners arbete med 
platsmarkandsföring påvisar Syssner (2012) att det exempelvis råder 
delande meningar om hur sambandet ser ut mellan identitetsskapandet 
och den praktiska verksamheten. I undersökningen framkommer att 
den eftersträvade platsidentiteten fungerar som målbild för det politiska 
arbetet och beslutsfattandet i vissa kommuner, medan platsidentiteten i 
andra kommuner snarare betraktas som en konsekvens av alla de politiska 
insatser som görs i kommunen och regionen (Syssner 2012:38).

Kopplingen verksamheterna emellan blir än mer komplex sett till den 
kontext inom vilken den fysiska planeringen verkar. Det innefattas en rad 
olika aktörer och tjänstemän i skapandet av platsidentiteten, vilket gör 
den fysiska planeringen till en del i ett betydligt större sammanhang av 
olika representationer och beslut som påverkar platsidentiteten (Syssner 
2012:15). Platsmarknadsföringen och skapandet av platsidentiteten kan 
därmed ses som en del i en långsiktig politisk förändringsprocess som 
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2012:11, 36), något som gör det intressant att vidare diskutera den fysiska 
planeringens roll och makt i skapandet av platsidentiteter och vilka 
möjligheter och begränsningar detta innebär.

Den fysiska planeringens roll och makt i platsska-
pande processer

Diskursen kring platser och processen av platsskapande kan varken 
ses som en statisk eller homogen diskurs. Trots att platsskapande och 
platsmarknadsföring kan anses vara mer centralt för planerarprofessionen 

en social kontext inbäddad i maktrelationer och i många fall används 
planeraren snarare som en förmedlare av politiska och ekonomiska 
intressen som förespråkar sina respektive versioner av platsidentiteten. 
Dessutom förutsätter planerarrollen inte bara att planerarna ska hantera 
denna förmedlande roll. De ska också ta hänsyn till och kunna engagera 
lokala medborgare och andra medlemmar av det civila samhället, för vilka 
platser kan ha mycket olika betydelse och identitet (Hague 2005:8,10-11), 
vilket gör planerarens roll än mer komplex.

sätt monopoliserad av planerare, de är inte ens garanterade en drivande 
roll (Hague 2005:11). Makten att omorganisera staden kopplas ofta till 

tjänstemän i underlättande och samordnande roller, medan makten 
ligger hos andra komplexa krafter eller bredare allianser som styrs av 
olika samhällsaktörer. Uppgiften att forma stadens marknadsföring har 

företagare, byggherrar och markspekulanter, som tillsammans utgör den 
dominerande kraften i den lokala tillväxtpolitiken. Utöver nämnda aktörer 

platsmarknadsföringens makt såsom utbildningsinstitutioner, religiösa 
organisationer, lokala arbetarorganisationer, politiska partier, sociala 
rörelser och lokala politiska instanser, även om dessa grupper ofta gör det 
i skiftande syften och med olika målbilder (Harvey 2011:112).

Med bakgrund i ovanstående diskussion skapas en utmaning i planeringen 
när det kommer till att hantera motstående intressen. Ofta är fallet sådant att 

som förespråkar ett visst identitetbyggnadsprojekt, men samtidigt måste 
det dagliga livet och offentlighetens praktiker uppmärksammas. Dessa 
intressen hanteras ofta med en planering som grundas i uppfattningen 
om att en resonerande toppstyrd planering kan översätta en önskvärd 
platsidentitet till en faktisk platsidentitet. Detta fungerar dock inte alltid 
i praktiken då handlingar och praktiker i det dagliga livet i staden kan 
komma att undergräva sådana intentioner. Det skapas en spänning mellan 
eliten och offentligheten i mellanrummet mellan planerarnas berättelser 
om hållbar utveckling och den livsstil samt de levnadsval som görs av 
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I dessa sammanhang uppstår nyckelfrågor kring hur den fysiska 
planeringen konstruerar, integrerar och exkluderar identiteter, men också 
vad relationen är mellan identiteter, deltagande, policys och handlingar 
(Hague 2005:12). Kommuner med positiva platsidentiteter som beskrivs 
som attraktiva, presenteras ofta som platser med intressanta besöksmål, 
aktiviteter för turister, billiga och bra bostäder, vacker natur, billiga 
företagslokaler och goda kommunikationer. Prioriteringen av dessa 
faktorer i platsmarknadsföringen kan då sägas vara riktade till potentiella 
investerare och besökare, snarare än till de nuvarande invånarna som 
värdesätter en bra plats att leva på. Dessa prioriteringar gör det intressant 
att ifrågasätta i vilket syfte kommuner marknadsför sig och i vems intresse. 
Det är omöjligt att skapa en identitet som fångar alla lokala aktörers 
intressen och samtidigt kan fungera som ett slagkraftigt varumärke utåt, 
vilket förutsätter en prioritering av intressen från planerarens sida. Om 
en platsidentitet väljs ut i syfte att marknadsföra staden på ett visst sätt 

upp en alltför ensidig sådan. Det innebär att alla andra sätt att se, tolka 

motstridiga intressen (Heldt Cassel 2008:176-177).



TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER
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* * *

Detta kapitel redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunk-
ter som fungerar som ett analysverktyg för den kvalitativa inne-

hållsanalysen och tagits fram genom en teoretisk syntes av                                                
forskningsöversikten.

* * *

Uppbyggnad och användning 

De teoretiska utgångspunkterna grundas i uppsatsens teoretiska perspektiv 
(se kapitel 1) som bygger på ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt 
med en medvetenhet kring dess inbyggda maktdimension, där någon 

framför en annan. I detta sammanhang blir det därför relevant att kritiskt 
granska anspråk på olika platsidentiteter och ifrågasätta vems platsidentitet 
det är som representeras, hur den konstrueras och hur överenskommelsen 
kring den ser ut. 

För att undersöka lokal och regional identitet föreslår Amundsen (refererad 
i Hague & Jenkins 2005:13) en analys som bygger på de grundläggande 

Vad står för berättelsen om platsen, vad 
som sägs om platsen, hur den ser ut, vilka värden som kommuniceras osv. 
Vem handlar om att undersöka makt, vem som står bakom berättelserna 

identitetsskapande (lokala historiker, arkitekturkonservatorer, etc.), 
lokala eller regionala grupper (arbetsgivare, fackföreningsorganisationer, 
miljöaktivister, etc.) samt offentliga institutioner, vilket inkluderar media 
och politiska partier så väl som fysiska planerare och andra tjänstemän. 
Hur behandlar hur och var platsberättelserna artikuleras, med vilka verktyg 
och kommunikationsmedel. Det kan gälla både planerarens plandokument, 
men också de dagliga praktikerna på platsen. Varför syftar till att lyfta 
fram intentionerna med identitetsberättelsen; öppna och gömda, interna 
och externa, medvetna och omedvetna, funktionella och strukturella samt 
dess relation till de värderingar och intressen som identiteten gynnar eller 
lyfter fram (Amundsen refererad i Hague & Jenkins 2005:13-16).  

Uppbyggnaden av de teoretiska utgångspunkterna har tagit avstamp i de 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Genom en teoretisk syntes 
av forskningsöversikten har relevanta begrepp för att beskriva och 

Dessa har legat till grund för den slutliga utformningen av de teoretiska 
utgångspunkterna. För att besvara frågan vad beskrivs de studieobjekt som 
valts ut för fallstudien som en del av bakgrunden i inledningskapitlet (se 
sida 22-27). Frågorna vem, hur och varför besvaras genom de teoretiska 
utgångspunkterna inåt/utåt, symboliska/fysiska och bevarande/förändring. 
För att sätta de olika begreppen i en kontext undersöks även vilken politisk 
strategi som förs genom den teoretiska utgångspunkten anpassning/
tillväxt. Resultatet av dessa frågeställningar till materialet presenteras i 
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Nedan följer en närmre beskrivning och konkretisering av de 
teoretiska utgångspunkterna tillsammans med exempel hämtade 
från de aktuella dokument som ska analyseras. Gemensamt för de 
teoretiska utgångspunkterna är att de inte alltid uttrycks i klartext i de 
olika dokumenten; vanligtvis behöver texten betraktas utifrån ett större 
sammanhang eller läsas mellan raderna. Det resultat som presenteras är 
således en subjektiv bedömning, där vi som forskare gjort en bedömning 
av hur den text som presenteras i de olika dokumenten kan förstås utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna. Vidare är det inte fråga om att tillhöra 
antingen det ena eller andra förhållningssättet inom varje begreppspar. 
Begreppsparen ska snarare symbolisera ett spänningsfält inom vilket olika 
positioner kan intas. För att underlätta analysen har vi dock valt att använda 
oss av begreppen som motpoler, men vid bedömningen som helhet görs 
en mer nyanserad värdering där olika variationer tas med i beräkningen. 

Anpassning/tillväxt 

I syfte att försöka förstå den kontext inom vilken de olika dokumenten 
upprättats, undersöks vilken politisk strategi som verkar vara dominerande. 
Detta görs med utgångspunkt i begreppen anpassningspolitik respektive 
tillväxtpolitik (för närmre beskrivning, se sida 39). Den fråga som ställs 
till materialet är huruvida de visioner och åtgärder som föreslås kan 
tolkas syfta till att anpassa kommunens organisation till de rådande 
förutsättningarna, eller om syftet snarare verkar vara att skapa tillväxt, 
arbetstillfällen och företagsetableringar.

Exempel på tillväxtinriktade strategier: 

“Insatserna i fysiska planeringen ska verka för att stärka Västerviks 
kommuns attraktionskraft och leda till hållbar tillväxt i kommunen.” 

“Resultatet visade möjligheten att använda och utforma området för att 
göra Västervik attraktivt som besöksmål för fritidsbåtsfolket samt att 
skapa centrumnära bostäder.” (Västerviks kommun 2013b:5).                     

Inåt/utåt

Vem undersöks genom begreppen inåtorienterat och utåtorienterat 
förhållningssätt som bygger på vem som tillåtits sätta agendan för 
platsidentiteten; den lokala befolkningen och intressenterna eller de som 
ska lockas till platsen såsom investerare, företag, turister och potentiella 

teoretiska utgångspunkt är således att undersöka vem texten vänder sig 
till. 

Exempel på en både inåt- och utåtriktad strategi: 

“Västervik ska kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer som attraherar och 
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Exempel på en framförallt utåtriktad strategi: 

”Västerviks kommun har en vision om att skapa förutsättningar för en 
spännande och unik målpunkt som kommer att stärka Slottsholmens roll 
som offentlig plats och sätta Västervik på kartan.” (Västerviks kommun 
2013a:20)     

Symboliska/fysiska 

Hur undersöks genom begreppen symboliska attribut och fysiska attribut 
som belyser vilka aspekter som lyfts fram för att skapa identiteten och med 

denna teoretiska utgångspunkt är således att undersöka hur platsidentiteten 
konstrueras i text och bild. De symboliska och fysiska attributen är dock 
tätt sammankopplade, vilket kan göra analysen komplex. Det är inte 
ovanligt att ett fysiskt objekt tillskrivs ett symboliskt värde, vilket är 
viktigt att ha i åtanke. 

Exempel på en strategi baserad på symboliska faktorer: 

“Västerviks kommun har goda förutsättningar i denna ökade 
konkurrens med unika natur- och kulturtillgångar och ett engagerat och 
utvecklingsinriktat näringsliv.”

Exempel på en strategi baserad på fysiska faktorer: 

“Ruinen är en viktig målpunkt i staden och ett säreget landskapselement 
på Slottsholmen.” (Västerviks kommun 2013a:7) 

Bevarande/förändring 

Varför undersöks genom begreppen bevarandeorienterat respektive 
förändringsorienterat förhållningssätt för att belysa intentionen bakom 
den skapade platsidentiteten, där skillnad görs mellan intressen av att 

Huvudfrågan för denna teoretiska utgångspunkt är således varför texten 
konstrueras som den gör, där fokus ligger på att försöka uppmärksamma 
bakomliggande motiv till de visioner och förslag som lyfts fram. 

Exempel på en både bevarande- och förändringsinriktad strategi: 

“Samtidigt ska den fysiska planeringen verka för att utveckla kommunen 
genom ny bebyggelse som avspeglar samtiden.” (Västerviks kommun 

Exempel på en bevarandeinriktad strategi: 

”Områdets kulturhistoria ska beaktas i utformningen, i synnerhet runt 
ruinen.” (Västerviks kommun 2013a:21) 
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* * *

Detta avsnitt syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar 
utifrån det resultat som framkommit genom fallstudien i Västervik. 
Resultatredovisningen är uppdelad i två delar. Den första delen tar 

utgångspunkt i de kommunala dokument som granskats och besvarar 
uppsatsens första frågeställning. Den andra delen tar utgångspunkt 
i de intervjuer som gjorts och syftar till att besvara de tre resterande 

frågeställningarna där avstamp tas i den faktiska planeringspraktiken 
snarare än i de dokument som den resulterat i. Avslutningsvis diskuteras 
resultatet som helhet i koppling till forskningsöversikten (se kapitel 2) i 

form av olika slutsatser.

* * *

De kommunala dokumenten utifrån ett 
platsmarknadsföringsperspektiv

Denna del syftar till att besvara uppsatsens första frågeställning: 

1. Hur uttrycks olika former av platsmarknadsföringsstrategier 
i Västerviks kommuns visionsdokument, översiktsplan samt i 
detaljplanerna för Slottsholmen respektive Skeppsbrokajen?

Här presenteras resultatet som framkommit genom analys av de kommunala 
dokumenten med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna (se 
kapitel 3). De dokument som analyserats är Vision Västervik 2025 (2009), 

Skeppsbrokajen (2013b). Visionsdokumentet och översiktsplanen har 
analyserats med avseende på både text och bild samt samspelet mellan 
text och bild. Detaljplanerna har endast analyserats med avseende på text 
(för motivering se sida 30).

Vision Västervik 2025

Textanalys

Anpassning/tillväxt

Intrycket av dokumentet som helhet är att det grundas i en politisk 
tillväxtstrategi där tillväxt fungerar som en stark norm för utvecklingen. Den 
inledande visionsmeningen lyder “Västervik växer med stolthet och äkthet 
och har utvecklats till en hållbar kommun.” (Västerviks kommun 2009:3), 
vilket även sätter tonen för dokumentets efterföljande målsättningar och 

“Vi 

 (Västerviks kommun 2009:3). Tillväxtnormen är även synlig 
i andra visioner som berör näringslivsutveckling, samverkan samt region-
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förstoring (Västerviks kommun 2009:1,5,7). Dessa ställningstaganden 
kan ses som ett direkt avståndstagande från anpassningspolitiken som 
strategi, eftersom visionen således bygger på ett antagande om att det går 
att utmana och förbättra de rådande förutsättningarna.

