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SAMMANFATTNING 
I kandidatuppsatsen beskrivs platsmarknadsföring som fenomen samt 
hur den syns i den kommunala planeringen hos två svenska storstäder; 
Malmö och Göteborg, och vilken roll den fysiska planeringen har i detta.  

Arbetet är en kvalitativ fallstudie som med innehållsanalys som metod 
utläser platsmarknadsföringen som det dolda budskapet i kommunal 
planering. För att kunna göra detta har fyra övergripande teman inom 
platsmarknadsföring identifierats; Platsmarknadsföring, Globalisering, 
konkurrens och tillväxt, Den kreativa klassen och Attraktivitet och 
platskvalitet. Inom varje tema listar vi också en rad nyckelord som 
används för att analysera empirin.   

Både Malmö och Göteborg har transformerats sedan varvskrisen på 
1970- och 80-talen med hjälp av marknadsföring. Platsmarknadsföring är 
dock inget som är explicit uttalat i det kommunala planeringsarbetet och 
vi söker därför visa hur subtil den kan vara. I studien av empirin har det 
framkommit att båda städerna jobbar med platsmarknadsföring genom 
att använda klassiska marknadsföringsstrategier så som reklamfilmer 
och slogans men också genom att använda mer subtila former av 
platsmarknadsföring som bl.a. konstruktionen av ikoniska byggnader, 
hamnomvandlingar, evenemang och försök att skapa attraktiva platser.  

 

Nyckelord: platsmarknadsföring, attraktivitet, plats, platskvalitet, fysisk 
planering, Malmö, Göteborg, globalisering, den kreativa klassen, 
marknadsföring, kunskapsekonomi 

 

 

 
 



FM1473, Attraktiva städer  
Moa Rosvall & Nanny Svensson 2016-06-20 

 2  

 

FÖRORD 
Denna uppsats utgör det avslutande arbetet på kandidatprogrammet 
Fysisk planering vid Bleking tekniska Högskola och skrivs i samband 

med examinering.  

Vi vill tillägna ett stort tack till vår handledare Sabrina Fredin som har 
varit ett stort stöd under arbetets gång och som har hjälpt oss att hålla 

oss på rätt spår. Vi önskar dig stort lycka till med din doktorsavhandling! 

 

Moa Rosvall & Nanny Svensson 

Karlskrona 2016 
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INLEDNING 
Place marketing, eller platsmarknadsföring, är ett begrepp som de flesta 
känner till och något som många städer i Sverige använder. Med 
platsmarknadsföring skapas en bild av en plats, stad eller region som är 
varsamt och noggrant framtagen för att framställa platsen som attraktiv 
för en särskild målgrupp. Vårt arbete kommer att studera hur två städer 
använder sig av platsmarknadsföring för att ändra den allmänt 
accepterade bilden av sig själva. 

Platsmarknadsföring är utan tvekan ett internationellt faktum (Smith 
2005:398). Barcelona och Bilbao är bara två exempel på städer där 
platsmarknadsföring har använts i väldigt stor utsträckning och som 
blivit praktexempel på urban omvandling (Smith 2005:398-399, Blanco 
2009:355-356, González 2010:1397) och fått stora effekter. Städerna har 
gjort en transformation från att ha varit industristäder med allt vad det 
innebär till att vara två av de mest framstående turiststäderna i Europa 
(Smith 2005:406-407, González 2010:1397). Vem har till exempel inte 
hört om Bilbaos Guggenheim muséum eller trånat efter ett livfullt, 
sommarvarmt Barcelona. I samband med denna observation började vi 
fundera på om fenomenet också sker i Sverige. 

Kandidatarbetet kommer att studera den platsmarknadsföring som sker i 
två av Sveriges största städer som har genomgått en liknande image 
förändring; Malmö och Göteborg. Både Malmö och Göteborg har en 
historia av att vara stolta och framträdande industristäder som nådde sin 
topp på 1950- och 60-talen (Landgren 2008:168, Furåker 2010:49, 
Widigson 2010.204) Men under 1970- och 80-talen kom industrierna att 
avvecklas eller omlokaliseras vilket ledde till vad vi skulle kunna kalla en 
identitetskris för städerna (Landgren 2008:168). 

Med de stora produktionsindustrierna borta var städerna nu tvungna att 
hitta ett annat sätt att locka till sig invånare, investering och kapital 
vilket har lett till en växande marknad för tjänster, i vilken kunskap och 
information är centrala (Furåker 2010:49). Till detta hör också det 
faktum att alla de gamla industristäderna nu konkurrerar på en global 
marknad om just invånare och kapital (Landgren 2008:168). Det är ur 
detta sammanhang som platsmarknadsföring har uppstått. När Malmö 
och Göteborg inte längre kunde identifiera sig som industristäder och 
skuggan av den epoken låg tung över städerna blev de istället, med hjälp 
av platsmarknadsföring, “Kunskapsstäder” (Landgren 2008:168. 
Dannestam 2010:201. Widigson 2010:203). 
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Som del i dessa nya kunskapsstäder behövs också en ny skara invånare 
och företag som matchar den nya imagen; den nya, kreativa, klassen. Den 
kreativa klassen är en ny socioekonomisk klass som har vuxit fram 
jämsides med utvecklingen av de postindustriella kunskapsstäderna när 
kreativitets-, eller kunskapsekonomin har övertagit 
produktionsekonomins roll i samhället (Florida 2006:29,31-33). Den 
kreativa klassen är unga, högutbildade, innovativa problemlösare som 
trivs bäst på attraktiva, stimulerande platser (Florida 2006:35). 

Den här uppsatsen kan ses som en första undersökning av 
platsmarknadsföring i svenska kommuner med fokus på två storstäder; 
Malmö och Göteborg. För att visa på att platsmarknadsföring sker i två 
svenska kommuner samt hur marknadsföringen eventuellt ser ut i den 
information dom sprider, till exempel i kommunens dokument. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur konceptet platsmarknadsföring syns i 
svenska städer planeringsdokument genom att göra en kvalitativ studie 
av två svenska storstäder, Malmö och Göteborg, då dessa städer båda har 
gjort en utveckling från industristad till “kunskapsstad”. Syftet är också 
att belysa vikten av fysisk planering i samband med 
platsmarknadsföring.   

Genom denna uppsats vill vi visa att två av Sveriges största städer deltar 
i det globala fenomenet platsmarknadsföring och att det är något som 
kan vara svårt att uppfatta då det inte alltid är tydligt uttalat i 
kommunernas planeringsarbete.  

 

Problemformulering 
Med hänvisning till observationen om platsmarknadsföringen i Barcelona 
och Bilbao började vi fundera på om fenomenet förekommer i Sverige och 
om det i så fall går att utläsa ur de kommunala planeringsdokumenten. 
Platsmarknadsföring är ofta något subtilt som inte märks (Smith, A. 
2005:399), även om den är en medveten strategi från makthavarnas sida. 
Problemet, kopplat till den fysiska planeringen blir att det inte går att 
urskilja vilka projekt, mål och visioner som faktiskt har 
platsmarknadsföring till syfte och inte enbart är nödvändiga 
utvecklingsarbeten för stadens eget bästa. Inte alla planeringsarbeten 
som drivs av kommunen kan anses vara platsmarknadsföring och vi 
kommer att undersöka om det går att urskilja vilka som är det. Vilka 
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kriterier är det som gör något till platsmarknadsföring och inte bara 
utvecklingsstrategier för ortens eget bästa och hur syns det? 

  

Frågeställningar 
● Hur syns platsmarknadsföring i kommunala dokument? 

 
● Hur och i vilken utsträckning används den fysiska miljön för att 

marknadsföra staden? 
 

Avgränsning 
För att avgränsa uppgiften kommer vi, Nanny och Moa, att studera 
varsin stad. Båda studerar kommunala dokument, så som till exempel 
kampanjer, visionsdokument och översiktsplaner, från Malmö respektive 
Göteborg. Vi har i detta arbete gjort valet att arbeta med storstäder, vilka 
i Sverige är Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi valde medvetet bort 
Stockholm därför att det också är Sveriges huvudstad vilket ger en 
ganska naturlig image som egentligen bara kräver upprätthållande 
genom platsmarknadsföring, en ny image behöver inte skapas och en 
gammal behöver inte ändras. Det valet gjorde att vi naturligt fick ett fall 
var att undersöka, Göteborg, Sveriges näst största stad och Malmö, 
Sveriges tredje största stad. Mer om varför just Malmö och Göteborg är 
intressant har redan illustrerats i inledningen. Valet att enbart använda 
oss av kommunala dokument är till för att begränsa empirin och studera 
hur just kommunen talat om respektive stad. 

För arbetet är enbart den bild av staden som kommunen producerar 
relevant. Vidare kommer vi heller inte att belysa effekterna fenomenet 
platsmarknadsföringen har fått eftersom forskning om detta redan finns 
vilket har illustrerats kort av exemplen från Barcelona och Bilbao. 
Arbetet kommer heller inte att i första hand generalisera hur 
platsmarknadsföring ser ut i Svenska kommuner i stort. 
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Begreppsdefinition  
Innan vi går in på våra teoretiska utgångspunkter behöver vi kort göra 
en definition av de begrepp som är återkommande i uppsatsen och som är 
komplexa och kan ha en mängd olika definitioner. En del begrepp kan ha 
många olika definitioner men i vår uppsats är det den definition av 
begreppet som står nedan, som gäller.  

 

Plats 
En plats är för många i vardaglig mening en geografisk lokalisering. 
Samtidigt är det något som är socialt konstruerat och som skapas genom 
möten och rörelse. En plats är vad den är därför att människor och objekt 
som rör sig på och genom den upprätthåller dess funktion och mening. 
Platser är dynamiska och har ingen förutbestämd form utan skapas 
genom våra konstruerade föreställningar som vidmakthålls med hjälp av 
vårt språk (Ek, Hultman 2007:14). 
 
Platsmarknadsföring  
Platsmarknadsföring är en strategi som har till syfte att ändra en 
gammal eller skapa en ny bild av en stad som kommunen sedan kan 
marknadsföra (Ek, Hultman 2007:28). Smith säger samma sak. Han 
menar att platsmarknadsföring innebär en medveten presentation och 
gestaltning av en stad i ett nytt ljus (Smith 2005:399). 

 

Global 
Global är benämning för ett fenomen som är världsomfattande 
(Josephson 2003:429). 

 

Globalisering 
Globalisering är en  förändringsprocess där stater, samhällen och städer 
över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroende-förhållanden. 
Globalisering kan ses som en samlingsbenämning på utvecklingen inom 
politik, ekonomi och kultur. (Nationalencyklopedin 2016) 
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Attraktivitet 
I den här uppsatsen och enligt litteraturen är attraktivitet något som 
städerna kan skapa genom att belysa vissa aspekter som allmänt anses 
som attraktiva. Mauderira menar att konkurrens mellan städer måste 
förstås som baserat på urban attraktivitet och antagandet om att det är 
något som kan skapas (Madureira 2014:36). De egenskaper staden söker 
skapa är aspekter som ingår under begreppet platskvalitet. 