Inåt/utåt

För att överleva i den ökade konkurrensen om människorna och kapitalet 
verkar kommunens huvudstrategi vara att bygga upp en identitet och 
ett varumärke kring Västervik som en attraktiv kommun och ort för 
boende, turism och företagsetableringar. Denna strategi kommer till 
uttryck i högt uppsatta målsättningar med formuleringar såsom “Alla 
kan hitta sitt drömboende i kommunen.” (Västerviks kommun 2009:5), 

är de allra bästa.” “Näringslivsklimatet 
är ett av landets bästa [...]” (Västerviks kommun 2009:7). Sammantaget 
upplevs dokumentet främst vända sig utåt mot potentiella invånare, 
besökare och företagare. Intrycket är dock att de visioner som målas upp 
anses gynna båda parter. Målsättningen om att alla ska kunna hitta sitt 
drömboende i kommunen kan t ex tolkas som utåtriktat i syfte att attrahera 
nya invånare, men det kan likväl tolkas som en inåtvänd strategi i syfte 

starka fokus på turism och besökare, något som framförallt visar sig i 
koppling till natur- och kulturmiljöer med formuleringar som “Västervik 
är en etablerad året-runt-destination och ett naturligt val för människor 

 (Västerviks kommun 2009:6).

 

Symboliskt/fysiskt

Dokumentet som helhet bidrar till att konstruera en identitet av Västervik 
som en attraktiv kommun att leva och verka i. Det är framförallt symboliska 
faktorer som dominerar och tillsammans skapar relativt svårgripbara 
och abstrakta värden såsom “det goda livet”, “trygga bostadsmiljöer”, 
“innovativt företagsklimat” och “småstadscharm” (Västerviks kommun 

dock inte som att det är den fysiska formen i sig som är det avgörande, 
utan snarare den känsla som den tillskrivs och associeras med. De fysiska 
aspekter som lyfts fram berör främst förbättrad infrastruktur, moderna 
fritids- och idrottsanläggningar samt varierat bostadsutbud (Västerviks 

som ska fungera som starka varumärken. Däremot lyfts Västerviks natur 
fram som en viktig tillgång. Om detta kan ses som en fysisk eller symbolisk 

träd utan kanske snarare de aktiviteter, känslor och associationer som 
knyts samman med begreppen, exempelvis “[...] lummiga öar, klippor och 
skär.” eller “[...] den orörda naturen och den genuina skärgårdsmiljön.” 
(Västerviks kommun 2009:6).
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Bevarande/förändring

Även om kommunen har ett tydligt fokus på tillväxt och utveckling, 

lokala identitet. Framtiden ges här lika stor betydelse som historien; “Att 
förändra ett samhälle utan att göra avkall på på äkthet och hållbarhet 
är en självklarhet.” (Västerviks kommun 2009:3). Vad som anses vara 

frågor kring bevarande framförallt till värdefulla natur- och kulturmiljöer, 
där det framgår att dessa inte ska belastas av potentiella förändringar utan 
snarare nyttjas som tillgångar (Västerviks kommun 2009:6). Intressen 
kring förändring kommer främst till uttryck gällande ett nytänkande och 
innovativt näringsliv eller moderna anläggningar för turism, idrott och 
fritid (Västerviks kommun 2009:5, 7).

Bildanalys

Bilderna i Vision Västervik 2025 har ett genomgående fokus på natur- 
och kulturmiljöer, där majoriteten av de fysiska objekt och miljöer som 
representeras går att koppla till faktorer som vatten, skärgårdsliv, natur 
och fritid. I likhet med denna slutats har många av de aktiviteter som 
representeras ofta koppling till skärgårdsliv och naturmiljöer. Människan 
har även en central roll i bildernas representation, vilket kan tolkas 

relation till människan och dess behov. Den mänskliga närvaron gör 
bilderna levande och syftar troligtvis till att framhäva Västervik som en 
stad karaktäriserad av samhörighet, umgänge och folkliv. 

Alla de aktiviteter, objekt och miljöer som är synliga i bilderna bidrar till 

sociala värden som samhörighet och gemenskap, men även om värden som 
kan kopplas till fysiska förutsättningar såsom natur- och kulturvärden samt 
närheten till vattnet. I relation till de teoretiska utgångspunkterna kan dessa 
slutsatser ge en viss indikation om vilken form av platsmarknadsföring 
som satts i fokus; medvetet eller omedvetet. Sett till den inriktning 
som konstaterats för bilderna tycks fokus ligga på fysiska objekt som 
för associationerna till mer symboliska värden som semester, fritid, 
underhållning och turism. Även om dessa fysiska och symboliska värden 
kan vara en tillgång för de som redan bor och verkar i kommunen, tycks 
denna inriktning snarare vända sig utåt för att locka besökare, investerare 
och potentiella invånare samt företagare. Detta kan i sin tur indikera en 
inriktning på tillväxt, då ökat antal invånare, besökare och företag kan 
anses vara centralt för en tillväxtstrategi. Vidare kan bildernas fokus på 

Samspel mellan text och bild

Sammanfattningsvis kan ett tydligt samband utläsas mellan text och bild i 
dokumentet, där de olika kommunikationsmedlen tillsammans konstruerar 
en tydlig vision och önskad identitet för Västervik. Som exempel kan 
textens fokus på tillväxt kopplas till en bild på ett järnvägsspår som kan 
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tolkas symbolisera förbättrade kommunikationer och en växande region, 
medan visionen om Västervik som evenemangsstad synliggörs i bilder 
som representerar folkliv, folkfest och evenemang. Textens inriktning på 
natur- och kulturvärden och visionen om den goda livsmiljön är också 
något som återspeglas i bilderna. Det tycks således ha funnits en medveten 
intention om att bild och text ska styrka varandra och tillsammans föra 
fram ett tydligt och enhetligt budskap för vilken framtidsutveckling och 
identitet som ska främjas i Västervik. 

Vissa visioner kan kopplas till många bilder medan andra knappt kan 
kopplas till någon, vilket kan leda till olika slutsatser. Det kan dels vara 
ett tecken på svårigheten att översätta vissa visioner till bild, men det kan 
även ha varit ett medvetet eller omedvetet val att fokusera på vissa visioner 

överlag ses som ett förtydligande av de visioner som beskrivs i texten, 
där betydelsen av vissa språkliga och subjektiva uttryck inte alltid är helt 
självklar. Sammantaget förmedlar dokumentet som helhet, sett till både 
text och bild, en tydlig identitet av Västervik som en skärgårdsstad med 
närhet till natur- och kulturvärden, vilket går att koppla till Västerviks 

ÖP 2025

Textanalys

Anpassning/tillväxt

Översiktsplanen bedöms utgå från en stark tillväxtstrategi, vilket blir 
tydligt sett till översiktsplanens inriktningsmål. Här anges t ex att den 
fysiska planeringen ska “[...] verka för att stärka Västerviks kommuns 
attraktionskraft och leda till hållbar tillväxt i kommunen.” (Västerviks 

förslag som förs fram i översiktsplanen till att främja tillväxt och utveckling 
- framförallt i koppling till befolkning, regionförstoring, bebyggelse, 
näringsliv och turism. Strategier i linje med anpassningspolitiken är svåra 

kan snarare tolkas som undantagsfall. Detta trots att det inledningsvis 
argumenteras att “Ekonomisk tillväxt får inte ske till priset av ett segregerat 
och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället 
anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt 
investerar i dessa resurser.“
på en anpassningsinriktning. Översiktsplanen verkar överlag bygga på en 
stark övertygelse om att de åtgärder som föreslås kan skapa tillväxt: “[...] 
en tro på att det arbete som genomförs och planeras inom den kommunala 
och andras verksamheter leder till en ännu attraktivare kommun som i sin 

och sammantaget tycks tillväxtinriktningen genomsyra översiktsplanen 
som helhet. 
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Inåt/utåt

Ett stort fokus i översiktsplanen ligger på att stärka kommunens 
attraktionskraft, vilket både kan innebära ett inåt- och utåtriktat 
förhållningssätt i syfte att öka antalet invånare samt behålla de nuvarande; 

och där de kan ha en tillfredsställande fritid. Det blir alltså allt viktigare 

och generera skatteintäkter.”
som lyfts fram för att stärka attraktionskraften är framförallt attraktivt 
boende och förbättrade kommunikationsmöjligheter i syfte att underlätta 
arbets- och studiependling. Vissa strategier vänder sig uttryckligen utåt till 
besökare och turister samt näringslivet i form av nya företagsetableringar 
och arbetsrekrytering, så som “Kulturarvets ska lyftas fram för 
besöksmässiga ändamål.” “Västervik 
ska förstärka sin ställning som mellanregionalt centrum och tillväxtmotor 
genom nya företags- och handelsetableringar [...]” (Västerviks kommun 

hand i hand med ett utåtriktat förhållningssätt i syfte att locka invånare, 
besökare och företag, men helhetsintrycket är att de strategier som förs 
fram även syftar till att förbättra förutsättningarna för de som redan bor 
i kommunen; “Den variationsrika naturen i övrigt ger möjligheter till 
många upplevelser för både turister och kommuninvånare.” (Västerviks 

 

Symboliskt/fysiskt

Inledningsvis i översiktsplanen anges att “Insatserna i fysiska planeringen 
ska verka för att stärka Västerviks kommuns attraktionskraft [...]” 

framförallt fysiska ingrepp i miljön, ger detta uttalande intrycket av ett 
framförallt fysiskt inriktat förhållningssätt. Senare i dokumentet anges 
dock att “Den fysiska planeringen i hela kommunen ska värna om och 
utveckla platsens identitet. Vare sig man bor i skärgården, eller i inlandet 
ska det kännas genuint.”

dokumentet som helhet, där fysiska strategier läggs fram i syfte att stärka 
kommunens attraktionskraft som framförallt bygger på symboliska värden 
såsom attraktivt, vackert, tryggt, trivsamt och naturnära. Detta kan tolkas 
som att den fysiska planeringen ses som ett verktyg i ett större arbete för 
att uppnå den politiskt övergripande visionen. Sett till dokumentet som 
helhet bedöms majoriteten av visionerna och strategierna ha en främst 
symbolisk karaktär, eftersom de fysiska förändringarna ofta beskrivs med 
värdeladdade ord som anspelar mer på känslor än en viss fysisk form.

 

Bevarande/förändring

Intrycket överlag är att översiktsplanen bygger på strategier för bevarande 
av kommunens och ortens lokala förutsättningar och karaktär. Tillskott 
av ny bebyggelse ska bl a “[...] ta hänsyn till orternas olika karaktär, 
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skala och identitet.”
blir särskilt tydligt i koppling till natur- och kulturmiljöer; “Ny bebyggelse 
kan endast tillkomma i en omfattning som är lämplig med hänsyn till 
kulturmiljön.” 
som uttrycks är framförallt riktade mot regionförstoring där förbättrade 
kommunikationsmöjligheter ska främja en utveckling av studie- och 
arbetsmarknaden. I syfte att skapa attraktiva boendemiljöer poängteras 
även behovet av en klimatanpassning, vilket kan tolkas som en 
förändringsstrategi för att möta framtidens utmaningar och efterfrågan; 
“På detta sätt så får man ett attraktivt modernt boende med miljö- och 
hållbarhetsfrågor i fokus.”
är dock att översiktsplanen bygger på ett bevarandeperspektiv där det nya 

“Den fysiska planeringen 
ska verka för en utveckling där det nya kan integreras med det gamla.” 

Bildanalys

De bilder som lyfts fram är överlag på en abstrakt nivå där miljön 

avspeglar även få människor och aktiviteter, vilket gör att de snarare får 

möjligheter och begränsningar sett till t ex aktiviteter och funktionella 
värden. De miljöer som representeras är framförallt skärgården samt 
natur- och kulturmiljöer, vilket kan tolkas kommunicera en bild av 
Västervik som naturnära och naturskön skärgårdskommun. Bildurvalet 
skulle kunna kopplas till en tillväxtorienterad inriktning vars syfte är att 
attrahera och behålla invånare som kan bidra med skatteintäkter genom 
att skapa och förmedla attraktiva boendemiljöer och fritidsmiljöer. I 

kan ha en tillfredsställande fritid. Detta resonemang kan även ge en viss 
indikation om vilken målgrupp som kan tänkas ha varit den huvudsakliga 

Dessa kan i sin tur även innefatta andra målgrupper såsom investerare och 
företag som väljer att bosätta sig i kommunen. Det tycks alltså ligga både 
ett inåt- och utåtriktat perspektiv bakom valet av bilder. Bildernas fysiska 
och symboliska värden kommunicerar en identitet för Västervik där 

värden, än att ersätta dem med nya.

Samspel mellan text och bild

I ÖP 2025 är texten det dominerande kommunikationsmedlet tillsammans 
med kartor och diagram, medan bilderna fått ta en mer passiv, nedtonad 
roll. Detta kan vidare tänkas ha fått konsekvenser för samspelet mellan 
text och bild. Sett till textens innehåll, med ett starkt fokus på bl a 
bebyggelse, infrastruktur och näringsliv, är det relativt få bilder med 

karaktär. Istället ligger fokus på natur- och kulturmiljöer, där vattnet och 
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skärgården är ett dominerande inslag. Detta kan bero på olika saker, t ex 
att andelen bilder inte är tillräckligt stor för att kunna representera alla 
värden, att bilderna valdes ut selektivt för att kommunicera en viss bild av 
Västerviks kommun eller att det helt enkelt saknats en särskild baktanke 
eller strategi bakom urvalet. Oavsett anledning blir resultatet att bilderna 
och texten kommunicerar olika fokus, där bilderna har en relativt smal 
och enkelspårig inriktning, medan texten talar om en bredare strategi för 
kommunens utveckling. Sammanfattningsvis representerar bilderna ett 
tydligt fokus på framförallt skärgården samt natur- och kulturmiljöer, 
vilket kan kopplas till Västerviks övergripande marknadsföringsslogan 

Detaljplanen för Slottsholmen

Textanalys

Anpassning/tillväxt

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse, vilket i sig kan ses 
som ett led i en tillväxtpolitik. Vidare bygger förslaget på en uttalad vision 
om att ”[...] skapa förutsättningar för en spännande och unik målpunkt 
som kommer att stärka Slottsholmens roll som offentlig plats och sätta 
Västervik på kartan” (Västerviks kommun 2013a:20), vilket ytterligare 
stärker intrycket av en tillväxtinriktad politik eftersom det underliggande 
syftet således tycks vara att locka till sig intressenter som i förlängningen 
kan bidra till en positiv utveckling. Förslaget uttrycks även få betydelse 

som ofta har ett uttalat platsmarknadsföringssyfte.  