 

Platskvalitet 
En stad med platskvalitet kan innehålla följande aspekter: stora företag, 
lockande arbetsplatser, tilltalande och modern arkitektur; en trivsam 
blandning av byggdmiljö och öppna, gröna platser; gatuliv, caféer och 
restauranger; konst och musik; utomhusaktiviteter och events (Florida 
2001:277). 

 

Kreativitet 
Kreativitet i den här uppsatsens sammanhang ses som något mätbart, en 
tjänst eller en produkt, som lämnar ett avtryck i ekonomin. Kreativitet 
handlar här inte om en personlig egenskap, vilket det annars ofta ses 
som. (Boggren 2011:16)  

 

Kunskapsekonomi 
Kunskapsekonomi är den ekonomi som samhället baserar sig på i dagens 
läge. Den har vuxit fram sedan industrialismens tillbakadragande och är 
en ekonomi som baserar sig på kunskap och information (Florida 2001:31, 
Boggren2011:1). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Syftet med detta stycke är att skapa en grundläggande förståelse för 
begreppet platsmarknadsföring som koncept, vilka aspekter det består av 
samt en kort förklaring till dess bakgrund och hur fenomenet har tolkats 
och förklarats tidigare. Vi har formulerat ett antagande om vad 
platsmarknadsföring är, vilka aspekter, processer och modeller som finns, 
utifrån den studerade litteraturen. Vi även identifierat en rad nyckelord 
som har platsmarknadsföring som bakomliggande syfte. Nyckelorden har 
vi sedan använt oss av när vi analyserat empirin för att utläsa 
kommunens dolda budskap; platsmarknadsföring.   

 

Platsmarknadsföring 
Vi har i den här uppsatsen valt att använda begreppet 
“platsmarknadsföring” men det är bra att vara medveten om att 
konceptet kommer i många former och har många namn, helt beroende 
av vem som talar. Place marketing, City branding eller re-branding, 
urban regeneration och re-imageing är bara några exempel. 

Platsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som har till syfte att 
ändra en gammal eller skapa en ny uppfattning av en särskild plats, i det 
här fallet en stad (Ek, Hultman 2007:28). Smith säger samma sak; att 
platsmarknadsföring innebär en medveten presentation och gestaltning 
av en stad i ett nytt ljus (Smith 2005:399). För att göra detta används 
vanliga marknadsföringsstrategier så som loggor, slogans, kampanjer och 
kampanj litteratur (Smith 2005:399) reklamfilmer, och genom 
varumärkes byggande (Syssner 2012:21-26). Men också konstruktionen 
av landmärken och anordnande av evenemang, vilka är mer subtila sätt 
att påverka stadens bild (Smith 2005:399). Syssner anser att 
platsmarknadsföring handlar om att mobilisera människor kring en plats 
och om att föra fram vissa bilder om vad platsen står för och hur den 
skiljer sig från andra platser (2012: 77-85). Platser framställs gärna som 
unika för att de ska ha en chans att konkurrera på den globala 
marknaden (Shi-xu 2015:163), vilket kommer att förklaras under 
rubriken Globalisering, konkurrens och tillväxt. Enligt 
platsmarknadsföring kan städer, likväl som vilken ny vara som helst 
produceras, marknadsföras och konsumeras (Ek, Hultman 2007:29). Här 
finns också en teori om att städer och företag samarbetar i sin 
marknadsföring, företagen har sett möjligheterna med ett platsbundet 
varumärke, en blandning av företagspark och turistattraktion. Bilbao är 
ett bra exempel på detta, där finns ett nära samarbete mellan stadens 
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makthavare och Guggenheim stiftelsen där båda tjänar på att 
marknadsföra varandra. (Smith 2005:400) 

När det gäller platsmarknadsföring är det dock viktigt att ha i åtanke att 
en plats rymmer en helt annan mångfald än konsumentprodukter. Varje 
plats rymmer en mångfald olika intressen som ibland står i konflikt med 
varandra. Många av platsens invånare är där av olika anledningar. Det 
pågår med andra ord många olika rumsliga berättelser på samma gång. 
Problem uppstår då platsmarknadsföring till viss del handlar om att 
skapa homogenitet inom kommunens eller regionens gränser. (Syssner 
2012:59, 63, 69) Det är väldigt odemokratiskt eftersom det i detta 
sammanhang ofta är en politisk elit som bestämmer hur bilden av staden 
ska se ut. Den konstruerade bilden av en plats är allt som oftast en 
förenkling och inte nödvändigtvis den verklighet som invånarna 
upplever. Det är en endimensionell bild som strömlinjeformar 
verklighetens komplexitet. Detta medför att storslagna, imponerande 
projekt ofta är de som prioriteras istället för “tråkiga”, långsiktiga 
investerings projekt. (Ek, Hultman 2007:30) 

Frågan om platsmarknadsföring har utvecklats från att enbart handla 
om turism till att bli en sammanhängande strategi för att utveckla en 
plats eller stad i en viss riktning. Syssner menar att platsmarknadsföring 
är: ”ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra 
eller förstärka bilden av en plats”. (Syssner 2012: 9-11)  Arbetet med att 
skapa en viss bild av en plats är i många fall tänkt att fungera som en 
ledstjärna i den samlade utvecklingspolitiken. Det kan i sin tur påverka 
bland annat detaljplanering och andra centrala politiska frågor. (Syssner 
2012: 14-15) Med platsmarknadsföring finns en aspekt av urban 
utveckling som innebär att utvecklingen inte är god nog i sig själv eller 
ens egentligen är till för invånarna, den är till för att marknadsföra och 
för att uppfylla makthavarnas idealbild. (Madureira 2014:43-44) Med 
platsmarknadsföring finns en viss benägenhet att lyfta fram det som är 
bra och inte det som kräver allt för mycket politiska insatser, det som 
kanske faktiskt är det som behövs (Syssner 2012:89). Representationen 
av en stad är i sig politisk, den gör anspråk på att representera hela 
staden fast det egentligen bara är en selektiv bild som visas upp, ofta 
skapad av politiska och ekonomiska aktörer (Ek 2007:97). Att 
marknadsföra en plats är att medvetet synliggöra vissa delar av den 
platsen som kan upplevas som attraktiva och intressanta men när vissa 
delar synliggörs innebär det att andra göms undan (Hultman 2007:147). 
Platsmarknadsföring är ofta något subtilt som inte märks, utan istället 
tar sig form som till exempel konstruktionen av landmärken och andra 
ingrep i den urbana miljön (Smith, A. 2005:399, 408). 
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Till största del är platsmarknadsföringen utåtriktad och till för att 
attrahera en viss målgrupp; näringsliv, turister eller potentiella invånare 
(Ek, Hultman 2007:.28) Städerna utvecklas till en produkt som innebär 
en tilltalande scen att erbjuda prestigefulla företag, särskilt sådana inom 
den kunskapsbaserade ekonomin. Produkten, staden, kan också erbjudas 
till potentiella invånare, som kan ta del av livskvalitén och njuta av de 
urbana kvalitéerna, samt till privata inverterare så att de investerar i 
och utvecklar den fysiska miljön ytterligare, via bostadsmarknaden eller 
nya företag. (Madureira 2014:36). Men platsmarknadsföringen kan också 
ha inåtriktade egenskaper som är till för att skapa en känsla av 
gemenskap, tillhörande och stolthet som i sin tur legitimerar den 
utåtriktade marknadsföringen. Invånare och redan etablerade företag 
fungerar som ambassadörer för staden. (Ek, Hultman 2007:28, Smith 
2007:79) En annan författare som talar om att platsmarknadsföring har 
en inåtriktad karaktär är Hopsers. Hopser menar att ett sätt att förstå 
komplexiteten med platsmarknadsföring är att individer knyter 
emotionella band till en plats som ett resultat av minnen, upplevelser och 
rutiner relaterade till platsen. Med hänsyn till det menar texten att 
platsmarknadsföring behöver en inåtriktad del som hjälper sina invånare 
att känna tillhörighet och stolthet över den plats de bor på. (Hosper 
2010:185-186) 

Den urbana miljöns vikt för platsmarknadsföringsstrategier innebär att 
planeringen blir ovärderlig för att utföra de strategierna, men det 
innebär också att planeringens uppgift har blivit mindre 
sammanhängande och målet är inte längre en sammanhängande plan för 
och en långsiktig utveckling av hela staden. Istället blir planeringen 
projektbaserad, där målet är exploatering och utveckling av platser för 
entreprenörs-, kulturell- eller kreativ produktion och konsumtion, platser 
som stödjer en viss platsbild. Det innebär att den fysiska planeringen 
spelar en viktig roll i hur platser framställs och om de uppfattas som 
innovativa, kreativa och förmögna. (Madureira 2014:45) Den fysiska 
planeringen och den urbana miljön spelar alltså en avgörande roll för 
platsmarknadsföringen, både för att genomföra den men också genom att 
utgöra det huvudsakliga motivet för marknadsföringen, alltså den 
visuella bild som kan visas utåt. Som resultat av detta har planeringen 
blivit fragmenterad och förlorat något av sin helhetssyn på städer och 
platser. Istället har en situation uppstått där planering och utveckling 
har blivit en upprustningstävling där invånarna  och företagen på platsen 
har glömts bort till förmån för potentiella invånare och företag. 
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I slutändan är detta ändå en social konstruktion, platsmarknadsföring 
kan producera en allmänt accepterad bild, till och med förverkliga den i 
den fysiska miljön men det är ändå genom användarnas beslagtagande 
som den får sin mening (Madureira 2014:43). Vår verklighet skapas av 
våra konstruerade antaganden om den, genom vårt språk och våra 
sociala processer (Fredriksson, 2011:74-75). Detta betyder att planer och 
visioner för kommuner är en representation av makthavarnas bild av 
kommunen, men det betyder också att dessa dokument bidrar till att 
skapa verkligheten  (Fredriksson 2011:75). Detta skulle i kontexten 
platsmarknadsföring innebära att den bild, som makthavarna vill 
marknadsföra är den som syns i visioner och planerings projekt och att 
det är den som i många fall blir verkligheten. 

 

Globalisering, konkurrens och tillväxt 
Det går inte att tala om platsmarknadsföring utan att tala om den 
globalisering som sker i vårt samhälle idag. Som nämndes i inledningen 
har västvärlden genomgått en avveckling av de flesta stora industrierna 
under 1900 talets sista decennier. Efter det var många av de gamla 
framstående industristäderna måna om att ta avstånd från att associeras 
med den mörka, smutsiga industristaden. Istället vill städerna nu göra 
sin entré på den postindustriella globala marknaden med en ny modern 
image med innovativa, aktuella företag, trendig arkitektur och unga, 
attraktiva människor. (Ek 2007:95) Ek och Hultman menar att det är 
denna förändring, denna globalisering av marknaden, som sätter 
ramarna för platsmarknadsföringen och det faktum att många städer nu 
konkurrerar på en internationell nivå om kapital, företag och invånare 
(Ek, Hultman 2007:29). 