 

Inåt/utåt

Överlag presenteras förslag och visioner som kan gynna både boende 
och besökare i stil med; ”Ambitionen har varit att stärka karaktären av 
Slottsholmen som en offentlig plats.” (Västerviks kommun 2013a:19) 
och ”För att skapa god tillgänglighet och säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet utmed vattnet medger planen en gångväg utmed vattnet 
[...]” (Västerviks kommun 2013a:2). Detta intryck förstärks i Västerviks 
kommuns vision för Slottsholmen, där förutsättningar ska ges för “[...] en 
spännande och unik målpunkt som kommer att stärka Slottsholmens roll 
som offentlig plats och sätta Västervik på kartan.” (Västerviks kommun 
2013a:20), vilket visar på både ett inåt- och utåtriktat förhållningssätt. 
Ett tydligare utåtriktat perspektiv kommer dock till uttryck sett till de 
funktioner och aktiviteter som föreslås såsom hotell, småbåtshamn, 
konserter samt möjligheter för evenemang och aktiviteter året runt 
(Västerviks kommun 2013a:12, 20). Det soldäck som föreslås förväntas t 
ex bli ”[...] en mötesplats som i dubbel bemärkelse stärker ett av Västerviks 
viktigaste varumärken – staden som möter vattnet.” (Västerviks kommun 
2013a:22), där varumärkesbyggandet således används som motivering. En 
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byggnadernas publika delar (Västerviks kommun 2013a:19), vilket 
poängterar betydelsen av att utåtriktat perspektiv i syfte att kunna skapa en 
miljö som attraherar gäster och besökare. De målgrupper som uttryckligen 

vilket försvårar bedömningen om vilken målgrupp som egentligen är 
i fokus. Den sammanvägda bedömningen är dock att detaljplanen i 
huvudsak bygger på utåtriktade intentioner, även om de mervärden som 

 

Symboliskt/fysiskt

I beskrivningen av vad som är karaktäristiskt för Västervik dominerar 
fysiska inslag i stil med ”Stora delar av stadskärnan utgörs av miljöer 
med relativt enhetliga övergripande karaktärsdrag som t.ex. en låg 
byggnadsskala, traditionella trähus och orientering mot vattnet [...]” 
(Västerviks kommun 2013a:7) eller ”Det samlade helhetsintrycket av 
Västervik är en stad starkt präglad av sina naturgivna förutsättningar; 

(Västerviks kommun 2013a:8). 
Genom liknande beskrivningar av de fysiska förutsättningarna byggs 
en symbolisk karaktär och bebyggelsetradition upp för Västervik 
som fungerar som utgångspunkt när förslaget sedan presenteras och 
motiveras; ”Byggnaderna i vattnet tillsammans med en förstärkning av 
tillgängligheten till vattnet med nya bryggkonstruktioner och terrasser 
samspelar med den tradition av utbyggnader och tillgängliggörande av 

 (Västerviks kommun 2013a:15). Överlag 
har detaljplanen ett tydligt fokus på den arkitektoniska utformningen av 
den föreslagna bebyggelsen, vilket tyder på ett fysiskt förhållningssätt där 
den fysiska formen ges stor betydelse. Bland annat ställs höga krav på 
arkitektonisk kvalitet där en målsättning är att bebyggelsen ska utgöra ett 
intresseväckande tillägg i stadssiluetten och fungera som ett landmärke. 
De bakomliggande motiven kan dock sägas bygga på både fysiska och 
symboliska aspekter; “Förutom stadens siluett har vattenrummet och 
Västerviks historia som båtstad varit en inspiration i gestaltningsarbetet.” 

sägas förmedla både ett fysiskt och ett symboliskt förhållningssätt, där 
den fysiska utformningen ofta syftar till att skapa ett arkitektonisk uttryck 
på ett mer symboliskt plan. Bl a ska terrasser och bryggor förstärka 
kopplingen till den maritima miljön, entréplanet ska vara transparent 
för att inte blockera den vattennära känslan och soldäcket ska stärka 
Västerviks varumärke som staden som möter vattnet (Västerviks kommun 
2013a:19, 22).

 

Bevarande/förändring

Inledningsvis redogörs för att planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården för Västerviks stad, vilket medför att det ställs höga 
krav på byggnadernas och utemiljöns utformning (Västerviks kommun 
2013a:2). Bevarandeintressen är något som lyser starkt genom hela 
dokumentet, där fokus överlag ligger på att bevara och stärka den lokala 
identiteten. Den bebyggelse som föreslås följer de gestaltningsprinciper 
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som den antikvariatiska utredningen resulterat i (Västerviks kommun 

Slottsholmens tidigare historik som offentlig plats för nöje och rekreation 
samt Västerviks tradition som sjöfartsstad (Västerviks kommun 2013a:21). 
Ett exempel på detta är: ”[...] bryggkonstruktioner och terrasser 
samspelar med den tradition av utbyggnader och tillgängliggörande av 

 (Västerviks kommun 2013a:15). Det verkar 

identitet, men i vissa fall lyser ett förändringsintresse igenom. Detta gäller 
exempelvis ställningstaganden som att bebyggelsen ska “[...] utgöra 
ett modernt och intresseväckande tillägg i stadssiluetten.” (Västerviks 

eftersom det  “[...] ger liv i fasaden och ger bebyggelsen en speciell 
prägel och identitet.”
bebyggelse ska rivas eller omplaceras (Västerviks kommun 2013b:12-
13). Helhetsintrycket är att den utveckling som detaljplanen medger utgår 
från platsens kulturhistoriska identitet där huvudsyftet framstår vara att 
åstadkomma en modern och intresseväckande förändring, men genom 

för Västerviks identitet. Syftet verkar således inte vara att skapa en ny 

Detaljplanen för Skeppsbrokajen

Textanalys

Anpassning/tillväxt

Detaljplanens syfte att möjliggöra för ny bebyggelse kan tolkas som ett led 
i en tillväxtpolitik. Tillväxtinriktningen i detaljplanen förstärks ytterligare 
i det övergripande målet för projektet som syftar till att ”[...] ge Västervik 
ett tydligare intryck som sjöstad”
vilket kan betraktas som ett led i arbetet med att förstärka Västerviks 
identitet och ytterligare befästa Västerviks marknadsföringsslogan 
”Västervik - Skärgårdstaden i Småland”. I kombination med detaljplanens 

detta tolkas som en platsmarknadsföringsstrategi som syftar till att genom 
nya och intressanta inslag i stadsbilden stärka Västerviks varumärke. 
Detta kan i sin tur bidra till att sätta Västervik på kartan, vilket kan ses som 
en strategi för att locka intressen till Västervik som i förlängningen kan 
bidra till den lokala tillväxten. Vidare öppnar kommunen för en eventuell 
utökning av området i framtiden (Västerviks kommun 2013b:10), vilket 
visar på en tro på framtiden som karaktäriserad av tillväxt och utveckling.

Inåt/utåt

En föreliggande idéstudie till detaljplanen har visat på möjligheten att 
använda området på Skeppsbrokajen “[...] för att göra Västervik attraktivt 
som besöksmål för fritidsbåtfolket samt att skapa centrumnära bostäder.” 
(Västerviks kommun 2013b:5). Detta kan framförallt tolkas vara ett 
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utåtriktat förhållningssätt sett till kommunens ambitioner att stärka sin 
besöks- och turismnäring samt öka antalet invånare. En målgrupp som 

13), vilket ytterligare stärker intrycket av att projektet främst riktar sig utåt. 
Samtidigt går det att se tänkbara motiv till ett inåtriktat förhållningssätt; 

erbjuda attraktivt boende samtidigt som vattennära offentliga ytor rustas 
upp och tillgängliggörs för allmänheten. Detta är något som exempelvis 
blir synligt i planprojektets målsättningar att “[...] bilda ett attraktivt 

 (Västerviks kommun 
2013b:11). Sammantaget verkar detaljplanen i första hand rikta sig utåt, 
men det är även tydligt att den syftar till att ge mervärden för de boende i 
Västervik.

 

Symboliskt/fysiskt

Målet för detaljplanen för Skeppsbrokajen, ”[...] att ge Västervik ett 
tydligare intryck som sjöstad.”

t ex till fysiska attribut såsom vatten, sjö, hav och skärgård, men det kan 
även förstås utifrån en symbolisk dimension där det blir öppet för tolkning 
gällande vad som kan anses ge Västervik en sjöstadsprägel samt vilka 
värden och känslor som tillskrivs platsen. I planbeskrivningen upplevs 
den fysiska dimensionen dock få ett större genomslag, där identiteten som 
sjöstad framförallt ska stärkas genom nya fysiska inslag i stadsbilden; 
“Själva kajen i norr kommer att övergår från hamnplanskaraktär till en 
stadsmässig gata och ”strandpromenad” med möjligheter till förskönande 
attribut som sittbänkar, pållare och gatubelysning.” (Västerviks kommun 

fungera som varumärke. Sammantaget verkar det fysiska förhållningssättet 
vara dominerande, även om det bakomliggande motivet kan tolkas utifrån 
en symbolisk dimension.

 

Bevarande/förändring

Planförslaget innebär att planområdet kommer att skifta karaktär från 
ett hamnområde till ett mer urbant område med bostäder, restaurang, 
strandpromenad och marina. Även om detta tyder på ett förändringsinriktat 
förhållningssätt är det övergripande syftet att stärka Västerviks traditionella 
identitet som sjöstad, vilket går att tolka som ett bevarandeintresse. 
Beroende på skalnivå kan denna fråga således tolkas på olika sätt, där 
förändringsintresset slår igenom på lokal nivå för planområdet i fråga, 
medan bevarandeintressen blir tydligt sett till en mer övergripande 

moderna inslag på lokal nivå, men den övergripande intentionen verkar vara 
att inte skapa ett för dominerande eller utstickande element i stadsbilden; 
“[...] det är viktigt att den nya bebyggelsen inte får ett dominerande intryck 
i stadsbilden.” (Västerviks kommun 2013b:9). Markbeläggningen längs 
kajen ska även ta hänsyn till närområdets kulturhistoria, framkomlighet 
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och estetik i syfte att skapa ett sammanhängande gångstråk (Västerviks 

att ta hänsyn till rådande förhållanden och utveckla den lokala identiteten, 
men samtidigt är bestämmelserna för hur detta ska genomföras i praktiken 
relativt tillåtande och öppna för tolkning; ”Inga utformningsbestämmelser 
införs i detaljplanen men det är viktigt att den nya bebyggelsen inte får 
ett dominerande intryck i stadsbilden. Därför maximeras bl a villornas 
höjd till två våningar (över gångdäck). I detaljplanen regleras även 

stora möjligheter att anpassa efter platsens förutsättningar” (Västerviks 

nytänkande kring hur ett bevarandeintresse kan uppnås genom ett modernt 
fysiskt inslag som anspelar på en äldre tradition. 

Den kommunala planeringspraktiken uti-
från ett platsmarknadsföringsperspektiv

Denna del syftar till att besvara uppsatsens tre sista frågeställningar: 

2. Hur kan framtagandeprocessen för detaljplanerna för      
Slottsholmen samt Skeppsbrokajen förstås och problematiseras 
utifrån olika former av platsmarknadsföringsstrategier?

3. Hur ser förhållandet mellan platsmarknadsföringen och den     
fysiska planeringen ut i Västerviks kommun?

4. Vilken betydelse har platsmarknadsföringen för Västerviks 
kommunala utveckling och planeringsverksamhet?

Resultatet som presenteras i denna del bygger på analys av 
intervjutranskriberingarna. Den första frågeställningen besvaras genom 
analys av intervjutranskriberingarna med fokus på framtagandeprocessen 
för Slottsholmen (2013a) och Skeppsbrokajen (2013b). Denna analys 
utgår från de teoretiska utgångspunkterna. De två sista frågeställningarna 
besvaras genom analys av intervjutranskriberingarna med fokus på 
platsmarknadsföringens och planeringsverksamhetens inbördes påverkan 
och dess betydelse för den kommunala utvecklingen.

Den första intervjun genomfördes den 11 april 2016 med P1 (intervjuperson 
1) som var involverad i detaljplanprojektet för Slottsholmen och den andra 
intervjun genomfördes den 22 april 2016 med P2 (intervjuperson 2) som 
var involverad i detaljplanprojektet för Skeppsbrokajen. Intervjuerna som 
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Framtagandeprocessen för detaljplanen             
för Slottsholmen

Anpassning/tillväxt

Ett övergripande syfte med projektet på Slottsholmen tycks ha varit att 
sätta Västervik på kartan och stärka dess varumärke. Detta menar P1 var 
en ambition som delades av kommunen och den privata exploatören, 
även om projektet initierades av exploatören; “[...] det föddes ju i Björn 
och att han ville skapa något häftigt helt enkelt. Och sätta Västervik på 
kartan och så, och det här nappade ju politiken på direkt såklart då, ska vi 
liksom göra något häftigt i Västervik [...]”. Innan detaljplaneprojektet på 
Slottsholmen påbörjades berättar P1 att det under en lång tid hade pågått 
ett arbete för att ersätta den nedgångna restaurangbyggnaden med en ny 

att genomföra och driva det. Men när Ulvaeus och Alm Equity kom med 
ett förslag för Slottsholmens framtida utveckling menar P1 att situationen 
blev en annan; “[...] nu har vi en exploatör här som har pengarna och 
intresset och engagemanget, och så det blev ju mycket att exploatören, 

det var liksom från kommunens sida var man, tyckte man att det var 
häftigt, och ville pröva och liksom, var glad att det kom någon med den 
här häftiga idén [...]”. Vidare beskriver P1 situationen som att “[...] här 
var ju en möjlighet att göra något, och inte bara något, utan något riktigt 

[...]”. Med tiden menar P1 att projektet även kom att ses som något som 
gynnade länet som helhet; “Man vidgade vyn och tänkte att det här är bra 

i hela länet så, att det här blir till i Västervik. Och det kommer att ge 
mycket arbetstillfällen, det sätter Västervik på kartan [...]”. Det var dock 
inte självklart att projektet skulle gå igenom hos länsstyrelsen, eftersom 
det ansågs bryta mot riksintresset för kulturmiljövård. P1 berättar att det 
slutade med att landshövdingen gick in och skrev under planhandlingen 
för att den verkligen skulle gå igenom. Projektet kan således förstås som 
del av en övergripande tillväxtstrategi, där den byggnad som planen 
medger kan kopplas till platsmarknadsföringsstrategier i syfte att skapa 
publicitet och intresse - både lokalt och regionalt.

Inåt/utåt

Under intervjun framkom att den ursprungliga tanken varit att bygga ett 
lägre hus på Slottsholmen som skulle kallas Visans Hus, men det visade 
sig vara svårt att förverkliga detta projekt eftersom det saknades resurser. 
Denna initiala tanke vidarearbetades därför av Björn Ulvaeus i samarbete 
med Alm Equity och landade i ett större helhetsgrepp med en byggnad 
som skulle rymma både restaurang, hotell, bostäder samt konferens- och 
eventmöjligheter. På så vis skulle ekonomin i projektet gå runt. Detta kan 
främst tolkas som ett utåtriktat projekt, med tanke på att projektet till viss 
del därför är beroende av besökare och turister. Enligt P1 kommer de 
lägenheter som ska byggas dessutom att bli Västerviks dyraste och troligtvis 
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köpas av främst folk utifrån. Samtidigt poängterar dock P1 att projektet 

miljöerna rustas upp. Detta är något som avspeglas i allmänhetens respons, 
som P1 menar är övervägande positiv eftersom människor upplever att det 
händer något i staden som kan bidra till en utveckling och förbättring av 
stadsmiljön som helhet. Detaljplanen kan således inte anses ha enbart ett 
utåtriktat förhållningssätt, eftersom en tydlig målsättning tycks ha varit 

Under planprocessen menar P1 att det pågick diskussioner kring om 
planen överhuvudtaget skulle få medge bostadsändamål; “Det var också 
en diskussion kommer jag ihåg, i början. Skulle det få vara ett B över 

Men efter många diskussioner hit och dit så kom vi ändå fram till att det 
. Det går 

dock inte att bortse från det övergripande syftet med projektet; att sätta 
Västervik på kartan och dess fokus på hotell, evenemang och exklusiva 
bostäder. Detta indikerar ett framförallt utåtriktat förhållningssätt, även 
om de mervärden som skapas i form av en ny målpunkt och förbättrad 

själv kring detta under intervjun; “Det ska fortfarande vara en plats för 

sen är det ju bostäder och hotell, så då gynnar det ju andra människor 
. Projektet kan således ses som dubbelbottnat, eftersom det beroende 

på utgångspunkt kan anses gynna olika intressegrupper.

Symboliskt/fysiskt

Diskussionen kring Slottsholmsprojektet kretsade främst kring den 
höga byggnad som detaljplanen medger. Byggnaden ritades av den 
internationellt kände arkitekten Thomas Sandell och enligt P1 var syftet 
redan från början att skapa ett landmärke som skulle sticka ut, vilket går 
att koppla till ett fysiskt förhållningssätt där den fysiska utformningen 
ges stor betydelse. Byggnadens höjd och utformning kom dock att 
väcka starka känslor eftersom den inte ansågs passa in i omgivningen 
och riksintresset för kulturmiljövård, något som P1 kan förstå; “Det tar 
mycket uppmärksamhet och det, och det ser inte ut annars som det gör i 
staden, jag menar, den låga bebyggelsen och de höga, slanka landmärkena 
[...]”. P1 poängterar dock att även om byggnadens fysiska utformning 
kom att ta stort fokus, så handlar projektet också om de kringliggande 
offentliga miljöer som rustas upp i syfte att skapa ett attraktivt stråk 
längs vattnet, vilket kan ses som ett stärkande av Västerviks varumärke 
som skärgårdsstad; “Men varumärket, att vi ligger vid vatten och vill 
stärka det, det kan man ju se att det här istället stärkte, förstärkte, för 
vi planerar ju för en marina och liksom öka båtlivet och vi får många 
platser utmed vattnet, mötesplatser och så, så att det förde ju med sig det 
här som något gott då.”. Projektet kan således sägas domineras av dess 
fysiska utformning i form av den höga byggnad som medges, men att de 
diskussioner som uppstått i samband med planprocessen främst handlat 
om symboliska värden; huruvida byggnaden platsar in i kulturarvet och 
stadsbilden samt hur den fysiska miljön kan utformas för att stärka känslan 
av vattennärvaron och Västervik som varumärke.
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Bevarande/förändring

Detaljplaneprojektet kom att bli mycket omdebatterat för att det ansågs 

slottsruinen, vilket tyder på att projektet kan anses ha ett förändringsintresse 

eftersom det i mångt och mycket är en subjektiv bedömning. På en sådan 
kulturhistoriskt viktig plats, som många människor dessutom har en 
personlig koppling till, menar P1 att det är svårt att undkomma denna form 
av kritik; “Men då sa lite vi, från vår sida, lite halvt skämtsamt, vad man 
än gör här så tar man fokus från ruinen, för den är en liten låg grå stenhög 
liksom [...]”. Istället menar P1 att det är kontrasten mellan det nya och det 
gamla som är det intressanta och att staden måste tillåtas att utvecklas; 
“Men vi diskuterade ju väldigt mycket här kring vår stadsbild och om den 

stadsbilden har ju inte alltid sett likadan ut.”. På många sätt menar P1 att 
projektet snarare kan sägas stärka Västerviks historiska identitet som staden 
vid vattnet där ruinen även framhävs. En ambition från kommunens sida är 
t ex att försöka gestalta platsens historia genom olika konstnärliga uttryck 
i den offentliga miljön, vilket visar på ett bevarandeintresse. Projektet för 
Slottsholmen kan således sägas utgå från ett bevarandeintresse, men det 
går samtidigt att diskutera dess påverkan på omgivningen. Är det möjligt 
att förena en strävan efter att skapa ett häftigt landmärke som sticker 

ställning i frågan kring vilket intresse som skulle väga tyngst när de antog 
planen som anger en sju våningar hög byggnad - den högsta i Västervik; 
“[...] där har vi ändå tagit ett ställningstagande att det här är okej, att 
bygga såhär högt. Och det påverkar stadsbilden, men det är okej ändå, för 
detta skulle gå igenom liksom.”. 

Framtagandeprocessen för detaljplanen            
för Skeppsbrokajen 

Anpassning/tillväxt

Den tillväxtinriktning som uttolkades i plandokumentet för Skeppsbrokajen 
kom även till uttryck i intervjun. I linje med intentionerna i detaljplanen 
att stärka Västerviks identitet som sjöstad, poängterar P2 att huvudsyftet 
med detaljplanen var att 
man var ute efter och dra nytta av någonting som man tror kan vara en 
attraktiv miljö för kommunens utveckling.”. Detta uttalade tyder på att 
stärkandet av identiteten också upplevs ha en funktion för kommunens 
tillväxt genom tillskapandet av vattenkontakt och attraktiva miljöer som 
kan bidra till en positiv utveckling i kommunen. P2 argumenterar vidare 
att projektet på Skeppsbrokajen kan ha en viktig roll för att locka intressen 
till kommunen, något som också kan kopplas till tillväxt. Framförallt för 
att projektet är relativt ovanligt och därmed kan intressera både planerare 

inser ju att många kommuner sneglar ju på oss, hur vi har....hur gjorde ni 
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med eran detaljplan?” samt 
vattnet, mitt inne i centrala...staden Västervik, det är klart att det stärker 
ett varumärke, eller det skapar ett intresse och sånt...så att de...de är 
positivt.”. Projektet för Skeppsbrokajen kan således tolkas ha en tydlig 
tillväxtinriktning. 

Inåt/utåt

På den direkta frågan om projektet för Skeppsbrokajen hade någon 

utan att det snarare fanns ett övergripande mål om att generellt stärka 
vattenkontakten i området. Men sett till processen och detaljplanens 
utformning går det dock att se en inriktning som pekar mot ett utåtriktat 
förhållningssätt, där stort fokus lades på att anpassa detaljplanen efter 
exploatörens krav och förväntningar; ”Alltså i den planen så blev ju den 
här explicita exploatören...väldigt, alltså det...tongivande såklart...vi kan 
ju inte, vi kunde ju inte gärna göra en detaljplan utan att veta vad...vilka 
krav och förväntningar... som exploatören har. Så att det är klart att det 
blev en...inte styrande, men det blev en...en nära dialog i planarbetet 
mellan kommunen och som planförfattare och... exploatören...eftersom vi 

början då.”. Vidare konstaterar P2 att; 
detaljplan som helt och hållet är... ska vi säga skräddarsydd...i det här 

, något som tyder på 

uttrycker dock även en medvetenhet om konsekvenserna av att anpassa 
sig allt för mycket efter ett intresse; “[...] det kan ju vara en svaghet i det, 
för att...om någon annan som skulle vilja bygga där så kanske det inte till 
alla delar funkar lika bra [...]”. 

Enligt P2 fanns ingen uttalad målgrupp för projektet, men det går 
samtidigt att fråga sig vilka som kommer att ha råd med de bostäder 
som föreslås sett till deras exklusiva karaktär. P1 ifrågasatte detta under 
sin intervju och kritiserade att projektet i viss mån kan sägas sakna en 
verklighetsförankring; 
får du får en villa i Västervik, och är västervikarna verkligen beredda att 
betala det här för det här boendet så. Det har jag känt mig lite skeptisk 

. Projektet för Skeppsbrokajen kan således 
tolkas ha ett framförallt utåtriktat förhållningssätt sett till dess ekonomiska 
beroende och anpassning till exploatören, men också förslagets exklusiva 

utan att allmänhetens intressen också säkrats i planen; ”Absolut! 
Planen innehåller ju en strandpromenad rakt igenom...som är...allmän 
platsmark”. Vidare argumenterar P2 att projektet har potential att bidra till 
många synergieffekter som kan gynna såväl ett inåtriktat och ett utåtriktat 
perspektiv; 
ställer ju krav på omgivande miljöer...också att, så det kommer ju innebära 

när det gäller gestaltning, utformning och sånt, och omkringliggande ytor 
så att...det är ju inte bara här det händer något, utan det får ju ringar 

att...rustas upp och förskönas, kanske få andra funktioner...till det bättre”. 
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Oavsett om projektet kan tolkas som inåt- eller utåtriktat verkar det inte ha 
gett upphov till några protester från allmänhetens sida, vilket avsaknaden 
av överklaganden i planprocessen tyder på enligt P2. P2 diskuterar dock 
att det kan ha sin förklaring i att ”[...] Folk kanske mest bryr sig om det 
som händer i verkligheten. [...] det stora genomslaget blir ju när...så att 
säga... verkligheten ramlar ner. När det blir hus där, det blir bryggor där, 
när det blir en strandpromenad, det kanske blir någon restaurang och 
sånt...det är ju då...folk i allmänhet får upp ögonen...detaljplaner i övrigt 
är ju rätt så...ointressant för den breda allmänheten... om man ska vara 

, vilket innebär att det återstår att höra allmänhetens åsikt 
när projektet realiserats. Sammanfattningsvis kan projektet tolkas ha en i 
huvudsak utåtriktad inriktning, även om P2 argumenterar för dess fördelar 
sett ur ett inåtriktat perspektiv. 

Symboliskt/fysiskt

Enligt P2 grundar sig projektet för Skeppsbrokajen från början i 

kunde utveckla strandlinjen... det var ett kommunalt...uppdrag kan vi 
säga...vi jobbade med det och det var över ett mycket större område 
än det här...bara för att skapa inspiration och se vilka möjligheter den 

. Idéstudien mynnade sedan ut i ett övergripande 
syfte för utvecklingen av strandlinjen som skulle bidra till stärkandet av 
Västerviks identitet som sjöstad. Projektet för Skeppsbrojaken kan således 
tolkas bygga på både symboliska och fysiska aspekter, där det fanns en 
övergripande intention om att skapa en sjöstadskaraktär genom fysiska 
medel. P2 beskriver Västerviks identitet som “[...] staden som...en av de 
få städerna längs Sveriges kust som faktiskt öppnar upp sig och vänder sig 

, och framhåller att projektet 
för Skeppsbrokajen 
som ändå Västervik har som den här...havet mitt i staden...där du har 
vattenkontakt på väldigt många ställen, och till och med då kan bo väldigt 
nära vattnet...så det...det bara bekräftar det som folk tror och förstärker.”. 
I detta resonemang framgår att skapandet av fysiska förutsättningar som 
bättre vattenkontakt enligt P2 kan bidra till symboliska värden som ett 
stärkande av Västerviks identitet.

Bevarande/förändring

Något som framkom tydligt under intervjun kring projektet för 
Skeppsbrokajen var ett starkt bevarandeintresse med fokus på att bygga 

vattnet. P2 diskuterar att projektet lämpade sig väl sett till Västerviks 
identitet; ”Det var ju helt rätt där...det var ju därför vi...engagerade oss 
i det här.” och argumenterar vidare att projektet kan bidra till helheten 
och en förädling av området vid Skeppsbrokajen. Samtidigt kunde ett 
förändringsintresse uppfattas i detaljplanen då den möjliggör en helt ny 

med nya; 
vi...skapa attraktiva stadsmiljöer i vattennära läge... och omdana gamla 
miljöer som t.ex. gamla hamnar som inte längre har någon funktion, då 
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kan man göra någonting annat åt det... det var egentligen det det handlade 
om, stadsförnyelse.”. Dock verkar det grundläggande syftet ha varit att 

och inte att skapa någon ny, vilket talar för ett rådande bevarandeintresse. 

Platsmarknadsföring som en del av Västerviks 
kommunala planeringspraktik

Förhållandet mellan platsmarknadsföring och fysisk 
planering 
I intervjuerna för Slottsholmen och Skeppsbrokajen framkom två relativt 

platsmarknadsföring som “[...] hur Västervik marknadsför sig som plats 

verksamhet på [...]” och menar att platsmarknadsföring som syftar till 
att bevara en identitet kan innefatta såväl bevarande och anpassning till 
miljöer såväl som nya inslag. P2 å andra sidan ger inte någon direkt 

“[...] vi har en karaktär 
i Västervik, hela centrum är riksintresse...vi har mycket låg bebyggelse 
i delar av, det är lite småländska stugor...och då innebär det att med 
platsmarknadsföring skulle vi utforma detaljplaner som förstärker det, 

nödvändigtvis inte alltid vara [...]”. Detta resonemang verkar snarare 
koppla platsmarknadsföring till en verksamhet som syftar till att bibehålla 
en identitet genom bevarandet och anpassning av miljöer, än tillförandet 
av nya inslag.

När det gäller kopplingen mellan fysisk planering och platsmarknadsföring 
ser P1 en relativt tydlig koppling medan P2 snarare ifrågasätter kopplingen 
praktikerna emellan. P1 uttrycker det som att 
dagligen med att skapa en attraktiv stad och kommun, som har många 

värden. En trevlig och trivsam plats helt enkelt. För oss som bor här, 
men även för besökare så [...]”. Vidare poängterar P1 att ”Vi är en sådan 

Västervik Framåt1 jobbar med och liksom marknadsföra oss och så, så att 
det har man ju med sig också [...]”
dokument som de utgår från gällande Västerviks identitetsskapande 
menar P1 att: “[...] det står ju med i ÖP:n till exempel, det står ju 

är liksom en sån där självklar grej på något sätt”. Dessa uttalanden 
kan tolkas bekräfta kopplingen mellan den fysiska planeringen och 
platsmarknadsföringen i det dagliga planeringsarbetet. 
något sätt oundvikligt.” menar P1 som svar på frågan om de medvetet 
arbetar för att stärka en viss identitet av Västervik. Däremot menar P1 

1  Västervik Framåt är ett näringslivsbolag i Västervik med uppdrag som innefattar arbete 
som berör alla områden som har betydelse för att skapa tillväxt såsom näringsliv, be-

Framåt [u.å.]). 
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att den kommunala planeringsverksamheten inte medvetet arbetar med 
platsmarknadsföringsbegreppet i sin praktik; ”[...] Jag skulle inte uttrycka 
det så, utan det är ju medvetet att göra en attraktiv stad, trevliga miljöer 

 och P2 diskuterar på 
ett liknande sätt; “[...] vi pratar inte om platsmarknadsföring... i...inom 
fysisk planering eller inom projektering eller markexploatering, jag kan 
tänka mig att man gör det inom...marknadsföringsarbetet... möjligtvis 
informationsarbetet...men vi... använder inte det begreppet”. Något som 
de båda enas i är att platsmarknadsföringen av Västervik inte är deras 
huvudmål i den fysiska planeringen. De verkar båda resonera i enlighet 
med hur P1 uttrycker det; “[...] vi tänker ju ännu mer på, alltså, en helhet 

. 
Vidare verkar de båda vara överens som att Västerviks varumärke inte 
är det som står i centrum, men att det ändå kan gynnas av planarbetet, 
vilket P2 uttrycker; “[...] bra boendemiljöer, det kan ju i sig vara ett 
varumärke...det blir...där skapas trevliga miljöer [...] men vi pratar inte 
om det i dom termerna riktigt... utan vi är mer situationsanpassade...och 
försöker förädla dom planområden vi har med högsta kvalitén [...]”.