Kultur, kreativitet och upplevelser har fått en växande roll i den nya 
globala ekonomin som ofta kallas kunskaps- eller kreativitetsekonomi och 
inom denna sker ständigt snabba förändringar av marknaden och 
teknologin (Boggren 2011:1). Platsmarknadsföring sker med motivet att 
städer ska överleva och lyckas i en internationell och nationell kontext 
(Shi-xu 2015:163). Detta påpekar också Alvarez Sainz; för att kunna vara 
framgångsrika i en kontext med globalisering, snabba teknologiska 
förändringar och maktskiftningar måste städerna skaffa sig en 
marknadsorienterad strategisk planering så att de kan konkurrera och 
återuppliva sin ekonomi sedan industrins avveckling, de måste tänka 
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som företag och utveckla ett nät av andra företag och kunder samt 
noggrant skapa en produkt att marknadsföra (Sainz, 2012:11). 

Boggren påpekar att konkurrensen mellan städer som resultaten av 
globaliseringen har givit upphov till etableringen av konceptet attraktiva 
städer. Den globaliserade produktionen och konsumtionen ställer andra 
krav på de fysiska miljöerna, både för närings- och vardagslivet. I och 
med de nya kunskaps- och serviceverksamheterna har den sociala 
profilen i städerna ändrats vilket innebär en ny livsstil och nya 
boendepreferenser, där ur kommer idén om den attraktiva staden, en 
plats med en mångfald i fritidsutbud, evenemang och utbildning. 
(Boggren 2011:1) 

Denna attraktiva stad har blivit mer än bara en objektiv trend inom 
ekonomisk utveckling, utan har blivit ett sätt för kommuner att placera 
sina städer i den globala konkurrensen om företag och investering 
(Madureira 2014:36). Syssner pekar också på att platsmarknadsföring 
har blivit en väletablerad idé om att en stads eller regions ekonomiska 
tillväxt är beroende av platsens image. (Syssner 2012: 9-11) 

Det går dock att argumentera för att antagandet om den direkta 
kopplingen mellan ingrepp i den fysiska miljön, en plats attraktivitet och 
investering helt är en missuppfattning. Det är främst en politisk och 
akademisk syn på relationen mellan en stads attraktivitet och ekonomisk 
utveckling som fenomenet platsmarknadsföring följer blint. (Madureira 
2014:42) Detta är alltså platsmarknadsföringen grundläggande 
antagande; att det finns en direkt koppling mellan att manipulera de 
fysiska strukturera, göra en plats attraktiv för utomstående och på så 
sätt stimulera en ekonomisk tillväxt. 

Vidare talar Fredriksson om det växande antagandet om expandering 
som någonting kommunerna förväntas hantera vilket går hand i hand 
med det allmänna goda samtidigt som dessa två till viss del är oförenliga. 
Planeringen har blivit allt mer komplex, det geografiska området har 
blivit större och samtidigt har kommunernas inflytande på byggandet 
minskat. Numera finns också ett antagande om att det är viktigt att en 
plats är attraktiv för att den ska kunna expandera i en situation där 
konkurrensen är hård. (Fredriksson 2011:76)  Vad detta skulle kunna 
betyda är att expandering och tillväxt är något som är allmänt gott, det 
gynnar ju alla i staden om den är förmögen och framgångsrik men 
samtidigt har expanderingen en tendens att överskugga allt annat, beslut 
fattas och projekt planeras därför att de är bra ur en tillväxtsynpunkt 
inte för att de är bra för allmänheten eller invånarna i staden. När 
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staden sedan expanderar och sprider ut sig geografiskt minskar 
kommunens inflytande, som Fredriksson säger ovan, när andra krafter 
blir mäktigare, tex. privata investerare, krafter som inte behöver bry sig 
om allmänheten utan bara har ögon för expandering och ekonomisk 
vinning. Attraktivitet har blivit accepterat som förutsättning för denna 
expandering vilket  leder till att platser marknadsförs som attraktiva för 
att lyckas expandera under hård konkurrens. 

 

Den kreativa klassen 
I samband med att vi belyst den globala konkurrensen mellan städer och 
innebörden av platsmarknadsföring är det relevant att tala om Richard 
Florida och hans “kreativa klass”. Florida menar att det sedan 1950-talet 
har vuxit fram en ny socioekonomisk klass; den kreativa klassen 
(2006:29). Anledningen menar han, är det faktum att kreativitet är 
dagens viktigaste verktyg för konkurrens och alltså oerhört viktig för 
samhällets ekonomi (Florida 2006:31). Även Boggren belyser att synen på 
vad som är gynnsamt för tillväxt har ändrats hos beslutsfattare och 
människor. Attraktiva urbana miljöer har i dagens samhälle tillskrivits 
rollen som de viktigaste beståndsdelarna för utveckling (2011:2). 
Kreativitet kan i detta sammanhang ses som något mätbart, en tjänst 
eller en produkt, som lämnar ett avtryck i ekonomin, och inte som en 
personlig egenskap, vilket det annars ofta ses som (Boggren 2011:16). 

Sedan industrialismens tillbakadragande har en ekonomi som baserar sig 
på kunskap och information varit rådande enligt både Florida (2006:31) 
och Boggren (2011:1). Men Florida menar att det har skett ytterligare en 
förändring i ekonomin, till fördel för denna kreativa ekonomi (2006:31). 
Vi håller inte helt med, visst har kreativitet, skapande och 
problemlösande, blivit en viktig del av vår ekonomi men kunskapen och 
informationen är fortfarande en viktig del av ekonomin och de tre 
faktiskt kan ses som ungefär samma sak, eller åtminstone nära 
sammankopplade. Kunskap och information utgör grunden för 
kreativitet, och kreativitet kan leda till ny kunskap och ny information. 

Den kreativa klassen är unga, högutbildade, innovativa människor vars 
främsta ekonomiska funktion är att skapa, designa och lösa problem. 
Deras yrkesbefattningar utgörs av bland annat forskare, arkitekter, 
ingenjörer, designers, konstnärer, jurister, ekonomer och lärare (Florida 
2006:35). Detta knyter an till vad Ek säger om att städer gärna vänder 
sig till unga, attraktiva människor (Ek 2007:95). Det går att dra 
slutsatsen att attraktiva människor till stor del utgörs av den kreativa 
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klassen som Florida talar om. Boggren kritiserar här Florida i det att den 
kreativa klassen egentligen saknar en gemensam identitet på grund av 
varierande yrken och utbildning samt att alla yrken i den kreativa 
klassen inte bidrar lika mycket till den kreativa ekonomin (Boggren 
2011:22) Det är i det här sammanhanget inte relevant för oss att titta 
närmare på den kreativa klassen än det faktum att den kan antas vara 
målgruppen för platsmarknadsföring i många fall. Det är även värt att 
belysa att Floridas teori innehåller en del fallgropar och att det finns 
vissa kontextuella skillnader mellan Floridas teori och det Svenska 
sammanhanget. Floridas tes om den kreativa klassen är utvecklad i och 
om USA där samhället och det sociala skyddsnätet ser helt annorlunda ut 
från Sverige (Boggren 2011:35). Det finns trots allt forskning som visar 
att liknande processer och fenomen ändå sker i Sverige (Boggren 2011:2-
3, 20) och teorin är därför ändå värd att nämnas i detta kandidatarbetes 
teoretiska utgångspunkt. 

Även Syssner och Ek talar om att när städer platsmarknadsför sig riktar 
de sig mot en viss grupp människor men att detta för det mesta bara 
skapar problem. Det finns en tendens att de som inte är önskvärda 
negligeras vilket leder till en selektiv bild av platsen och dess invånare 
samt kan skapa en social obalans i staden (Syssner 2012:89). Detta är ett 
av platsmarknadsföringen största problem menar Ek; dess tendenser att 
öka de socioekonomiska klyftorna (Ek 2007:96) Istället för att minska 
som man kanske kan tro när det talas om inåtriktade aspekter som är till 
för att fostra gemenskap och enighet. 

  

Attraktivitet och platskvalitet 
För att städer ska kunna marknadsföra sig och vara med och konkurrera 
med andra städer behöver de faktorer som gör dem attraktiva att arbeta, 
bo och vara på. Madureira menar att konkurrens mellan städer måste 
förstås som baserat på urban attraktivitet och antagandet om att det är 
något som kan skapas (Madureira 2014:36). Platsmarknadsföringens 
grundläggande antagande, som har nämnts tidigare är att genom att 
manipulera platser, den fysiska miljön, så kan attraktivitet och 
platskvalitet skapas medvetet. Denna attraktivitet kommer sedan att 
locka företag och den kreativa klassen vilket kommer att göra platsen 
ännu mer attraktiv och därigenom skapa en konkurrenskraftighet och en 
ekonomisk tillväxt. Baserat på litteraturen vi har studerat kan vi anta 
att attraktiviteten och plats kvaliteten är det motiv som 
platsmarknadsföringen visar upp. Att kommuner och makthavare 
försöker skapa denna attraktivitet samt platskvalitet genom sin fysiska 
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planering har alltså platsmarknadsföring som bakomliggande syfte. 
Genom litteraturen har vi kommit att identifiera en del av de faktorer 
som kan anses skapar attraktivitet och platskvalitet. Vi kommer nedan 
att gå igenom detta. 

Vi börjar med Florida som belyser att vi idag lever i ett samhälle där 
människor allt oftare byter jobb. (Florida 2006:32-33) Människor är idag 
väldigt mobila och Florida ställer frågan varför de väljer att leva och 
samlas kring vissa städer och av vilka anledningar (Florida 2002a:223). 
Vidare skriver Florida i en artikel att han talat med en ung man om 
varför han söker jobb och boende i Austin som är en liten stad i Texas 
utan ett professionellt sportlag, en symfoniorkester, balett eller ett 
konstmuseum och har en liten flygplats. Den unga mannen svarade att 
företaget var bra, jobbet var utmanande och att folket var underbart. Han 
sa också att i staden fanns många unga människor, ett musikliv som 
utvecklas, etnisk och kulturell mångfald, bra nattliv och trevligt 
friluftsliv. (Florida 2002:3) 

Det sker en stor sortering av människor mellan städer och regioner där 
en del blir centrum för den kreativa klassen (Florida 2002:6). Många 
gånger är det platser där det är lätt att snabbt passa in i den sociala och 
ekonomiska strukturen som attraherar en stor grupp av den kreativa 
klassen (Florida 2002:7). Det är viktigt för den kreativa klassen att 
kunna skapa ett helt nytt liv på platsen inom en veckas tid (Florida 
2002:7-8). 

Var företagen väljer att lokalisera sig är beroende av var den kreativa 
klassen finns då de är den eftertraktade arbetskraften. I förlängningen 
påverkar det hur städer konkurrerar med varandra (Florida 2006:32-33). 
Det är företagen som följer den kreativa klassen och inte tvärt om. 

Inom den kreativa ekonomin är det platser som kan attrahera den 
kreativa klassen som ger företagen ett lokaliseringsövertag (Florida, 
2005:49-50). Därför försöker städerna modellera sig på ett sådant sätt att 
de kan locka till sig dessa kreativa människor (Boggren 2011:3). Florida 
menar att platser som kan attrahera den kreativa klassen har ett 
lokaliseringsövertag därför försöker städer modellera sig på ett sådant 
sätt att de kan locka till sig den kreativa klassen. Vilket betyder att 
städer vill skapa en attraktivitet hos sig själva, en platskvalitet som kan 
marknadsföras och på så sätt locka den kreativa klassen att flytta till 
staden. Nästa fråga att besvara blir då vad denna attraktivitet och 
platskvalitet består av? Vilka aspekter gör en plats attraktiv och vilka 
delar består den eftertraktade plats kvaliteten av? 
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Det mobila människorna söker hos dagens städer är platser fulla av 
stimulans och med en stor mångfald i närings- och kulturlivet samt bland 
människor (Florida 2006:33). Det handlar om platskvalitet, som Florida 
kallar det; vad och vem som finns och vad som händer på platsen 
(2006:277). Stora företag, lockande arbetsplatser, tilltalande och modern 
arkitektur; en trivsam blandning av byggd miljö och öppna, gröna platser; 
gatuliv, caféer och restauranger; konst och musik; utomhusaktiviteter och 
events (Florida 2006:277). 

Riza et al pratar också om en form av platskvalitet men de benämner det 
som QOL- Quality Of Life. QOL handlar om att uppleva tillfredsställelse 
och välbefinnande på stadens olika platser. Men de talar mest om att 
byggnader ska knyta an till platsen och den omkringliggande miljön för 
att skapa det här välbefinnandet. Riza et al har ett annat fokus på 
platskvalitet än Florida men gemensamt mellan dem blir att texten 
belyser att skiftet från en lokal till global marknaden har tvingat städer 
till att tävla mot varandra på ett internationellt plan. De tävlar om att 
både vara en attraktiv turistdestination samtidigt som det ska vara en 
bra arbetsplats och rik på kultur. (Riza et al., 2011:193-194) Även om 
denna författare talar om platskvalitet på ett annat sätt än Florida så tas 
globalisering och konkurrens upp återigen vilket för oss tillbaka till 
platsmarknadsföring, då den kommer ur denna kontext. 

Det finns många sätt att närma sig platsmarknadsföring av städer men 
en av dem är konstruerandet av ikoniska byggnader. Byggnaderna 
skapar både uppmärksamhet och attraktion samt bidrar till att skapa en 
identifierbar bild av staden. (Riza et al., 2011:193-194) Vi kan anta att 
det som litteraturen talat om som platskvalitet eller quality of life är vad 
som brukar kallas attraktivitet när det talas om platser i svenska texter, 
de egenskaper som gör att vi tycker om en plats, väljer att bosätta oss där 
eller att besöka den. En attraktiv plats är alltså det som den kreativa 
klassen söker och eftersom städerna söker den kreativa klassen som 
attraherar företag och investering så vill städerna vara attraktiva, de 
eftersträvar en viss platskvalitet. 

Ek talar om att städer söker en postindustriell image idag. Det innebär 
en hel del storskaliga förnyelseprojekt, investering i kultur samt 
underhållning, men också mångkulturella samhällen som erbjuder 
alternativa livsstilar samt vattenfront- och hamnomvandlingar. (Ek 
2007:95-96) Riza et al, pratar också om den här typen av marknadsföring 
i samband med lyckade byggnationer av ikoniska byggnader. Ikoniska 
byggnader kan ses som stora stadsförnyelseprojekt. De är idag ett 
verktyg för att kommunicera stadens statussymbol samt attrahera 
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besökare. Med andra ord använder det moderna samhället de här 
typerna av byggnader för att bli beundrade och locka turister. (Riza et. al, 
2011:198-199) Användandet av stadsförnyelseprojekt  och stadens fysiska 
landskap för att förändra bilden av staden har politiska och ideologiska 
aspekter och rättfärdigas ofta med att de är nödvändiga för stadens 
ekonomi. (Ek 2007:96)  

En annan författare som talar om platsmarknadsföring är Syssner. 
Syssner visar att vid en jämnföring av framgångsrika regioner kan 
forskare se att de liknar varandra och att de har gemensamma 
återkommande faktorer. Faktorer som samarbetsinriktning, innovation 
och goda entreprenörer var återkommande. Dessa kvalitéer kan ses som 
mjuka utvecklingsfaktorer. De anses hjälpa orten att bli bättre och därför 
började många kommuner att stimulera dessa, genom profilering och 
varumärksbyggande (Syssner 2012: 9-11, 21-26), alltså 
platsmarknadsföring. Det finns dem som argumenterar för att dessa 
“mjuka” kvalitéerna är avgörande, men Madureira pekar på en annan typ 
av “mjuka” utvecklingsfaktorer än Syssner; så som kultur, service och 
mångfald, en viss livskvalitet (Madureira 2014:42). Detta är faktorer som 
trots att de egentligen inte kan skapas av kommunen, då de är mjuka 
faktorer, så används de i marknadsföringen som ett faktum, som en 
fysisk kvalitet som platsen besitter. För den fysiska planeringens skull 
innebär det att fokus läggs på den fysiska miljöns karaktär; parker, torg, 
mötesplatser och handel. Att de estetiska aspekterna ska tilltala en viss 
grupp av användare och konsumenter blir viktigt (Madureira 2014:42).  

Det finns också olika åsikter om hur en plats kan etableras som attraktiv. 
Syssner skriver att det finns olika uppfattningar om hur 
platsmarknadsföring påverkar anseendet av en plats. En del menar att 
bilden av en plats inte kan förändras utan att arbeta med den fysiska 
miljön. Andra säger att det går att förbättra förutsättningarna för en 
plats att utvecklas om platsen kommuniceras på ett strategiskt och väl 
avvägt sätt. Enligt detta går det alltså att  förändra bilden av en plats 
utan att göra faktiska ändringar av den fysiska miljön. (Syssner 2012: 9-
11, 21-26) Med andra ord kan man genom rätt marknadsföring skapa en 
attraktiv plats utan att faktiskt ändra på den. Madureira däremot talar 
om platsen som central i platsmarknadsföring därför att den går att 
manipulera via fysiska strategier för att faktiskt transformera staden. 
Platsmarknadsföring är ett komplext begrepp som består av flera delar 
men där syftet alltid är att marknadsföra. (Madureira 2014:40-41) 

Det tycks vara allmänt accepterat att förändringar i den fysiska miljön 
leder till förändring i bilden av en plats. Det innebär att planeringen 
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fokuserar på estetiska och arkitektoniska aspekter i de urbana 
förnyelseprojekten för att nå sociala, ekonomiska och kulturella mål samt 
för att kunna göra bättre reklam för platsen till investerare och turister. 

 

Slutsats av Teoretiska utgångspunkter 
Som resultat av denna genomgång av teori och litteratur har vi 
konstruerat ett analysinstrument som innehåller fyra teman med 
tillhörande nyckelord vilka är kopplade till platsmarknadsföring och kan 
hjälpa oss belysa platsmarknadsföring som den dolda meningen i 
kommunens dokument när vi utför den kvalitativa innehållsanalysen 
eftersom vi antar, baserat på litteraturen, att platsmarknadsföring är 
något subtilt och ej tydligt uttalat. 

De teman som har presenterats i kapitlet är; Platsmarknadsföring, 
Globalisering, konkurrens och tillväxt, Den kreativa klassen och 
Attraktivitet och platskvalitet. 

  

Platsmarknadsföring 
Inom platsmarknadsföring är det viktigt att den konstruerade bilden av 
platsen upplevs som unik och speciell, att den har något nytt och 
spännande att erbjuda för att staden ska ha en chans på den 
internationella marknaden. En tro på att den egna staden är unik eller 
försök att övertyga andra om att den är det kan alltså ses som en 
indikator på platsmarknadsföring, om än en liten sådan.  

Platsmarknadsföringen mål är alltså att locka andra till platsen, att 
distribuera den konstruerade bilden av platsen till den nationella och 
internationella marknaden men den måste också accepteras av 
allmänheten, de som redan bor på platsen, så att de kan fungera som 
ambassadörer för staden. Vi kommer i analysen av empirin att leta efter 
tendenser på utåt- och inåt riktad platsmarknadsföring. I kombination 
kan de tyda på att platsmarknadsföring bedrivs.  

För att locka andra till platsen används sedan bland annat vanliga PR 
strategier, så som slogans, kampanjer, broschyrer, visions dokument, 
events, reklamfilmer etc. Inom detta tema kommer vi alltså även att leta 
efter de klassiska marknadsföringsstrategierna Dessa är en stark 
indikator på att platsmarknadsföring bedrivs då deras enda syfta är 
marknadsföring och inget annat, här är platsmarknadsföringen alltså lätt 
att utläsa. De andra delarna av platsmarknadsföring, som behandlas i 
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efterföljande teman, är mer subtila, det är sällan tydligt uttalat att något, 
tex byggnationen av ett nytt landmärke, har platsmarknadsföring till 
syfte. Platsmarknadsföringen kan alltså se som en dold mening i den 
kommunala planeringen. 

  

Globalisering, konkurrens och tillväxt 
Utvecklingen av kunskaps- och kreativitetekonomin har skapat en 
atmosfär av konkurrens mellan städer på ett internationellt plan. Det 
innebär att det har blivit allt viktigare att vara en unik och attraktiv 
stad. Dels för att kunna delta i konkurrensen samt locka till sig företag, 
kapital, investering, invånare och turism men också för att kunna föra 
stadens ekonomiska tillväxt framåt. Det betyder att vi under detta tema 
kommer att söka efter indikationer på att kommunen är medvetna om att 
de deltar i den globaliserade marknaden och om den konkurrenssituation 
som de befinner sig i. Detta kan komma att synas dels genom att de 
explicit talar om globalisering och konkurrens, en internationell marknad 
osv. samt att de uttrycker strategier för att hantera detta men också 
genom hur de talar om ekonomisk tillväxt. Ett grundläggande antagande 
inom platsmarknadsföring är att den ekonomiska tillväxten kan påverkas 
genom manipulation av en stads fysiska miljö för att göra den attraktiv. 
Tecken på att kommunerna har anammat detta antagande är en stark 
indikator på platsmarknadsföring då tron på relationen mellan 
ekonomisk tillväxt och den fysiska miljön är så fundamental för 
konceptet.  