Något som också framkom i intervjuerna var att den fysiska planeringen 
och platsmarknadsföringen upplevs ha en inbördes påverkan. P2 framhåller 
att den fysiska planeringen är “[...] oerhört möjlighetsskapande [...] 
jätteviktig för att skapa de långsiktiga spelreglerna” och menar vidare att 
“[...] med en aktiv och offensiv fysisk planering så kan vi ju så att säga 
skapa de bästa möjliga förutsättningar...tycker jag. Det räcker inte med 
att bara ha en massa miljoner eller goda idéer och så, man måste också ha 
de här...förutsättningarna klart för sig som en detaljplan medger...annars 
så kommer man ju inte hela vägen fram”. Vidare argumenterar P2 att 
den fysiska planeringen;  “[...] skapar ju oerhört mycket förutsättningar, 
som om de är dåliga, så är det svårt för alla andra aktörer att lyckas 
[...]”. P1 är också av uppfattningen att den fysiska planeringen spelar 
en roll i platsmarknadsföringen av Västervik och poängterar samarbetet 
mellan verksamheterna; “Jo, men det spelar ju stor roll, vi har ju som 

någon vecka sedan när vi gick igenom [...] vad ska vi tänka på i vårt 
planarbete [...]”. Vidare belyser P1 hur den fysiska planeringen även 
bidrar till platsmarknadsföringen av Västervik, vilket framgår i citat som; 
“[...] förutom det här med att skapa vackra, attraktiva boendemiljöer 
och andra miljöer så gäller det ju att vi har god planberedskap [...] 

som vill bygga på något sätt [...]” och ”[...] vår planering skapar ju 
förutsättningar då för att man kan bosätta sig i attraktiva lägen, och 
ofta har det ju handlat om attraktiva lägen i vatten, så, för att locka hit 
människor utifrån så.”. Den fysiska planeringen kan sammanfattningsvis 
tolkas som en viktig förutsättningsskapare som skapar möjligheter för 
Västerviks varumärkesbyggande och platsmarknadsföring.
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Platsmarknadsföringens möjligheter och               
begränsningar 

Planeringsverksamheten kan enligt både P1 och P2 sägas skapa 
förutsättningar och möjligheter som platsmarknadsföringen av staden kan 
dra nytta av, men omvänt gäller också att platsmarknadsföringen kan skapa 
förutsättningar för den fysiska planeringen. P2 poängterar dock att det är 
viktigt att se till kommunens och samhällets utveckling i stort för att förstå 
verksamheternas egentliga betydelse. P2 argumenterar för att den fysiska 
planeringen; “[...] är inte en enskild företeelse, utan det är en länk i en lång 
kedja av oftast nödvändiga aktiviteter [...]” och poängterar att det är viktigt 
att förstå samspelet mellan den fysiska planeringen och andra aktörer; “[...] 

lägger ned fabriker, istället växer [...]”. Utöver beroendet av samspel med 
andra aktörer belyser P2 även vikten av att se till planeringsverksamhetens 
förutsättningar och vad det kan få för begränsande effekter på planeringens 
handlingsfrihet. Planeringen är enligt P2 exempelvis; “[...] omgärdad av 
massa begränsningar...alltså PBL är ju begränsningar, alla riksintressen 
ger begränsningar...klimatanpassningsfrågorna ger begränsningar [...]”.

långa avstånd till kringliggande expansiva tillväxtregioner, belyser både 
P1 och P2 platsmarknadsföringens betydelse vilket P2 uttrycker det som; 
“[...] eftersom vi är en egen arbetsmarknadsregion, idag...och...så innebär 
det att det blir extra viktigt [...] vårt beroende av omvärlden är ju då stort 
[...] vi är beroende av att kunna länka oss samman med andra regioner 
[...] att få till den här regionförstoringen är alltså en, den mest strategiska 
frågan vi har i ett långsiktigt perspektiv [...] det är helt avgörande.”  Tron 
på tillväxt och dess betydelse för utvecklingen speglas i P1s beskrivning 
av den kommunala politiken i Västervik; “Tillväxt brinner politikerna 

Detta visar sig även i den 
kommunala planeringspraktiken, där P1 upplever att det är viktigt med en 
planberedskap så att kommunen står redo om ett företag vill etablera sig 
i kommunen eller efterfrågan på bostäder växer; “Hur ska vi få hit folk 
och etablera sig här om vi inte har någon mark och erbjuda? Så att det 
är ju jätteviktigt, och det tittar vi ju ständigt på [...]”. P2 nyanserar dock 
bilden något och poängterar att tillväxt som politisk strategi i Västerviks 
kommun har en betydligt bredare innebörd än att enbart öka befolkningen 
eller antalet arbetstillfällen - det handlar snarare om att främja en positiv 
utveckling för samhället i stort; “[...] när vi pratar tillväxt så säger vi att det 

. 

kopplingar till tillväxtregioner vilket resulterat i ett beroende av samarbete 
med omvärlden för att främja en positiv utveckling i kommunen, diskuterar 
P2 platsmarknadsföringens roll; “[...] det är klart att den är en pusselbit 
i det, eftersom vi har så väldigt goda förutsättningar, vi redan har mycket 
relationer och kontakter, framförallt mot Östergötland, många vet vad 
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Västervik är, det är ett välkänt, man vet ju det är en av Sveriges 10 mest 
besökta resmål och så vidare, så det är klart att vi har en väldigt god 

utveckling vi vill ha i alla aspekter, det kräver ju ett rejält arbete [...] 
Men just att vi är ett känt namn, i positiv mening, det är klart att vi har 

till Västervik, relativt väl då, jämfört med många andra mellanstora 
kommuner.” Även P1 belyser platsmarknadsföringens roll och betydelse 
för Västervik som identitetsbyggande verksamhet; “[...] vi måste ju se till 

inte att försöka få något storstadskomplex, alltså att vi ska försöka bygga 

och det är det här pittoreska och gulliga hus i centrum och så. Det ska ju 
vi vara stolta över, och stärka de värdena [...]”. Vidare konstaterar P1 att 
externa aktörer och investerare ofta tycker till om saker och ting, men att 
kommunen ändå är de som bestämmer och driver utvecklingen framåt; 
“[...] vi har ju verkligen kapacitet och mage att säga nej om man säger så, 

är vi inte [...] det är ändå kommunen som driver och bestämmer skulle jag 
vilja säga.” P1 poängterar dock att det är en fördel med privata aktörer 
och exploatörer som har kunskap och kännedom om Västerviks historia 
och förutsättningar. Här drar P1 en parallell till projekten på Slottsholmen 
och Skeppsbrokajen och uttrycker en önskan om att “[...] men att man 

något.”. 

Sammanfattningsvis konstaterar P2 att platsmarknadsföringen visserligen 
har betydelse, men att det inte är något avgörande för kommunens 
utvecklingsarbete; 
det är klart, men det är klart att det spelar roll. Om vi skulle vara kass på 
det, då skulle inte det vara lika bra, men det är som jag säger, det är så 
mycket annat också, alltså det här är en pusselbit i hela den paletten vi 
har av olika arbetsuppgifter, eller uppdrag som det kommunala uppdraget 
är. Men det är klart att det spelar roll. Är vi bra på det området så blir vi 
ännu mer attraktiva, så är det. Men enbart det hjälper inte bara, utan man 
måste jobba väldigt brett känner vi här då.”. 
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Slutsats

Efter att ha granskat de olika dokumenten och intervjumaterialen går det att 
se vissa återkommande mönster och tendenser. Även om varje dokument 
och intervju kan stå för sig självt, blir det mer intressant att ställa dem 
mot varandra i syfte att skapa en fördjupad och nyanserad bild av hur 
platsmarknadsföringsstrategier kan fungera som en del av det kommunala 
utvecklingsarbetet och den fysiska planeringsverksamheten. I slutsatserna 
tas utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar:

1. Hur uttrycks olika former av platsmarknadsföringsstrategier 
i Västerviks kommuns visionsdokument, översiktsplan samt i 
detaljplanerna för Slottsholmen respektive Skeppsbrokajen? 

2. Hur kan framtagandeprocessen för detaljplanerna för Slottsholmen 
samt Skeppsbrokajen förstås och problematiseras utifrån olika 
former av platsmarknadsföringsstrategier?

3. Hur kan förhållandet mellan platsmarknadsföringen och den fysiska 
planeringen i Västerviks kommun beskrivas?

4. Vilken betydelse har platsmarknadsföringen för Västerviks kommunala 
utveckling och planeringsverksamhet? 

I besvarandet av frågeställningarna lyfts även blicket något i ett försök 

kan förstås, motiveras och problematiseras med koppling till litteraturen i 
forskningsöversikten (se kapitel 2). 

Slutsatserna är uppbyggda kring rubriker som berör olika teman vilka 

olika platsmarknadsföringsstrategierna. Vissa av dessa teman går mer eller 

ofta går in i varandra har valet gjorts att inte strikt följa denna uppdelning, 
utan snarare försöka uppmärksamma kopplingarna dem emellan. 

En marknadsstyrd planering? 

Sett till kopplingen mellan de dokument som granskats är det tydligt att 
de övergripande visionerna i Vision Västervik 2025 fungerat som ledord 
för den efterföljande planeringen i ÖP 2025 samt detaljplaneprojekten 
för Slottsholmen och Skeppsbrokajen. Det kan med andra ord sägas vara 
politiken som satt målen för samhällsutvecklingen, medan den fysiska 
planeringen strävar efter att förverkliga dessa målsättningar genom olika 
former av åtgärder i den fysiska miljön, vilket överensstämmer med 
Strömgrens (2007:229-230) beskrivning av den rationella planeringen 
utifrån en svensk kontext. Sett utifrån ett platsmarknadsföringsperspektiv 
innebär en rationell planeringspraktik således att det framförallt ligger 

platsmarknadsföringsstrategier som ska eftersträvas och användas inom 
planeringen. I Västervik är det tydligt att politiken har haft ett stort 

visionsdokumentet men även genom andra policydokument. Detta vittnar 
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om ett starkt samarbete mellan politiken och planeringen, vilket även 
möjliggör ett kraftfullare och enhetligare budskap sett till både visioner, 
strategier och det fysiska resultatet i den byggda miljön. Frågan är dock hur 
mycket kommunen låter sig påverkas av externa aktörer, såsom företagare 
och investerare, och vad detta kan tänkas få för konsekvenser. 

alltmer kommit att centreras kring ekonomiska utvecklingsfrågor, med en 
gradvis maktförskjutning från offentliga till privata aktörer. En intressant 
fråga sett till de visioner, strategier och projekt som granskats i Västervik 
är därför hur mycket de privata aktörerna tillåtits påverka genom att styra 
politiska beslut i en viss riktning, både direkt och indirekt. P1 menar 

önskningar, men att kommunen har kapacitet och mage att säga nej om 
det är något galet som presenteras för dem. Frågan är dock om det alltid är 
så tydligt. För att ett projekt ska realiseras behöver många olika faktorer 
samspela, såsom en politisk opinion, resurser, efterfrågan och kapital. 
Sett till de förutsättningar som Blücher (2006:150-152) menar att många 
kommuner i dagsläget står inför, med otillräckliga ekonomiska resurser att 
främja den önskade utvecklingen vilket resulterat i ett ökat beroende av 
privata aktörers engagemang och investeringsvilja, går det att ifrågasätta 
hur oberoende Västerviks kommun kan anses vara. För även om P1 inte 
tycker att politikerna i Västerviks kommun låter sig köpas hur som helst, 
är de troligtvis till stor del beroende av externa exploatörer och investerare 
för att kunna genomföra sin tillväxtbaserade politik. Det går t ex att fråga 
sig om projektet på Skeppsbrokajen eller Slottsholmen blivit verklighet 
om det inte kommit privata exploatörer och tagit initiativ och drivit 
frågan framåt. P2 poängterar dock att ingen part ensam kan initiera och 
driva ett projekt framåt - det handlar snarare om ett samarbete där både 
kommunen och den privata exploatören förväntas fullfölja sina respektive 
åtaganden för att nå en fungerande helhet. Detta uttalande kopplar an till 
den nya verklighet av partnerskap och allianser mellan kommunala och 

att möjliggöra och förverkliga olika projekt. Utifrån detta förhållningssätt 
kan varken kommunen eller marknaden sägas vara den enskilt styrande 
aktören, det handlar snarare om ett ömsesidigt beroendeförhållande dem 
emellan. 