  
Den kreativa klassen 
Enligt forskningen har den kreativa klassen en viktig roll i dagens 
kunskapsbaserade ekonomi och många städer riktar sin 
platsmarknadsföring för att attrahera den kreativa klassen. Den kreativa 
klassen efterfrågar utmanande och innovativa jobb samt söker platser 
där det finns andra unga människor. Platserna de söker efter har bland 
annat etnisk och kulturell mångfald, bra uteliv och bra friluftsliv och det 
ska gå att passa in snabbt i den sociala och ekonomiska strukturen. Vi 
kommer därför i empirin att titta på om städerna talar om att de har de 
egenskaper som den kreativa klassen söker. Talar staden om sina olika 
jobbmöjligheter som bland annat utmanande och innovativa kan det vara 
ett tecken på att de söker den kreativa klassen. Skriver dem att de har 
eller strävar efter etnisk och kulturell mångfald och de har ett rikt uteliv 
och friluftsliv att erbjuda kan det vara ytligare en indikator på att 
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kommunen försöker locka den kreativa klassen till sig, utan att de 
explicit säger det. 

 

Attraktivitet och platskvalitet 
Attraktiviteten och plats kvaliteten är det motiv som 
platsmarknadsföringen visar upp. Att kommuner och makthavare 
försöker skapa attraktivitet samt platskvalitet genom sin fysiska 
planering har alltså platsmarknadsföring som bakomliggande syfte. 

Vad som är attraktivt och vad som är platskvalitet ser olika ut från 
författare till författare men en del faktorer har större betydelse än andra 
och är återkommande i flera texter. Dessa faktorer bör inte antas vara de 
enda som spelar roll för platsmarknadsföring men de är vad som har 
identifierats ur den litteratur som vi har studerat. Inte alla av dessa har 
alltid platsmarknadsföring som dolt syfte men då de förekommer 
tillsammans är det högst troligt att så är fallet. I vår analys av empirin 
har vi letat efter de faktorer som anses skapa attraktivitet och 
platskvalitet. Vi kommer att studera stadens dokument för att se om 
kommunen arbetar med hamnomvandlingar, skapa storslagna 
byggnader, renovera äldre bostadsområde, satsar på det offentliga 
rummet, om de anordnar stora evenemang och talar om att de satsar på 
kulturlivet. Vi kommer även studera om de talar om att värna om bland 
annat bra arbetsmöjligheter, service och mångfald då de är mjuka värden 
som utgör platskvalitet. 
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Nedan presenteras en tabell för de teman vi har identifierat och vilka 
nyckelord som de innehåller, vilka vi kommer att leta efter i empiri. 

Tabell 1, Teman och nyckelord 
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FORSKNINGSSTRATEGI  
 

Fallstudie 
Den valda strategin för detta arbete är fallstudie vilket innebär att en 
eller några få fall där ett visst fenomen förekommer studeras noga och 
ingående och redogör för förhållanden, processer, erfarenheter eller 
händelser i det fallet. Fallstudier passar sig för småskaliga 
undersökningar och är vanligt inom samhällsforskning. (Denscombe, 
2009:59) 

I fallstudier, till skillnad från masstudier, är forskarens uppmärksamhet 
helt och hållet inriktad på en enhet, vilket medför att en vidare förståelse 
för konsekvenser och detaljer som inte hade uppdagats i en beredare, 
ytligare, undersökning. (Denscombe, 2009:59-60) Denscombe kallar 
fallstudien “holistisk” (2009:60) snarare än att den fokusera på enstaka 
delar. Fallstudien erbjuder en unik möjlighet att se helheten och 
komplexiteten i sociala relationer och processer. Strategin lägger lika stor 
vikt vid att studera resultat som processerna som leder fram till dem och 
på så sätt kunna erbjuda förklaringar till varför resultaten ser ut som de 
gör. (Denscombe, 2009:60-61) Även Yin talar om fallstudiens möjlighet 
att bevara helheten och det som är meningsfullt i verkliga händelser (Yin 
2006:18). 

Fallstudien är lämplig när forskaren vill undersöka något i detalj och visa 
på den komplexitet och subtilitet som finns i faktiska, icke konstruerade 
situationer. Denna strategi är lämplig för att studera relationer och 
processer och är ofta förknippad med kvalitativ forskning, forskning där 
empirin i huvudsak består av tal, skrift och bild. (Denscombe, 2009:62, 
367) Strategin ger forskaren möjlighet att använda sig av en mängd olika 
data, källor och metoder som sedan kan kombineras för att få en 
mångsidig bild av fallets helhet (Denscombe, 2009:61). Att kunna 
använda många olika informationskällor är fallstudiens styrka och p.g.a. 
detta är det möjligt att utföra en triangulering, att hitta en 
samstämmighet i sin undersökning (Yin 2006:125-126). Detta innebär att 
slutsatserna i en fallstudie grundar sig på flera källor som stärker 
varandra och därigenom blir resultaten mer övertygande (Yin 2006:126). 
Detta går att relatera till möjligheten att generaliserar resultaten av en 
fallstudie, genom att resultaten blir mer trovärdiga med triangulering 
blir också möjligheten att dra generella slutsatser större om det går att 
hitta en samstämmighet mellan tre eller flera källor. För att lyckas göra 
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detta i vår uppsats kommer vi att leta efter en samstämmighet mellan 
litteraturen, fallet Malmö och fallet Göteborg. 

Eftersom svårigheterna att generalisera från fallstudier är en av de 
vanligaste kritikerna som riktas mot strategin så menar Denscombe 
vidare att för att det ska kunna göras måste forskaren vara tydlig med 
vilka skillnader och likheter som finns gentemot andra fall av samma typ 
(Denscombe, 2009:72). Yin menar dock att fallstudier visst går att 
generalisera från, när det handlar om teorier och hypoteser, analytisk 
generalisering, men inte när det handlar om att generalisera frekvenser, 
så kallad statistisk generalisering (Yin 2006:28). Denna uppsats har inte 
till syfte att generalisera att platsmarknadsföring förekommer utan 
snarare hur den förekommer, vilket gör att uppsatsen bör ses som en 
analytisk generalisering. 

Strategin fallstudier kräver att ett medvetet och noggrant val av fall görs 
bland ett stort antal, kanske tusentals, möjliga fall. Inom strategin är 
inte valet av fall slumpmässigt utan baserat på kända egenskaper, därför 
att de representerar ett särskilt fenomen. (Denscombe, 2009:63-64)  Den 
avgränsning och de val av fall som har gjorts i detta arbete står att finna 
under rubrikerna Inledning och Avgränsning. Strategin förutsätter att en 
tydlig avgränsning görs så att fallet kan skiljas från sin omgivning, 
annars finns risken att forskaren har svårt att avgöra vad som ingår i 
fallet och i förlängningen vilken empiri som är relevant. (Denscombe, 
2009:70) I denna uppsats har det inte varit svårt att skilja våra fall från 
deras fysiska kontext eftersom vi tittar på storstäderna och inte på hela 
kommuner. Däremot har det varit svårare att skilja de aspekter som är 
relevanta enbart för fenomenet platsmarknadsföring från de som inte är 
det, eftersom fenomenet är komplext och mångfasetterat. Det är något 
som vi har varit medvetna om under arbetets gång och vi har använt 
litteraturen om platsmarknadsföring för att hålla arbetet fokuserat. 

Vidare har vi förhållit oss till problemet med att identifiera relevant 
empiri genom att begränsa oss till information distribuerad av 
kommunerna via deras hemsidor och dokument. En annan nackdel är att 
det kan vara svårt att få tillgång till fallet, dess miljöer och dokument, 
och att forskarens närvaro eventuellt kan påverka fallets naturliga miljö. 
(Denscombe, 2009:72) Detta har inte orsaka några problem i vårt arbete 
då vi i den här undersökningen inte fysiskt har behövt vistas på platsen 
och har använt officiella kommunala dokument som finns tillgängliga på 
kommunernas hemsidor. 
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Metod – Kvalitativ innehållsanalys 
I detta arbete har vi valt att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys. 
Metoden är ett sätt att systematisk beskriva meningen hos kvalitativa 
data (Schreier 2014:170). Eller som Krippendorff uttrycker det; 

“Content analysis is a research technique for making 
replicable and valid inferences from texts (or other meaningful 
matter) to the contexts of their use.” (2004:18) 

Vad som menas med “...or other meaningful matter…” är det faktum att 
innehållsanalysen inte är begränsad till att enbart studera texter, den 
kan också användas för att analysera meningen hos konst och bild, 
kartor, ljud eller symboler (Krippendorff 2004:19). I det här fallet har vi 
valt att arbeta med enbart text. Kohlbacher menar att kvalitativ 
innehållsanalys innebär att applicera ett systematiskt, teoriorienterat 
närmande till textanalys där kategorisystem används (Kohlbacher 
2006:11). Innehållsanalysen hjälper forskaren att analysera innehållet i 
dokument och kan tillämpas på vilken “text” som helst oavsett om det 
gäller skrift, ljud eller bild (Denscombe 2009:307). Innehållsanalys gör 
det möjligt för forskaren att gå igenom stora volymer av data med en 
relativ lätthet och systematik (Stemler 2001:1). Styrkan i kvalitativ 
innehållsanalys ligger i att materialet analyseras steg för steg. Genom att 
använda kategorier, i vårt fall kallade teman, kommer aspekterna som 
ska filtreras från materialet fram så att de kan definieras. (Kohlbacher 
2006:12) 

Innehållsanalysen har som mål att ta fram det som uttrycks explicit i 
texter  men också det som inte är lika direkt uttryckt (Bergström, Boréus, 
2015:51). Innehållsanalys som metod ger forskaren möjlighet att rikta 
ljus mot dolda sidor av det som kommuniceras genom skriven text. 
(Denscombe 2009:308) Metoden baseras på tanken att texter innehåller 
vissa ledtrådar till djupare och eventuellt oavsiktliga budskap oberoende 
av vad som har varit författarens medvetna avsikt med texten 
(Denscombe 2009:308). Det är alltså inte bara det uppenbara av 
materialet som analyseras men också det så kallade dolda innehållet, så 
väl som de formella aspekterna av innehållet. (Kohlbacher 2006:12) Detta 
går att koppla till uppsatsens grundläggande antagande om att 
platsmarknadsföring är något subtilt (Smith, 2005:399). Med 
innehållsanalys som metod kan vi utläsa platsmarknadsföringen trots att 
den är dold. En texts mening är nära relaterat till dess kontext. När det 
kommer till en kvalitativ innehållsanalys kan detta innebära att samma 
text kan få ett antal olika meningar, beroende på vilken kontext de 
studeras utifrån. Därför måste forskaren tidigt i sitt arbete tydligt visa 
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vilken kontext som denne har valt att studera sitt material utifrån. 
(Krippendorff 2004:24) I detta arbete kommer vi att studera vårt material 
i kontexten platsmarknadsföring, som har beskrivits grundligt av våra 
teoretiska utgångspunkter. 

Metoden är ett vetenskapligt verktyg som kan ge nya inblickar och kan 
öka förståelsen för specifika fenomen (Krippendorff 2004:19), liksom 
fallstudien, vilket gör att dem passar bra att utföra i kombination med 
varandra. Detta påpekar också Kohlbacher; kvalitativ innehållsanalys 
erbjuder en vidd av regelbaserade procedurer för en systematisk analys 
av datamaterial, mellan vilka forskaren kan välja. Därav kan kvalitativ 
innehållsanalys vara en lämplig metod för fallstudier. (Kohlbacher 
2006:23-24) Innehållsanalysen följer dock i allmänhet en särskild 
struktur (Schreier 2014:174, Bergström, Boréus, 2015:54), oavsett 
metodens specifika tillämpning (Denscombe 2009:307). Processen börjar 
med att ett forskningsproblem och några frågor formuleras, som i de 
flesta studier. Sedan ska lämpligt material väljas ut, avgränsas och 
samlas in. Valet och avgränsningen av materialet är viktig och ska göras 
utifrån arbetets syfte, det bör också finnas goda skäl för vilket material 
som valts för att öka arbetets trovärdighet. (Bergström, Boréus, 2015:54) 
Nästa steg i processen innebär att forskaren gör sig bekant med 
materialet genom att läsa igenom det i sin helhet (Bergström, Boréus, 
2015:54). 

Efter detta är det dags att konstruera ett analysinstrument som anger 
vad som ska noteras i materialet under analysen. (Bergström, Boréus, 
2015:54). Detta analysinstrument är centralt för metoden och kallas 
oftast, av andra författare, “kodnings ramverk” (Schreier 2014:170). Vi 
kommer dock att fortsätta kalla det för analysinstrument. 
Analysinstrumentet innehåller alla de aspekter som spelar en roll i 
beskrivningen och tolkningen av materialet (Schreier 2014:170). I en 
innehållsanalys kallas detta ofta för att materialet “kodas”, det vill säga 
att datan ges etiketter för att på ett systematiskt sätt länka delar av 
datan till ämnet som studeras. För att kunna göra detta måste också 
koderna grupperas till kategorier vilka fungerar som paraplybegrepp. 
(Denscombe 2009:373) I detta arbete har vi valt att kalla koderna för 
nyckelord och kategorierna i vilka nyckelorden återfinns för teman. Med 
hjälp av litteraturen har vi identifierat fyra övergripande teman inom 
konceptet platsmarknadsföring som sedan alla innehåller ett visst antal 
nyckelord, som vi har noterat i texterna under analysen. Det finns två 
sätt att koda data under en innehållsanalys, emergent- eller prior coding. 
Sättet som har använts för kodning i det här arbetet är prior coding. Vid 
prior coding tas kategorierna fram före analysen baserade på en teori. 
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Revideringar av analysinstrumentet görs där de är nödvändiga och 
kategorierna stramas åt till punkten när de når maximal exklusivitet och 
fullständighet. (Stemler 2001:3-4) Det är innehållsanalysens förtroende 
för kodning och kategorisering av data som gör den stark och meningsfull 
(Stemler 2001:3). I detta arbete har vi studerat litteratur om 
platsmarknadsföring och skapat ett analysinstrument med teman och 
nyckelord baserat på detta. Vi har alltså konstruerat ett ramverk för hur 
empirin har analyserats, baserat på litteratur. 

Metoden går vidare med att detta analysinstrument prövas på en mindre 
del av materialet för att sedan kunna modifieras efter behov. (Bergström, 
Boréus, 2015:55) När detta är gjort utförs ofta en så kallad “pilot studie” 
vilket innebär att en test analys genomförs på en liten del av materialet 
precis enligt analysinstrumentet och om inga problem uppstår kan detta 
sedan ingå i resultaten av hela analysen (Bergström, Boréus 2015:56), 
vilket är nästa steg i processen; analys av hela materialet. Efter att hela 
analysen är genomförd och alla noteringar har gjorts enligt 
analysinstrumentet så ska resultaten sammanställas och tolkas i relation 
till forskningsfrågorna (Bergström, Boréus, 2015:58-59). Vi har i det här 
arbetet till största del följt denna struktur men de delarna av processen 
som faktiskt redovisas och utgör denna uppsats är forskningsproblemet, 
frågeställningarna, val och avgränsning av material, konstruktionen av 
ett analysinstrument samt en sammanställning och tolkning av 
resultaten. 

Innehållsanalysen kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. Den 
kan bygga på språklig kategorisering och att lista citat för att 
underbygga resonemang eller handla om siffror och att räkna 
förekomsten av ord. Den kvantitativa innehållsanalysen anses oftast vara 
enklare eller mer bekväm för forskaren. Det kan dock inte sägas vara 
någon nämnvärd skillnad i legitimiteten hos slutsatserna som kan dras 
av respektive analys. (Krippendorff 2004:87) Kvantitativa data handlar 
alltså om att organisera och sammanfatta samt att beskriva hur datan är 
fördelad och vilka samband och förbindelser som finns (Denscombe 
2009:327). Kvalitativa data å andra sidan är ord, talade eller skrivna, och 
visuella bilder (Denscombe 2009:367).  Inom den kvalitativa 
innehållsanalysen använder forskaren, som sagt, citat från de 
analyserade texterna eller från den studerade litteraturen för att på så 
vis underbygga sina resonemang och tolkningar av texten. Detta hjälper 
till att dra paralleller samt att triangulera vilket resulterar i legitimitet 
och validitet hos forskarens slutsatser (Krippendorff 2004:88, Stemler 
2001:7) Analysen av kvalitativt material är alltid förankrad i datan, alla 
slutsatser är grundade på det material som har använts (Denscombe 
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2009:367). Det ska dock inte antas att datan kan tala för sig själv eller att 
dess innebörd är självklar, meningen med kvalitativa data är alltid 
beroende av tolkningen av dem. Det är forskarens uppgift att producera 
mening ur materialet, men detta måste också härledas till den aktuella 
företeelse som studeras. (Denscombe 2009:367-368) Analysen av 
kvalitativa data leder allt som oftast till att teorier genereras och att 
forskaren rör sig från de särskilda dragen hos datan till generaliserade 
slutsatser (Denscombe 2009:369). Kvalitativ innehållsanalys har en stark 
förmåga att hantera komplexitet med hänsyn till sin strikta metodologi 
och att materialet analyseras steg för steg. (Kohlbacher 2006:23-24) 

Det finns de författare som påstår att innehållsanalys helt enkelt innebär 
att frekvenser av ord räknas men metoden kan vara så mycket mer än så 
(Stemler 2001:3). Metoden innebär en hel del aspekter för forskaren att 
ha i åtanke när analysen utförs. En av dessa aspekter är att synonymer 
kan användas av språkmässiga skäl i dokumentet. Det innebär att varje 
ord kanske inte representeras lika väl av kategorierna som dess 
synonymer. (Stemler 2001:3)  

Innehållsanalys är mindre lämplig när forskningsfrågan i arbetet är 
väldigt öppen och utforskande och därför är det viktigt att vid 
användandet av metoden att ha en tydligt avgränsad forskningsfråga 
(Kohlbacher 2006:26). Vi anser dock att våra frågeställningar är tydliga 
och avgränsade nog för att kunna använda metoden. Metodens 
huvudsakliga begränsning ligger dock i att den har en inbyggd tendens 
att lyfta ut ord eller textsekvenser och deras betydelse ur den 
ursprungliga kontexten, liksom författarens intentioner. (Denscombe 
2009:308) Eftersom vi utför en kvalitativ variant av innehålls analys är 
ordens och textens mening och sammanhang precis vad vi är intresserade 
av att analysera vilket innebär att risken för dessa begränsningar att 
påverka just detta arbete är ganska liten.  

Några nackdelar som är mer specifika för kvalitativ analys är att 
tolkningar är nära kopplad till forskarens “jag” vilket kan påverka 
resultatet av analysen. Samt att det finns en risk att förklaringar och 
tolkningar blir alltför förenklade i strävan att identifiera teman i 
materialet och att komma fram till slutsatser. Det finns därför också en 
risk att forskaren förbiser data som inte passar in. (Denscombe 2009:399-
400) Vi har varit medvetna om denna begränsning och har jobbat för att 
undvika den i vårt arbete. Det största problemet med att analysera 
kvalitativa data är dock att det ofta tar lång tid. Det beror  på att 
kvalitativa data kan vara väldigt ostrukturerade och att det kan vara 
svårare att beskriva för läsaren vilka beslut forskaren gör (Denscombe 
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2009:399-400). Vi har valt att begränsa vårt material till enbart 
dokument distribuerade av kommunen vilket har underlättat för att 
hålla materialet strukturerat och för att underlätta för läsaren att följa 
analysen har vi valt att presentera den med hjälp av citat och referenser 
till de teoretiska utgångspunkterna, vilket också är metodens 
standardförfarande. Slutligen kan en stor nackdel i metoden vara att det 
är en relativt ung disciplin som kräver en vidare utveckling. (Kohlbacher 
2006:26) Metoden har med andra ord inte använts särskilt länge vilket 
också innebär att den inte har prövats och modifierats lika mycket som 
andra äldre metoder. 

Trots att det finns en relativt allmänt accepterad syn på vad metoden ska 
innefatta så betyder det inte att metoden inte kan modifieras för att 
passa en studies särskilda syfte (Bergström, Boréus, 2015:51) I denna 
uppsats har vi valt att studera empirin ur kontexten 
platsmarknadsföring och vårt analytiska instrument har konstruerats 
med hjälp av litteratur och teorier som redan existerade om ämnet. 
Analysinstrumentet i uppsatsen består av de fyra teman och deras 
nyckelord som har presenterats under Teoretiska utgångspunkter och i 
tabellen på sida 23.    
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Processbeskrivning 
I vårt arbete har vi undersökt hur platsmarknadsföring syns i 
kommunens dokument, genom att ställa upp fyra teman med tillhörande 
nyckelord för att visa vad som är platsmarknadsföring. Dessa nyckelord 
är baserade på den litteratur som ligger till grund för våra teoretiska 
utgångspunkter. I slutet av kapitlet Teoretiska utgångspunkter finns en 
tabell med nyckelord för vad som kan klassas som platsmarknadsföring 
och till vilket tema nyckelorden hör. Som forskningsstrategi har vi valt 
fallstudie. Genom valet av fallstudie har vi identifierat två fall där 
fenomenet platsmarknadsföring förekommer. Fallstudien är relevant för 
oss då arbetet är ett småskaligt projekt med snäv tidsram samt befinner 
sig inom den samhällsvetenskapliga disciplinen. Forskningsstrategin 
tillåter oss studera den sociala komplexitet som finns kring 
platsmarknadsföring på djupet. 