Sett till både Slottsholmen och Skeppsbrokajen går det att ifrågasätta vem 
som egentligen var den initiativtagande och drivande aktören till projektet. 
P1 menar att det de privata aktörerna inledningsvis kom att bli de drivande 
i detaljplanen för Slottsholmen eftersom det var de som hade idéerna 
och resurserna. Vidare upplevde P1 att politikernas intresse i projektet 
var starkt och att planeringen i mångt och mycket kom att anpassa sig 
efter exploatörernas villkor, framförallt sett till kulturmiljövården som 

påverkan var även tydlig i planen för Skeppsbrokajen som både kom att 
initieras och skräddarsys enligt exploatörens önskemål och behov. P2 
poängterar dock att detta till största del berodde på att den kommunala 
planeringsverksamheten saknade nödvändig kompetens kring vad som 

som kommunen själv försatt sig i när de valde att gå på exploatörens linje 
och skapa en plan enbart anpassad efter denna bostadsform. Sett utifrån 
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denna kontext går det att se kopplingar till den maktförskjutning inom 
planeringsverksamheten från offentliga till privata aktörer som både 

dock hur alternativet skulle ha sett ut. Som liten kommun på landsbygden 
är det troligtvis svårt att säga nej när en privat exploatör kommer med 
resurser och engagemang och vill genomföra ett projekt som inte bara 
kommer få stor betydelse för staden, utan även för kommunen och regionen 
i stort. I en samtid karaktäriserad av konkurrens om företag, investerare 
och invånare är det viktigt att synas, men för att synas behöver kommunen 
visa upp något unikt eller spektakulärt. Och hur görs det om kommunen 

Utifrån en internationell kontext menar Harvey (2011:86, 112)  att makten 
att omorganisera staden ofta kopplas till lokalt politiskt beslutsfattande, 

underlättande och samordnande roller, medan makten snarare ligger hos 
andra samhällsaktörer så som företagare, investerare och byggherrar. Dessa 
utgör tillsammans den dominerande kraften i den lokala tillväxtpolitiken, 

synes neutrala ställningar (Harvey 2011:112). Detta kopplar an till den 
marxistiska planeringsskolan som hävdar att dagens planering ska förstås 
som en produkt av det kapitalistiska samhället, där det är ett kapitalintresse 
snarare än ett allmänhetens intresse som styr planeringen (Allmendinger 
2009:79-80). Sett till Västerviks kommun går det inte att göra en direkt 
jämförelse med den internationella kontext som Harvey (2011) och 
Allmendinger (2009) utgår ifrån. Däremot går det att i grova drag se en 

kommer fortsätta att ha, på den förda politiken och planeringsverksamheten 
i Västerviks kommun. Detta kan förklaras av den kritik som lyfts mot 
den kommunala platsmarknadsföringen, nämligen att tillväxt inte är något 

2005:168-177), utan något som framförallt externa aktörer och investerare 
skapar (Fjertorp 2012:22-23). Detta poängterar även kommunens 
beroendeställning i en marknadsstyrd samtid. För eftersom privata aktörer 
ofta drivs av vinstintressen, krävs troligtvis ett behov och en efterfrågan 
som motiverar dem utöver kommunens mer strategiska målsättningar som 
inte nödvändigtvis behöver vara verklighetsförankrade. Här går det att dra 
en parallell till planprojektet för Skeppsbrokajen, där P1 ifrågasatte vem 

skulle bli mycket dyra sett till Västerviks bostadsmarknad i övrigt. För att 
detta projekt ska kunna genomföras kommer det troligtvis bli nödvändigt 
att rikta sig utåt mot en annan målgrupp med tillräckliga ekonomiska 
resurser, vilket även ifrågasätter om denna planering kan anses vara för 
allmänhetens nytta. 

En tydligt förankrad politisk planeringsstrategi kan troligtvis vara en 
fördel om det kommer en exploatör till kommunen med ett spektakulärt 

utvecklingsriktning som kommunen faktiskt vill främja och vilka 
planprojekt som kan anses gynna denna. P2 argumenterar i linje med detta 
resonemang och menar att kommunen skapar många förutsättningar som 
är avgörande för att andra aktörer ska kunna lyckas. Det krävs således 
att planeringen skapar grundförutsättningarna för att olika projektinitiativ 
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ska kunna tas och genomföras. Uppfattningen av Västerviks kommunala 

förankrats i efterföljande plandokument som översiktsplanen och de 
två detaljplaner som studerats. Detaljplaneprojekten kan tolkas vara 
ytterligheter i den kommunala planeringsverksamheten eftersom de mer 
eller mindre behandlar spektakulära byggnadsprojekt, men trots detta 
går de att koppla till visionens övergripande målsättningar vilket styrker 
både projektens såväl som kommunens och planeringens legitimitet. 
Med en kommunal planeringsverksamhet som frångår tidigare uppsatta 
strategier och målsättningar för att tillmötesgå en privat exploatör 
skulle situationen troligtvis varit den motsatta, eftersom det således 
går att ifrågasätta kommunens samstämmighet och förmåga att styra 
samhällsutvecklingen i en önskad riktning. Detta kan även få konsekvenser 
för planeringsverksamheten som sådan, för vad får planeringen för 
legitimitet om strategiskt uppsatta planer såsom översiktsplanen, plötsligt 

Så länge utgångspunkten är en rationell planering, ska planeringen i teorin 
utgå från politiskt uppsatta målsättningar. Om det snarare kan anses vara 

beskrivningen av en nyliberal planeringspraktik, där det är marknadens 
efterfrågan som ger signaler om vad som behöver byggas eller bevaras. Här 
kan en parallell även dras till Allmendingers (2009:100-101) beskrivning 
av den marxistiska teorins tudelade syn på planerarens möjligheter att 
agera i en marknadsstyrd omvärld, där det ena agerandet kan beskrivas 
som reaktivt och det andra som proaktivt. I fallet med Slottsholmen och 
Skeppsbrokajen är uppfattningen att det är de privata exploatörerna, eller 
snarare marknadskrafterna, som till stor del initierat och styrt planeringen 
vilket kan tolkas tala emot den kommunala planeringspraktiken som 
sådan. Det har dock blivit tydligt att projekten medfört många mervärden 
såsom upprustade offentliga ytor och en framåtanda i staden - värden som 
den kommunala planeringen i mångt och mycket möjliggjort och förädlat. 
Även om den kommunala planeringen således inte kan sägas vara proaktiv 
så till vida att de utmanar de rådande marknadskrafterna, verkar den dock 
ha en funktion i att ta vara på de möjligheter som ges och vidareutveckla 
dem till något större som kommer många till gagn, vilket kan liknas vid 
ett reaktivt agerande. 

Platsmarknadsföring som ett indirekt resultat av 
planeringsverksamheten
Som tydliggjorts i uppsatsens teoretiska perspektiv (se kapitel 1) 

platsmarknadsföring och fysisk planering, ett förhållningssätt som 
även stöds i forskningsöversikten (se Syssner 2012:15, 91; Hague 

ett teoretiskt plan verksamheterna emellan, men den kan inte ses som 
självklar, framförallt inte sett till planeringspraktiken. Detta var något 
som blev synligt i intervjuerna där informanternas förhållningssätt 
till platsmarknadsföringsbegreppet skiljde sig åt. P1s förståelse av 
platsmarknadsföringsbegreppet kan kopplas till uppsatsens teoretiska 
perspektiv där platsmarknadsföring betraktas som en platsskapande 



Kapitel 4 - Resultat & analys 80

verksamhet, som syftar till att skapa attraktiva miljöer genom bevarande, 
anpassning och tillägg av nya inslag. P2 å andra sidan ger ingen klar bild 

platsmarknadsföringsbegreppet inom planeringsverksamheten. En möjlig 
förklaring till deras olika förhållningssätt kan härledas till P1s och P2s 
respektive position inom den kommunala verksamheten. P1 arbetar direkt 
med platsskapande och platsidentitet medan P2 snarare rör sig på ett 
strategiskt och politiskt plan i sin roll, vilket kan tänkas påverka deras skilda 
perspektiv på platsmarknadsföring som en del av planeringspraktiken. 

Problematiken i att göra en koppling mellan fysisk planering och 

snarare än i den faktiska verksamheten. Både P1 och P2 är mer eller mindre 
överens om att de inte använder begreppet platsmarknadsföring inom 
planeringsverksamheten och att de inte heller har som huvudsyfte att arbeta 
med platsmarknadsföring. Däremot menar de att de genom sin verksamhet, 
mer eller mindre medvetet, bidrar till stärkandet av Västerviks identitet. 
Detta är något som kan kopplas till Syssners (2012:15) undersökning 
som påvisat att det är ett förekommande förhållningssätt även inom 
andra kommuner. P2 menar till exempel att projekt likt Skeppsbrokajen, 
som syftar till att stärka Västerviks vattenkontakt, är en form av vardag 
för planeringspraktiken. Bidragandet till platsmarknadsföringen kan 
utifrån denna utgångspunkt således ses som ett indirekt resultat av 
planeringsverksamheten. 

Vad som är intressant i sammanhanget är dock att de målsättningar för 
den fysiska planeringen som P1 och P2 diskuterar direkt kan kopplas till 
platsmarknadsföringens syfte. Både P1 och P2 poängterar nämligen att 
planering handlar om att planera långsiktigt och strategiskt med hänsyn 
till lokala förhållanden och med målsättningen att skapa attraktiva 
livsmiljöer, vilket går att härleda till Syssners (2012:11) beskrivning av 
platsmarknadsföring som ett strategiskt, långsiktigt arbete som syftar till 
att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats. Det går således 
att ifrågasätta huruvida platsmarknadsföringen, som del av den fysiska 
planeringspraktiken i Västerviks kommun, är något som sker medvetet 
eller omedvetet samt om det kan tolkas vara ett huvudsyfte för planeringen 
eller inte att arbeta med Västerviks platsidentitet. 

Symbolisk och fysisk platsmarknadsföring med 
planeringens verktyg 

Helhetsintrycket är att Västerviks kommun indirekt arbetar med 
platsmarknadsföring och platsmarknadsföringsstrategier på olika nivåer 
i sin kommunala planeringsverksamhet; både på en strategisk och 
övergripande nivå såväl som på en mer detaljerad och gestaltande nivå. 
Platsmarknadsföringen kommer främst till uttryck genom kommunens 
tydliga strävan efter att stärka sin identitet och sitt varumärke som 

- skärgårdsstaden i Småland”. Detta identitetsskapande genomsyrar 
argumentationen och framställningen av Västervik i nutid och framtid, och 
i de dokument som granskats återkommer ständigt närheten till vattnet, 
skärgården samt den rika natur- och kulturmiljön i både bild och text. 
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Den röda tråd som genomsyrar de studerade dokumenten kan således 
sägas vara Västerviks identitet som skärgårdsstad och attraktiv livsmiljö, 
men det går att utläsa vissa olikheter sett till hur identiteten konstrueras 
mellan de olika dokumenten - framförallt gällande symboliska och 
fysiska aspekter. På den mer strategiska nivån, som karaktäriserar Vision 
Västervik 2025 och översiktsplanen ÖP 2025, kopplas inte identiteten så 

eller stadsbebyggelse, i kombination med en rad olika symboliska värden 
som t ex målsättningar om ett bra företagsklimat, en bra utbildning eller 
goda livsmiljöer. Vision Västervik 2025 för fram de politiskt strategiska 
målen som sedan konkretiseras i ÖP 2025 sett till samhällsplanering, 
med fokus på övergripande symboliska strategier. Dessa dokument kan 
ses som centrala för platsmarknadsföringen, eftersom det är genom 
dessa som platsmarknadsföringsstrategier för identitetsskapande och 
varumärkesbyggande i ett första skede förankras i den fysiska planeringen. 

Detaljplanen kan förstås som en ytterligare konkretisering, där de mer 
strategiska målsättningarna översätts till fysiska förslag och åtgärder. 
På denna mer detaljerade nivå kopplas även de symboliska värdena 

Slottsholmen som representerar en stor del av kulturvärdet på platsen. 
Detta innebär ett tydliggörande av vad Västerviks kommun syftar på 
när de talar om t ex en god livsmiljö, eftersom detaljplanerna kan tolkas 
representera och möjliggöra sådana miljöer. Detta kan även kopplas till 
planeringen som avvägande verksamhet samt platsmarknadsföringen som 

beskriver den, där den urbana variationen reduceras till enkelriktade bilder 
i form av en utvald platsidentitet. Detaljplanernas förslag kan således 
förstås som ett aktivt urval bland en större mängd alternativ, där en viss 
platsidentitet valts ut.

Översiktsplanens och detaljplanens koppling till platsmarknadsföring var 
något som styrktes under intervjuerna, även om det inte var något som 

dokument, så som översiktsplanen och turismstrategin, som ger riktlinjer 
för hur Västerviks platsmarknadsföring ska utformas för att bidra till den 
platsidentitet som eftersträvas bl a inom den fysiska planeringen. Den 

som en självklarhet i allas medvetande och undermedvetna i arbetet med 
Västerviks utveckling. I detta uttalande uttrycks platsmarknadsföringens 
genomslagskraft, eftersom den identitet som eftersträvas inte bara 

undermedveten självklarhet i planeringspraktiken. Detta kan kopplas 
till Colombs (2012:36) konstaterande om att platsmarknadsföring och 

urban utveckling. 

och gestaltningsprinciper motiveras av syften som kan kopplas till 
platsmarknadsföring. Bland annat poängteras att Västerviks identitet som 
sjöfartsstad ska stärkas genom detaljplaneprojektet på Skeppsbrokajen 
och att den nya byggnaden på Slottsholmen ska utgöra ett framträdande 
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landmärke i stadsbilden samt sätta Västervik på kartan. Dessa målsättningar 
tyder på en tro att planeringsverksamheten har medel och förmåga att 
påverka platsmarknadsföringen för Västervik och att planeringen således 
spelar en viktig roll i platsskapandet och platsmarknadsföringen av 
Västervik. Som P2 poängterar räcker det inte med kapital och initiativ; 

något som visar på planeringsverktygens betydelse för att möjliggöra 

en medvetenhet hos P1 och P2 om den fysiska planeringens möjligheter 
att påverka platsmarknadsföringen, vilket också verkar utnyttjas i 
projekten för Slottsholmen och Skeppsbrokajen. Slutsatsen blir således 
att Västerviks kommun kan tolkas arbeta med både symbolisk och fysisk 
platsmarknadsföring i sin planeringspraktik, även om de inte använder 
begreppet platsmarknadsföring i sin verksamhet.

Tillväxt som kommunalpolitisk strategi 

Den identitet av Västervik som kommuniceras genom de kommunala 
dokument som studerats går att koppla till den tillväxtnorm som bl a 

dokument strävar efter att främja en utveckling där befolkningstillväxten 
ska öka, framförallt genom fokus på attraktiva boendemiljöer, turism 
och ett stärkt företagsklimat. Detta är särskilt tydligt i Vision Västervik 
2025 som anger tonen för samhällsutvecklingen i stort med övergripande, 
visionära målsättningar. I översiktsplanen konkretiseras dessa mål-
sättningar något, men de är främst av symbolisk karaktär. Det är först i de 
detaljplaner som studerats, Slottsholmen respektive Skeppsbrokajen, som 

förslag. Tillväxten kan således sägas genomsyra alla dokument, om än 
på olika sätt. Denna uppfattning styrktes under en av intervjuerna där P1 

strävan efter tillväxt, vilken P1 även menar avspeglas i den kommunala 
planeringspraktiken där det t ex är viktigt med planberedskap utifall att 
ett företag vill etablera sig i kommunen eller om efterfrågan på bostäder 
växer. Även P2 bekräftar bilden av att Västerviks kommun strävar efter 

antalet arbetstillfällen. 