För att kunna utföra en sådan djupgående studie har kvalitativ 
innehållsanalys valts som metod. Innehållsanalysen har gjorts på de två 
valda städernas kommunala planeringsdokument. Vi har konstruerat ett 
analysinstrument bestående av teman och nyckelord med hjälp av 
litteraturen i våra teoretiska utgångspunkter. I innehållsanalysen 
användes sedan detta analysinstrument för att identifiera 
platsmarknadsföringen. Metoden kan med fördel användas för att utläsa 
det som inte är direkt uttryckt i texterna. Innehållsanalys kan alltså 
användas för att ta fram det dolda budskapet ur en text. I detta fall är 
det platsmarknadsföringen som är det dolda budskapet och när 
kommunen talar på ett visst sätt om något eller använder vissa ord är det 
en indikator på marknadsföring. Orden som används i texten är det som 
explicit uttrycks och platsmarknadsföringen ligger bakom dessa 
nyckelorden. Det innebär att när kommunen i sina dokument talar om 
t.ex. attraktivitet, stadsliv, hamnomvandling, etc., utför de 
platsmarknadsföring. Genom hänvisningar till forskningen kan vi visa 
att när kommunerna talar om staden i de olika dokumenten så 
marknadsför de sig genom att tala på ett speciellt vis eller om en speciell 
händelse. 

I empiri avsnittet presenteras våra resultat tema för tema och där vi 
menar att platsmarknadsföringen syns kommer vi att visa detta med 
citat samt hänvisningar till litteraturen för att stärka argumenten och 
våra tolkningar av resultaten. Våra tolkningar av resultaten leder sedan 
till våra slutsatser där vi relaterar resultaten till våra forskningsfrågor. 
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EMPIRI 
I det här avsnittet kommer vi presentera empirin, det vill säga de 
dokument vi studerat från de två valda kommunerna. Vi har gjort en 
analys av dessa dokument utifrån de fyra teman och nyckelorden som har 
identifierats ut litteraturen. 

Malmö 
 Av Nanny Svensson 

Varför Malmö som stad är intressant i vårt arbete har redan illustrerats i 
kapitlet Inledning. Nedan följer en kort presentation av staden. 

Malmö stads historia stäcker sig cirka 800 år tillbaka i tiden. Staden 
växte fram på 1200-talet vid en strandlinje som idag ligger mitt i östra 
hamnkanalens riktning. Erik av Pommern satsade på 1400-talet på att 
bygga ett starkt Östersund som motvikt till den tyska Hansan. Malmö 
var även ett betydande handelscentrum vid denna tid främst inom 
sillfisket (Greiff 2008:13). (Malmö 2016h) 1658 övertog Sverige Skåne och 
i samband med det blev Malmö en garnisonsstad. Bastioner, murar och 
vallar byggdes och gjorde Malmö till en av landets starkast befästa 
städer. Under 1700-talet förlorade Malmö rätten att bedriva handel med 
utlandet samtidigt som staden genomgick ett par pestepidemier som 
bidrog till en kraftig nedgång av staden och en stor 
befolkningsminskning. Mot slutet av 1700-talet blev det återigen tillåtet 
för Malmö att sälja spannmål till utlandet. I samband med enskiftet och 
effektiviseringen av jordbruket i början av 1800-talet fick man en stor 
inflyttning till städerna på grund av att många blev arbetslösa. Samtidigt 
började industrierna växa fram i staden. Det var början på den agrara 
och industriella revolutionen (Greiff 2008:15). (Malmö 2016h) 
Industriverksamheten kom igång på allvar i mitten av 1800-talet och 
efterfrågan på mark till industrier och bostäder var stor. Bostadskvarter 
för arbetare började växa fram bland annat på Kirseberg och Lugnet 
(Greiff 2008:22). (Malmö 2016h) Industriverksamheten nådde sin 
höjdpunkt på 1950- och 60-talen och var de så kallade guldåren (Greiff 
2008:25). (Malmö 2016h)  

I samband med avvecklingen på 1990-talet mötte staden en stor 
ekonomisk kris. Högskolan i Malmö öppnade 1998 och det skedde en 
enorm förändring. Industrierna ersattes med högre utbildning, modernt 
boende och många små företag (Greiff 2008:27). (Malmö 2016h) Malmö är 
idag en av de städer som växer snabbast. Befolkningen ökar och nya 
stadsdelar växer fram. (Malmö 2016h) 



FM1473, Attraktiva städer  
Moa Rosvall & Nanny Svensson 2016-06-20 

 33  

I staden pågår en mängd olika planeringsprojekt med allt från hållbar 
planering, användning av förnybara energikällor till hamnomvandlingar 
och mycket mer. 

I arbetet har ett antal dokument dessa presenteras och analyseras nedan 
efter fyra teman; Platsmarknadsföring, Globalisering, konkurrens och 
tillväxt, Den kreativa klassen och Attraktivitet och platskvalitet samt 
belyser hur med hänvisning till vår litteratur på vilket sätt de relaterar 
till platsmarknadsföring.  

 

Platsmarknadsföring 
Inom temat Platsmarknadsföring letar vi efter följande nyckelord i 
texten: Inåt- och utåtriktade tendenser tex Öppen, Inkluderande, 
Välkomnande. Unik, Speciell, Landmärken, Storslagna/imponerande 
projekt, Slogans, Kampanjer, Reklamfilm, Varumärke, Evenemang. 

I Malmös översiktsplans förord och sammanfattning säger kommunen att 
Malmö ska vara en framtidsinriktad stad och att de ska arbeta för en 
kompakt stadsmiljö då den anses vara levande och trygg. De skriver att 
Malmö ska vara en attraktiv plats att bo och verka på samt att Malmö 
ska vidareutvecklas som en attraktiv stad för boende, besökare och 
företag samt ska det ges plats för ett mångsidigt näringsliv (Malmö stad 
2014:5-7). Nedan ser vi citat från översiktsplanen som visar när 
kommunen talar om stadens unika egenskaper. 

“En kompakt stad ger bra förutsättningar för en levande och 
trygg stadsmiljö och stor potential till att utveckla Malmös 
attraktivitet.” (Malmö stad 2014:5) 

“Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i.”  
(Malmö stad 2014:6) 

Kommunen visar här att de anser att det idag finns attraktiva 
egenskaper hos Malmö och att man vill vidareutveckla dem samt att de 
har kvalitéer som gör dem till en bra plats. Vi kan se tendenser till att de 
försöka etablera platsen som unik. Platsmarknadsföring handlar om att 
mobilisera människor kring en plats och föra fram vissa bilder om hur 
platser skiljer sig från andra platser (Syssner 2012: 77-85). Genom att 
visa vissa aspekter av Malmö framför kommunen staden som unik och 
marknadsför den. Ett annat dokument som innehåller 
platsmarknadsföring är Hållbar stad Malmö. I dokumentet skriver 
kommunen att alla är engagerade och alla är vinnare i Malmö. De 
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berättar om en jobbsatsning där alla vinner. Sommarjobb öppnar dörren 
och Malmö visar i texten att här får ungdomar sommarjobb. Citaten 
nedan visar på den inåtriktade faktorn i platsmarknadsföring.   

“Alla är engagerade – och alla är vinnare.” 

(Malmö stad u.å:6) 

“SOMMARJOBB ÖPPNAR DÖRREN” (Malmö stad u.å:6) 

I dokumentet belyser de Malmö kommuns samarbete med bland annat 
arbetsförmedlingen och hur det öppnar upp till en betydligt större 
arbetsmarknad (Malmö stad u.å:6). Stycket visar antydningar till den 
inåtriktade dimensionen i platsmarknadsföring vissa av författarna från 
teorigenomgången belyser. Den är till för att skapa en känsla av 
gemenskap och tillhörighet. Genom att arbeta med att stärka invånarna i 
Malmös känsla för staden kan de legitimera den utåtriktade faktorn. 
Människorna och redan etablerade företag fungerar här som 
ambassadörer för staden. (Ek, Hultman 2007:28, Smith 2007:79) 

Vidare på Malmö stads hemsida går det att läsa att de årligen delar ut 
två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom 
föreningslivet. De har ett föreningspris för ideella insatser för en hållbar 
stad där vem som helst har möjlighet att nominera någon de tycker är en 
miljöhjälte. Kommunen delar också ut ett näringslivspris inom miljö och 
hållbar utveckling där en person eller ett företag belönas med en 
prissumma på 30000 kronor för att de engagerat sig i hållbarhetsfrågor i 
Malmös näringsliv. (Malmö 2016) Här ser vi ett citat från hemsidan där 
de talar om miljöpriserna. 

“Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och 
hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.” 
(Malmö 2016) 

Malmös stads priser inom miljö och hållbarhet är mycket bra för stadens 
arbete med hållbar utveckling men kan även ses som subtil 
platsmarknadsföring. Genom miljöpriserna som delas ut till stadens 
medborgare och företagare använder Malmö sig här också av den 
inåtriktade faktorn i platsmarknadsföring. Nämligen att se till att 
stadens invånare känner tillhörighet och stolthet över platsen de bor på 
(Hosper 2010:185-186). Den inåtriktade faktorn hjälper i sin tur till att 
skapa enighet och gemenskap kring staden (Syssner 2012:14-15). 

I dokumentet Hållbar stad Malmö tar de upp sitt arbete med hållbarhet 
genom att visa Malmö Live som är en ny miljöcertifierad och grön 
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kongress-, konsert- och hotellanläggning. De beskriver den som en 
annorlunda mötesplats, ett nav för musik och kultur och en ny utmanare 
på kongresskartan (Malmö stad u.å:12). 

“Malmö Live - En annorlunda mötesplats, ett nav för musik 
och kultur och en ny utmanare på kongresskartan.” 
(Malmö stad u.å:12) 

Malmö Live blir ett sätt för staden att marknadsföra sig och sticka ut. 
Byggnader skapar både uppmärksamhet och attraktion samt bidrar till 
att skapa en identifierbar bild av staden. I det här fallet blir Malmö Live 
den identifierbara byggnaden som staden kan använda i sin 
platsmarknadsföring. (Riza et al, 2011:193-194) 

På Malmös hemsida finns längst ner en liten reklamfilm om staden. 
Bland annat den kände operasångaren Rickard Söderberg är med. Filmen 
om Malmö går också att hitta på Youtube (Malmö 2016f). Användandet 
av reklamfilm för staden är ren marknadsföring. Platsmarknadsföring 
innebär en medveten presentation och gestaltning av en stad i nytt ljus 
(Smith 2005:399). Genom att använda film som verktyg för att 
marknadsföra staden kan de belysa de många olika dimensionerna som 
en stad rymmer och på så vis nå ut och locka till sig en bredare grupp. 