Det går dock att ifrågasätta om det är realistiskt att Västervik bygger sin 

andra kommuner och städer som konkurrerar om samma människor. 
Många av de visioner och strategier som lyfts fram i de kommunala 
dokument som granskats går att hitta på många andra ställen och i likhet 
med den kritik som Heldt Cassel (2008:176) och Harvey (2011:121) 

använder sig av samma argument. I förlängningen kan detta riskera att 
urvattna identitetsskapandet helt, eftersom identitetsskapandet utgår från 
grundtanken att kunna urskilja sig i mängden. Den identitet som Västerviks 
kommun byggt upp sitt varumärke kring, som närheten till skärgården och 
attraktiva livsmiljöer, kan inte sägas vara unik i sammanhanget utan går 
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blivit allt vanligare i syfte att överleva i den hårdnande konkurrensen där 

eller arbetsort. Här kan dock Västervik sägas ha goda förutsättningar 
att skilja sig ur mängden, för medan aspekter som handel, boende och 

läget med de utsikter och sammanhang som det skapar. Västerviks 
identitet som skärgårdsstaden i Småland, vilket framförallt kan kopplas 

i sammanhanget. 

arbetsort. Här verkar dock ambitionen främst vara att stärka näringslivet 
på en lokal och kommunal nivå samt förbättra kopplingarna till omvärlden, 
snarare än att skapa ett nytt regionalt eller kommunalt tillväxtcentrum i 

t ex att Västerviks kommun utgör sin egen lokala arbetsmarknad på grund 

att det blir än viktigare med en politik som strävar efter tillväxt genom 
samverkan eftersom kommunen på egen hand inte kan uppnå en önskad 
utveckling. I detta sammanhang menar P2 att platsmarknadsföringen 
kan ha en roll i att skapa goda förutsättningar för tillväxt, men att 
verksamheten i sig inte är avgörande. Platsmarknadsföringen har en 
funktion i att lyfta fram de goda förutsättningar som Västervik har, där 
en bra platsmarknadsföring även kan skapa större möjligheter, men det 
är bara en pusselbit i det stora hela. Därutöver behöver en mängd olika 
aspekter uppfyllas för att kommunens visioner och målsättningar ska 
kunna förverkligas.

Tillväxt som en politisk strategi kan kritiseras från olika håll, men det 

detaljplaneprojekt som granskats framförallt haft fokus på de byggnader 
som de medger, poängterar både P1 och P2 att planerna också skapar 
mervärden i form av upprustade och utvecklade offentliga miljöer längs 
hela Slottsholmen och Skeppsbrokajen. Detta är värden som kommer att 
vara tillgängliga för såväl besökare som invånare i staden och visar på ett 
alternativt sätt att med mindre medel stärka Västerviks varumärke som 
staden vid vattnet. Frågan är dock om dessa kringprojekt hade kommit 
till stånd om de spektakulära byggnaderna inte hade blivit aktuella. 
Enligt P1 har projektet för Slottsholmen överlag fått positiv respons 
från allmänheten eftersom människor upplever att det händer något som 
utvecklar staden. Projektet som helhet kan därför sägas ha bidragit till 
en känsla av utveckling och framtidstro bland befolkningen, vilket även 
är något som Fjertorp (2012:22-23) lyfter fram som en av de potentiella 
mervärden som en tillväxtpolitik kan skapa. 
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Västervik som varumärke - för vem? 

Kommuner som konstruerat en platsidentitet med fokus på aspekter 
som intressanta besöksmål, vacker natur samt attraktiva bostäder och 
företagslokaler kan enligt Heldt Cassel (2008:176-177) främst sägas 
vara riktade mot potentiella investerare, invånare och besökare snarare 

rikta sig utåt, men sett till det text- och bildmaterial som analyserats så 
ges dubbla budskap. De målgrupper som omnämns och representeras 
i ord och bild kan nästan alltid kopplas till både ett inåt- och utåtriktat 

besökare. Samtidigt kan undertonen i både text och bild framförallt tolkas 
som utåtriktad, eftersom huvudsyftet tycks vara att kommunicera en 
bild av Västervik som en attraktiv plats för människor att bosätta sig på 
eller besöka. Dessa värden, som närheten till vattnet, vackra natur- och 
kulturmiljöer och attraktiva livsmiljöer, kan ses som viktiga även för de 

mycket redan har motiverar inte detta dokumentens tydliga fokus fullt 
ut. Under en av intervjuerna poängterade även P1 att den kommunala 
planeringen i Västervik bl a skapar förutsättningar för boenden i 
attraktiva lägen i syfte att locka människor utifrån, vilket ytterligare 
stärker upplevelsen av ett främst utåtriktat förhållningssätt. En målgrupp 
som däremot hamnat i skymundan i detta sammanhang är företagarna, 
då det ges betydligt mer utrymme för faktorer som kan kopplas till 
potentiella invånare och besökare i både bild och text. Detta skulle kunna 
förklaras av att kommunen medvetet vänder sig mot och premierar dessa 
målgrupper, men det kan också tänkas handla om att målsättningar och 
strategier i koppling till näringslivet är svårare att konkretisera i fysiska 

anspela på ett attraktivt boende eller vackra naturmiljöer, eftersom detta 
vanligtvis går att koppla till en fysisk form och den fysiska planeringen 
som verksamhet. 

Den sammanlagda bedömningen är att Västerviks identitetskonstruktion 
främst kan tolkas vara utåtriktad. Detta är något som även genomsyrar 
de detaljplaner som studerats, där byggnaderna på både Slottsholmen 

syftar till att sätta orten på kartan i form av Västerviks högsta byggnad 

att bli de dyraste i Västervik och framförallt köpas av folk utifrån. P1 
uttrycker en önskan om att kommunen i sina mer vanliga projekt ska 
ha en lokal förankring i sin planering och anpassa projekten efter 
förutsättningarna hos de som faktiskt bor i Västervik. Det faktum att P1 

som studerats faktiskt skiljer sig ur mängden och att de därför inte kan 
antas vara representativa för kommunens planeringsverksamhet som 

möjlig svårighet med platsmarknadsföring i form av fysiska varumärken 

skapar uppmärksamhet och publicitet, behöver det troligtvis tillföras en 
funktion, kvalité eller utformning som inte är så vanligt förekommande på 
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platsen. Om denna idé inte är förankrad med den lokala befolkningen och 
deras behov och förutsättningar, uppstår det indirekt ett behov av att vända 
sig utåt för att hitta potentiella köpare eller besökare i syfte att få projektet 
att gå runt. Det är delvis med bakgrund i denna problematik som Fjertorp 
(2012:20-21) ifrågasätter om tillväxtpolitiken, som ofta karaktäriseras 
av platsmarknadsföring och spektakulära byggnader i syfte att attrahera 

uppdrag, eftersom den således vänder sig mot framtida invånare snarare 

genom att skapa de bästa möjliga levnadsförhållanden för dem som redan 
bor där - något som P2 menar fungerat med hänvisning till kommunens 

medel 

Något som är lika påtagligt som tillväxtnormen i de dokument som studerats 
är bevarandeintresset. Detta intresse går ofta hand i hand med en strävan 
efter tillväxt, eftersom Västerviks varumärke och identitetsskapande i stort 
bygger på aspekter med koppling till kommunens och stadens rika natur- 
och kulturmiljö med fokus på skärgården. P1 uttrycker att det är viktigt 
att se till vad som gör Västervik unikt och att inte försöka efterlikna de 
större städerna, utan att istället ta vara på Västerviks förutsättningar som 
är anledningen till att turister faktiskt besöker staden. Detta visar på en 
förankring till den lokala kontexten, där tillväxten framförallt bygger på 

även P2 bekräftar. På denna punkt går det därför inte att koppla Västerviks 

i en globaliserad samtid, där många städer närmar sig och eftersträvar 
en global kultur med byggnader och symboler som är igenkännbara 
på en global marknad. Västervik verkar snarare försöka lyfta fram vad 

vattnet och skärgårdens rika natur- och kulturmiljö, vilket blir tydligt 
i de strategiska dokumenten som Vision Västervik 2025 och ÖP 2025. 
Intresset av att bevara Västerviks identitet är även framträdande på den mer 
detaljerade nivån i detaljplanerna för Slottsholmen och Skeppsbrokajen. 
Bevarandeintresset får dock en annan framtoning då de övergripande 
strategiska ställningstagandena från Vision Västervik 2025 och ÖP 2025 
ska översättas till fysisk verklighet i detaljplanerna, då identiteten ska 
uttryckas i en fysisk form. Det är således på detaljplanenivå som de ibland 
svårtydbara och övergripande strategierna får ett mer läsbart och konkret 
uttryck, vilket också kan ge en antydan om vad Västerviks kommun ser 
som sin identitet och vad som anses vara värt att bevara och utveckla. Både 
detaljplanen för Slottsholmen och Skeppsbrokajen föreslår ett stärkande 
av identiteten som skärgårdsstad, men gör det genom moderna tillägg i 
den historiska stadsbilden i form av en uppseendeväckande hotell- och 

global kultur, eftersom deras arkitektur och utformning inte representerar 
Västerviks traditionella, lågmälda byggnadskultur. 
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inre sociala och politiska konsekvenser eftersom det inte är helt lätt att 
utmana rådande identiteter då de är knutna till människors minnen och 
traditioner. P2 diskuterar att allmänhetens intresse för detaljplaner ofta 
kommer till uttryck först när de översatts i en fysisk form som ger något 
mer konkret att relatera till som människor kan intressera sig för och ha 
åsikter om. Intressant i sammanhanget är dock att Slottsholmen kommit 
att bli ett mycket omtalat och omtvistat projekt redan innan det byggts, 
medan projektet på Skeppsbrokajen varit betydligt mer anonymt - detta 
trots att projekten innebär liknande förändringar i och med sin moderna 

av den fysiska miljön, platsens läge i stadsbilden samt mer eller mindre 
starka kulturhistoriska intressen. Men det är också möjligt att tänka 
sig att det betydligt starkare intresset för Slottsholmen kan bero på att 
människor har starkare band till den platsen eftersom den har en historia 
som offentlig plats till skillnad från Skeppsbrokajen, där människor 
inte haft samma möjlighet att knyta känslomässiga band till platsen och 
därmed inte har någon identitet att försvara. Skillnaden i dessa två projekt 
sett till mängden protester och åsikter från allmänheten visar på vikten av 
att göra sig medveten om och ha respekt för platsens historia och olika 
identiteter. Inte för att alla identiteter kan rymmas inom den identitet som 
slutligen väljs ut, men för att skapa en förförståelse som kan underlätta 

medvetenhet om att det kan medföra risker med att måla upp en alltför 
ensidig platsidentitet, då det innebär att andra sätt att se på, tolka och 

motstridiga intressen.
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kapitel 5

SLUTDISKUSSION
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* * *

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka förhållandet mellan 
den fysiska planeringen och platsmarknadsföringen samt problematisera 
platsmarknadsföringens betydelse för kommunens utvecklingsarbete och 
kommunala planeringspraktik i en samtid karaktäriserad av tillväxt och 
marknadsorientering samt en ökad konkurrens om invånare, företag och 

turister. I slutdiskussionen återkommer vi till detta övergripande syfte 
för att om möjligt knyta ihop säcken och visa på potentiella områden                                                      

för vidare forskning inom ämnet.

* * *

mellan platsmarknadsföring och fysisk planering, där den gemensamma 
nämnaren kan sägas vara plats- och identitetsskapandet. Detta är dock 
ingen allmängiltig eller vedertagen uppfattning, vilket blivit tydligt 
sett till den litteratur och de kommunala dokument som undersökts, 
såväl som till de intervjuer och samtal vi haft med olika personer som 
är verksamma inom den fysiska planeringen. Det har varit svårt att 
hitta exempel på planprojekt med ett uttalat platsmarknadsföringssyfte, 
även om det indirekt kan tolkas som det i många fall. En anledning till 
detta kan tänkas vara att begreppet som sådant, platsmarknadsföring, 
ännu är relativt nytt och obevandrat inom den fysiska planeringen. Sett 
till de svar som P1 och P2 gav under intervjuerna verkar detta vara ett 
rimligt antagande, då det framförallt verkade vara begreppet snarare än 
verksamheten i sig som de ifrågasatte. Både P1 och P2 kunde nämligen 
se en koppling mellan plastmarknadsföringen och den fysiska planeringen 
som skapare av platsidentiteter, men samtidigt var de noga med att 
poängtera att platsmarknadsföringen inte är ett uttalat syfte inom den 
kommunala planeringen utan snarare något som sker indirekt i den dagliga 
planeringspraktiken. Detta kan tolkas som ett avståndstagande från 
begreppet platsmarknadsföring som sådant, där en tänkbar anledning är att 
begreppet associeras med ren marknadsföring och reklam - verksamheter 
som traditionellt inte sammankopplas med den kommunala planeringen. 
Men vad är de spektakulära byggnadsprojekten på Slottsholmen och 
Skeppsbrokajen om inte starka ikoner och varumärken för Västervik som 

synas och sätta sitt namn på kartan blivit allt viktigare, går det att fråga sig 
varför det känns så främmande, eller till och med obekvämt, att tala om 
den fysiska planeringen som en del av marknadsföringen av staden.

Sett utifrån ett historiskt perspektiv har synen och uppfattningen om 
planeringsverksamheten ständigt utvecklats och varierat som del av en 
föränderlig värld. I detta sammanhang vore det därför anmärkningsvärt om 
de förändrade förutsättningar som den pågående globaliseringsprocessen 
resulterat i, med fokus på tillväxt, marknadsorientering och konkurrens, inte 
avspeglat sig i planeringsverksamheten. Det intressanta i sammanhanget 
är dock hur detta kommer till uttryck i praktiken och vilka konsekvenser 
det kan komma att få för planeringsverksamheten. Den svenska 
planeringspraktiken har varit relativt stabil de senaste decennierna, 
med en stark förankring i den rationella planeringsteorin, men frågan 
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är om vi nu står vid ett vägskäl. Kanske har förändringen redan börjat 
ske. I takt med kommunens minskade resurser har beroendet av externa 
aktörer blivit allt större, vilket även resulterat i att marknadskrafterna 

att ifrågasätta vilka möjligheter den kommunala planeringspraktiken 
faktiskt har att styra samhällsutvecklingen i enlighet med det kommunala 
planmonopolet. I fallet med detaljplanen för Slottsholmen är det tydligt 
att projektet initierades av en privat exploatör som till stor del kom att 
driva projektet framåt. Även i fallet med Skeppsbrokajen går det att dra 
vissa paralleller till den privata aktörens initiala påverkan. P2 menar på att 
projektet påbörjades genom den idéstudie som kommunen satte upp, men 

exploatör, vilket även ifrågasätter vem som gjorde vad. Med utgångspunkt 
i den rationella planeringsteorin är det politiken som ska sätta upp målen 
för samhällsutvecklingen medan den fysiska planeringen ska sträva efter 
att förverkliga dessa. Frågan är dock var marknaden kommer in i bilden 
och vad detta kan få för konsekvenser. Hur motiverades t ex projekten 

bostadsrätter i Västervik som politiken möjliggjorde och marknaden 

om att bygga exklusiva bostadsrätter som politiken möjliggjorde i syfte 

enkla svar och många gånger upplevs situationen vara något av en gråzon. 
Därtill går det att fråga sig vad som hade hänt på platserna om de externa 
aktörerna inte tagit initiativ och visat intresse – hade kommunen använt 

En problematik som kan tänkas uppstå med platsmarknadsföring som en 
uttalad del av den fysiska planeringsverksamheten är om det kan anses 
vara legitimt för en kommun att föra en utvecklingspolitik som vänder 

platsmarknadsföringen nödvändigtvis måste vara enbart en utåtriktad 
verksamhet. Både projektet på Slottsholmen och Skeppsbrokajen 
möjliggör exklusiva bostadsrätter som framförallt upplevs vända sig utåt, 
men samtidigt har de medfört mervärden i form av upprustningar av den 
offentliga miljön och en positiv utvecklingsanda både i staden, kommunen 
och regionen. Planeringsverksamheten kan sägas skapa förutsättningar och 
möjligheter som platsmarknadsföringen av staden kan dra nytta av, men 
omvänt gäller även att platsmarknadsföringen kan skapa förutsättningar 
för den fysiska planeringen. Genom att locka intressenter till kommunen, 
som i förlängningen kan bidra med resurser, kan kommunens ekonomiska 
förutsättningar stärkas vilket även förbättrar den kommunala planeringens 
möjligheter att förverkliga uppsatta visioner och strategier.

Frågan om hur kommunens egna visioner och strategier ska kunna vägas 
samman med marknadens behov och efterfrågan i en samhällskontext där 
konkurrensen hårdnar är ingen enkel ekvation att lösa. Troligtvis är inte 
detta någon unik situation för Västervik, utan en utmaning som många 
mindre städer och kommuner står inför – framförallt i en samtid där 
tillväxtnormen är så stark. Sett till detta sammanhang har dock Västervik 
som stad relativt goda förutsättningar. För även om staden ligger alltför 
avlägset från expansiva tillväxtregioner för att kunna dra nytta av dess 

det andra faktorer att tillgå. Stadens läge vid havet och skärgården, med 
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som attraktiv boende- och turistort. I en samtid som karaktäriseras 

en lika stor begränsning tack vare effektivare kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter, har faktorer som inte går att förändra blivit allt 

roll och det är även här som Västervik har sin konkurrensfördel gentemot 
andra orter som har samma förutsättningar sett till arbetsmarknaden och 
offentlig och kommersiell service, men som saknar attraktiva boende- och 
livsmiljöer. Detta resonemang visar även på den utmaning och problematik 
som mindre orter, som saknar förutsättningar att bygga sin identitet på, 
står inför. I Västerviks fall har det inte varit fråga om att behöva byta 
identitet för att öka sin konkurrenskraft, det har snarare handlat om att 

många äldre industriorter landet över ser situationen inte likadan ut. Här 
handlar det i många fall om att förändra en etablerad identitet, eftersom de 
associationer som görs till industri- och bruksorter ofta inte är fördelaktiga 
i en samtid där det attraktiva boendet blivit allt viktigare i kampen att 
behålla och attrahera nya invånare. I dessa fall är det tänkbart att det kan 

är lika stort där. 

Den fysiska planeringen är i grunden en framtidsinriktad verksamhet som 
syftar till att ge förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. I detta 
sammanhang är det därför av intresse att se över vilka möjligheter och 

av platsmarknadsföringsstrategier i en omvärld där det blivit allt viktigare 
att synas och sätta sitt namn på kartan i kampen om invånare, turister 
och intressenter. Viktigt att poängtera är dock att varken den fysiska 
planeringen eller platsmarknadsföring som planeringsstrategi ensamt kan 
påverka förutsättningarna för den lilla staden på landsbygden. De är del av 
ett större sammanhang med olika drivkrafter, aktörer och händelser som 
på både en lokal, regional och global nivå skapar förutsättningar i den 
lokala skalan. Men genom en medvetenhet om platsmarknadsföringens 
betydelse och hur dess verktyg kan användas som en del av den fysiska 
planeringspraktiken kan möjligheter åtminstone skapas utifrån de 
förutsättningar som ges. 
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Vidare forskning

den fysiska planeringen och platsmarknadsföringen sett till verksam-
heternas gemensamma målsättning kring plats- och identitetsskapande. 

syfte. En möjlig forskningsfråga är att fortsätta undersöka kopplingen 
verksamheterna emellan i syfte att fördjupa förståelsen för deras inbördes 
relation och påverkan. Här skulle det även vara intressant att undersöka 
mer i detalj hur planeringens verktyg kan användas för att stärka en uttalad 
platsmarknadsföringsstrategi. 

I denna uppsats har vi medvetet valt att bygga diskussionen kring 
platsmarknadsföring och fysisk planering utifrån det faktiska 
planeringsutövandet i en marknadsstyrd omvärld, där översiktsplanen 
och detaljplanen som planeringsverktyg samt planerarens perspektiv legat 
i fokus. Ett område som hade varit intressant att forska vidare kring är 
var allmänheten kommer in i detta sammanhang; hur går det till när en 

En sådan ingångsvinkel skulle ytterligare kunna problematisera den 
maktdimension av identitetsskapandet som vi uppmärksammat men inte 
haft möjlighet att fördjupa oss i. 
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TEXTANALYS

Det material som analyserats har varit texten i dokumenten Vision Västervik 2025 (2009) och ÖP 2025 

• Tillväxt/anpassning
• Inåt/utåt
• Symbolisk/fysisk
• Bevarande/förändring

I denna bilaga presenteras de svar som framkommit genom analysen av textmaterialet utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna. 
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BILDANALYS 

• Vilka aktiviteter representeras?
• Vilka miljöer representeras?  
• Vilka fysiska objekt representeras?
• Vilka symboliska värden representeras?



Bildanalys, Fanny Hansson 

> Vilka aktiviteter representeras? 

> Vilka miljöer representeras? 

> Vision Västervik 2025 (2009) 



> Vilka fysiska objekt representeras? 

> Vilka symboliska värden representeras? 
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> Vilka aktiviteter representeras? 

> Vilka miljöer representeras? 



> Vilka fysiska objekt representeras? 

> Vilka symboliska värden representeras? 



Bildanalys, Fanny Hansson 

> Vilka aktiviteter representeras? 

> Vilka miljöer representeras? 

> ÖP 2025 (2014) 



> Vilka fysiska objekt representeras? 

> Vilka symboliska värden representeras? 



Bildanalys, Malin Palmgren 

> Vilka aktiviteter representeras? 

> Vilka miljöer representeras? 



> Vilka fysiska objekt representeras? 

> Vilka symboliska värden representeras? 
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INTERVJUFRÅGOR 
 
DEL 1: DETALJPLAN FÖR SLOTTSHOLMEN 
 

Projektets uppstart 
1) Varför initierades detaljplaneprojektet för Slottsholmen? 

• Vem initierade projektet?  
• Hur initierades projektet? 
• Fanns det ett uttalat behov och efterfrågan? 

sett till funktioner? 
sett till utformning? 
sett till målgrupp? 

 
Intressen 

2) Fanns det några styrande intressenter i processen? 
• varför blev de styrande (ex resurser/position/kompetens)? 
• hur hanterades detta?  

3) Fanns det några motstående intressen gällande planen? 
• sett till Västerviks identitet och varumärke? 
• vilka prioriterades respektive valdes bort? 

varför? 
 

Slutsatser och lärdomar 
4) Vad tror du att detta projekt har haft eller kommer att få för betydelse för Västerviks 

varumärkesbyggande och identitetsskapande?  
5) Upplever du att projektet förstärkt eller försvagat en specifik identitet för Västervik? 
6) Upplever du att projektet har fått en positiv eller negativ inverkan på bilden människor har av 

Västervik? 
7) Vad har du tagit med dig för lärdomar från detta projekt inför framtida projekt? 
 

DEL 2: PLATSMARKNADSFÖRING OCH FYSISK PLANERING 
 

Platsmarknadsföring som begrepp 
8) Vad betyder och innebär platsmarknadsföring för dig?  
9) Ser du en koppling mellan fysisk planering som verksamhet och platsmarknadsföring? I sådana 

fall, hur ser den ut?  
 

Platsmarknadsföring inom fysisk planering i Västervik 
10) Jobbar du medvetet med platsmarknadsföring i din planeringspraktik? 
11) Arbetar du aktivt för att stärka en viss identitet för Västervik som stad? 

• vilken identitet? 
varför?  

12) Hur ser du på den fysiska planerings roll i platsmarknadsföringen av Västervik? 
• olika möjligheter och begränsningar? (ex: politiken, lagstiftningen, marknaden 

och den fysiska planeringens verktyg)  
 
 
 



DEL 3: POLITIK OCH TILLVÄXT  
 
13) I den litteratur som vi studerat under våren har det framkommit att de flesta svenska kommuner 

i dagsläget strävar efter tillväxt snarare än anpassning efter rådande förutsättningar. Vanligtvis 
definieras tillväxt i form av befolkningstillväxt, där politiska strategier som förs fram för att 
uppnå detta är bl a platsmarknadsföring, entreprenörskap, satsningar på företagsklimat och 
besöksnäring.  

• Tycker du att ovanstående beskrivning av tillväxtnormen är något som passar in 
på den politik som förs i Västerviks kommun?  

Om ja: hur har tillväxtpolitiken påverkat din planeringspraktik? 
Om nej: hur skulle du istället vilja beskriva kommunpolitiken? Hur har den 
påverkat din planeringspraktik?  

• Hur ställer du dig till tillväxtnormen? (Fördelar/nackdelar) 
 

14) En kritik som lyfts i litteraturen gällande den rådande tillväxtnormen är dess fokus på framtida, 
potentiella invånare snarare än de befintliga. Utifrån denna kritik går det att ifrågasätta vem 
som gynnas av en tillväxtpolitik, om om detta ligger inom allmänhetens intresse. Vidare saknas 
det belägg för att lokal tillväxt är något som kan åstadkommas genom kommunala åtgärder, 
utan snarare drivs av externa aktörer och investerare.  

• Har du tidigare reflekterar över den kritik som nämndes ovan?  
 
 
Har du något mer att tillägga som du tror skulle vara intressant för vår uppsats?  
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INTERVJUFRÅGOR 
 
DEL 1: DETALJPLAN FÖR SKEPPSBROKAJEN 
 

Projektets uppstart 
1) Varför initierades detaljplaneprojektet för Skeppsbrokajen? 

• Vem initierade projektet?  
• Hur initierades projektet? 
• Fanns det ett uttalat behov och efterfrågan? 

sett till funktioner? 
sett till utformning? 
sett till målgrupp? 

 
Intressen 

2) Fanns det några styrande intressenter i processen? 
• varför blev de styrande (ex resurser/position/kompetens)? 
• hur hanterades detta?  

3) Fanns det några motstående intressen gällande planen? 
• sett till Västerviks identitet och varumärke? 
• vilka prioriterades respektive valdes bort? 

varför? 
 

Slutsatser och lärdomar 
4) Vad tror du att detta projekt har haft eller kommer att få för betydelse för Västerviks 

varumärkesbyggande och identitetsskapande?  
5) Upplever du att projektet förstärkt eller försvagat en specifik identitet för Västervik? 
6) Upplever du att projektet har fått en positiv eller negativ inverkan på bilden människor har av 

Västervik? 
7) Vad har du tagit med dig för lärdomar från detta projekt inför framtida projekt? 
 

DEL 2: PLATSMARKNADSFÖRING OCH FYSISK PLANERING 
 

Platsmarknadsföring som begrepp 
8) Vad betyder och innebär platsmarknadsföring för dig?  
9) Ser du en koppling mellan fysisk planering som verksamhet och platsmarknadsföring? I sådana 

fall, hur ser den ut?  
 

Platsmarknadsföring inom fysisk planering i Västervik 
10) Jobbar du medvetet med platsmarknadsföring i din planeringspraktik? 
11) Arbetar du aktivt för att stärka en viss identitet för Västervik som stad? 

• vilken identitet? 
varför?  

12) Hur ser du på den fysiska planerings roll i platsmarknadsföringen av Västervik? 
• olika möjligheter och begränsningar? (ex: politiken, lagstiftningen, marknaden 

och den fysiska planeringens verktyg)  
 
 
 



DEL 3: POLITIK OCH TILLVÄXT  
 
13) I den litteratur som vi studerat under våren har det framkommit att de flesta svenska kommuner 

i dagsläget strävar efter tillväxt snarare än anpassning efter rådande förutsättningar. Vanligtvis 
definieras tillväxt i form av befolkningstillväxt, där politiska strategier som förs fram för att 
uppnå detta är bl a platsmarknadsföring, entreprenörskap, satsningar på företagsklimat och 
besöksnäring.  

• Tycker du att ovanstående beskrivning av tillväxtnormen är något som passar in 
på den politik som förs i Västerviks kommun?  

Om ja: hur har tillväxtpolitiken påverkat din planeringspraktik? 
Om nej: hur skulle du istället vilja beskriva kommunpolitiken? Hur har den 
påverkat din planeringspraktik?  

• Hur ställer du dig till tillväxtnormen? (Fördelar/nackdelar) 
 

14) En kritik som lyfts i litteraturen gällande den rådande tillväxtnormen är dess fokus på framtida, 
potentiella invånare snarare än de befintliga. Utifrån denna kritik går det att ifrågasätta vem 
som gynnas av en tillväxtpolitik, om om detta ligger inom allmänhetens intresse. Vidare saknas 
det belägg för att lokal tillväxt är något som kan åstadkommas genom kommunala åtgärder, 
utan snarare drivs av externa aktörer och investerare.  

• Har du tidigare reflekterar över den kritik som nämndes ovan?  
 
 
Har du något mer att tillägga som du tror skulle vara intressant för vår uppsats?  
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För att få tillgång till intervjutranskriberingen för detaljplaneprojektet för Slottsholmen, 
kontakta författarna. 

Malin Palmgren, 2016-04-12
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För att få tillgång till intervjutranskriberingen för detaljplaneprojektet för Skeppsbrokajen, 
kontakta författarna. 

Fanny Hansson 2016-04-26Bilaga E
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Samtyckesblankett 
 
Studiens & intervjuns syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Västerviks kommun arbetar med 
platsmarknadsföring inom verksamheten för fysisk planering. Intervjuns syfte är att lyfta 
frågor kring hur det praktiska arbetet och processen bakom detaljplanerna för 
Slottsholmen och Skeppsbrokajen sett ur ett platsmarknadsföringsperspektiv. 
 
Intervjuns genomförande 
Intervjun beräknas omfatta 30-60 min där informanten förväntas svara på olika frågor som 
berör studiens syfte. Hela intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas.  
 
Samtycke 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och har blivit informerad om studiens 
syfte samt mitt deltagande i studien. Jag är medveten om att min medverkan är frivillig 
och att jag när som helst, utan konsekvenser, kan avbryta min medverkan. Mitt namn 
kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet, men jag är medveten om att någon 
anonymitet inte kan garanteras på grund av studiens omständigheter där det är fråga om 
ett specifikt planprojekt i en mindre kommun. Den information som lämnas under 
intervjun kommer endast att användas till denna masteruppsats, men jag är medveten om 
att slutversionen kommer att publiceras offentligt. 
 

Ort och datum 
 
_________________________________________ 
 

Informant 
 
_________________________________________ 
 
 

Studenter 
 
_________________________________________ 
 

_________________________________________ 