I dokumenten Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla, 
skriver kommunen explicit att Västra Hamnen är ett varumärke. 
Varumärket handlar om områdets närhet till vatten, nyskapande 
bebyggelse, om platsens omvandling från industriområde till blandad 
stad (Malmö stad 2013:11). Citaten här visar vad de avser med Västra 
Hamnen och vad varumärket innebär. 

“Det finns tillgång till service och rekreation, en attraktiv 
stadsmiljö med mänsklig skala och levande stadsrum.” 
(Malmö stad 2013:10) 

“Varumärket handlar om det vattennära läget, om hållbar och 
nyskapande bebyggelse, innovativa processer och omvandling 
av industriområde till blandad stad.” (Malmö stad 2013:11) 

”Varumärket Västra Hamnen är starkt nationellt och 
internationellt.” (Malmö stad 2013:13) 

Malmö har också ett annat varumärke som går att läsa om på stadens 
hemsida. Nämligen att staden är en Fairtrade city och har varit det i 10 
års tid (Malmö 2016d). Under år 2016 kommer dem att fira det på olika 
sätt (Malmö 2016g). Malmö fairtrade city har ett nyhetsbrev tillgängligt 
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på hemsidan som uppdateras med nyheter om vad som händer i staden i 
samband med fairtrade. Det finns också en Facebook sida och en hashtag 
#schysstimalmö (Malmö 2016c). På Malmös hemsida finns också en 
förteckning på vilka butiker, restauranger, arbetsplatser och företag som 
arbetar med eller är anslutna till fairtrade (Malmö 2016b). I guiden står 
information om olika butiker och verksamheter som arbetar med 
fairtrade och vad de har för typ av verksamhet samt mycket annan 
information om ekologiska produkter och fairtrade (Malmö 2016a). 
Citaten nedan är ihop plockade från Malmö Stads hemsida för att ge en 
liten fingervisning av vad som står där. 

“Malmö har varit en fairtrade city i 10 år.” (Malmö 2016d) 

“#schysstimalmö” 

“För tio år sedan blev Malmö Sveriges första Fairtrade City. 
Det firar vi med en rad olika tävlingar och evenemang under 
året under devisen Schysst i Malmö!” 

(Malmö 2016c) 

Att skapa varumärke relaterat till staden är platsmarknadsföring. Som 
vi gått igenom i de teoretiska utgångspunkterna är platsmarknadsföring 
en marknadsföringsstrategi som syftar till att ändra eller skapa en ny 
bild av en plats, i vårt fall en stad (Ek, Hultman 2007:28, Smith 
2005:399). För att skapa en ny bild används marknadsföringsstrategier 
så som loggor, slogans, kampanjer, reklamfilmer och genom att skapa 
varumärken relaterade till staden. (Smith 2005:399, Syssner 2012:21-
26).Här använder sig Malmö stad av att skapa ett varumärke relaterat 
till staden. Malmö platsmarknadsför sig genom att använda Västra 
Hamnen som varumärke och att säga att de är en Fairtrade City. Städer 
har ett behov att skilja sig från andra för att de ska kunna överleva och 
lyckas i internationell kontext (Shi-xu 2015:163). 

Genom att skapa faktiska varumärken som Västra Hamnen och 
Fairtrade City etablerar sig Malmö som en unik och attraktiv stad på 
både ett nationellt och internationellt plan. 

 

Globalisering, konkurrens och tillväxt 
Inom temat Globalisering, konkurrens och tillväxt letar vi efter följande 
nyckelord: Internationell marknad, Omvärlden, Global marknad, 
Konkurrens, Ekonomisk utveckling/tillväxt/expandering, Ostabil 
marknad, Kunskapsekonomi, Kreativekonomi, Service och 
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tjänstesamhälle, Kreativitet och Kulturnäringar, Upplevelser, 
Manipulering av den fysiska miljön. 

Översiktsplanen för staden målar upp ett idylliskt framtida Malmö ur 
flera olika synvinklar. Malmö är en tät och hållbar stad med ett kreativt 
näringsliv och social balans samtidigt som staden är väl knyten till 
omgivande region och det är lätt att resa mellan olika europeiska städer 
runt om. Barriärer mellan stadsdelar har brutits, gränser har suddats ut 
och det finns fler möjligheter till möten mellan människor från olika 
platser i staden (Malmö stad 2014:9-13). Citaten nedan visar på hur 
kommunen i översiktsplanen har medventenhet om att vara med och 
synas på den globala marknaden samt ha unika egenskaper som hjälper 
dem att konkurrera med andra städer. 

“Enligt visionen för 2030 ska Malmö ha uppnått en rad högt 
satta mål kring hållbarhet och staden ska vara rätt plats för 
ett innovativt och kreativt näringsliv.” (Malmö stad 2014:9) 

“Malmö är ett starkt tillväxtcentrum i Öresundsregionen. Det 
mångsidiga näringslivet bygger i hög utsträckning på grön 
teknologi och entreprenörskap, media- och upplevelseindustri.” 
(Malmö stad 2014:12) 

“Stadens mångfald har tagits tillvara och skapat en av norra 
Europas mest stimulerande och kreativa miljöer.” 
(Malmö stad 2014:12) 

Här fortsätter kommunen att tala om hur Malmö ska utvecklas och 
fortsätta vara en unik plats. Städer konkurrerar med varandra idag på 
en global nivå och det handlar om att etablera sin stad som unik vilket 
Malmö fortsätter med här (Syssner 2012: 77-85). Konkurrensen mellan 
städer är resultatet av globaliseringen och ställer andra krav på de 
fysiska miljöerna, både för närings- och vardagslivet. (Boggren 2011:1) 
Malmö belyser här både det vardagliga livet genom att tala om social 
balans och en stad utan gränser men också om näringslivet när de visar 
att staden är väl knyten till omgivande region och Europa. Nedan är ett 
citat från Malmös översiktsplan som visar på deras medvetenhet om 
dagens internationella marknad och dess konkurrens. 

“Städer och regioner konkurrerar om människor och kapital. 
Var människor väljer att bosätta sig, arbeta, studera, 
investera och göra sina inköp beror på många faktorer, men 
inte minst viktig är stadens ’image’.” (Malmö stad 2014:16) 
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Att måla upp en framtidsvision av en plats är inte helt realistiskt. När 
det gäller platsmarknadsföring ska man ha i åtanke att en plats rymmer 
en helt annan mångfald och intressen än konsumentprodukter. Många av 
en stads invånare befinner sig där av olika anledningar. 
Platsmarknadsföring är därför problematisk då den handlar om att skapa 
homogenitet, en samlad bild av platsen när alla invånare har sin egen 
bild av platsen (Syssner 2012: 59-63, 69). Men i slutändan handlar det 
ändå att etablera en samlad bild av staden som går att marknadsföra 
vilket Malmö gör här. 

 

Den kreativa klassen 
Inom temat Den kreativa klassen letar vi efter följande nyckelord: Ung, 
Högutbildad, Mobil, Innovativa, Nya idéer, Problemlösning, Estetisk och 
kulturell mångfald, Utmanande och Spännande arbete, Uteliv, 
Friluftsliv, Kreativitet. 

Malmö översiktsplan har ett par prioriterade inriktningar. Staden ska 
vara grön och tät samt präglas av närhet. Det ska läka samman staden 
socialt och fysiskt. Enligt planen ska staden växa inåt och det ska vara en 
rumslig organisation som främjar möten samt minskar Malmös 
miljöbelastning och ökar attraktiviteten. I översiktsplanen talas det om 
att bygga för närhet. Närheten har flera olika infallsvinklar, nära 
kontinenten, Köpenhamn, havet och landsbygden. Plats för förskolor och 
skolor ska prioriteras. Marktillgången är dock begränsad och för det 
krävs nytänkande och innovation. Det står också att Malmö vill bygga 
blandad stad för ett rikt stadsliv. I översiktsplanen skriver de också att 
de vill stärka Malmös attraktivitet som plats att bo på och verka i och 
skapa ett mångsidigt näringsliv samt att utbildning och forskning har en 
hög prioritet (Malmö stad 2014:19-20). Här är ett par citat som visar vad 
Malmö prioriterar och vad de anser är gynnsamt för stadens utveckling 
samt att de explicit talar om unga människor som till största delen utgör 
den kreativa klassen. 

“Att stärka Malmös attraktivitet som en stad att bo och verka i 
och att skapa utrymme för ett mångsidigt näringsliv och för 
utbildning och forskning har hög prioritet.”  
(Malmö stad 2014:20) 

“I en stad som attraherar så många unga människor och växer 
så snabbt som Malmö finns fantastiska möjligheter att tänka 
nytt och stort.” (Malmö u.å:2) 
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Synen på vad som är gynnsamt för en stads utveckling och tillväxt har 
förändrats hos beslutsfattare. Idag har människor och attraktiva urbana 
miljöer tillskrivits rollen som de viktigaste beståndsdelarna för 
utvecklingen (Boggren 2011:2). Malmö skriver i översiktsplanen att deras 
prioriterade inriktningar ska hjälpa staden att öka sin attraktivitet. 
Inriktningar behandlar främst sociala kvalitéer som närhet till skola, 
mycket grönska, närhet till hav och stad samt mångsidigt näringsliv. 
Dessa är kvalitéer som berör människor och den urbana miljön. Estetiska 
aspekter i den fysiska miljön är viktiga för att tilltala vissa grupper och 
konsumenter (Madureira 2014:42). De grupper som kommunen vill 
tilltala genom sina prioriterade inriktningar är grupper som är 
gynnsamma för stadens utveckling. När de säger att inriktningarna 
behandlar främst sociala kvalitéer som skola, mångfald och att 
nytänkande och innovation efterfrågas söker kommunen unga attraktiva 
människor, eller som Florida kallar dem, den kreativa klassen. Den 
kreativa klassen väljer att arbeta och bo i städer där jobben är 
utmanande och innovativa, där det finns många andra unga människor, 
etnisk och kulturell mångfald, bra uteliv och bra friluftsliv (Florida 
2002:3). Den kreativa klassen vill vara på platser där det går att passa in 
snabbt i den sociala och ekonomiska strukturen samt där de kan skapa 
ett helt liv på platsen inom en vecka (Florida 2002:7-8). 

En prioriterad inriktning i översiktsplanen är att det i Malmö ska 
fortsätta att byggas en attraktiv stad. I texten går de även in på vad en 
attraktiv stad är enligt dem. Miljöfrågor, ekonomisk och social 
utveckling, attraktiva bostäder, barnomsorg och hög kvalité på 
stadsmiljön är några av dem (Malmö stad 2014:21). Här ser vi ett citat 
där kommunen talar om att de vill ha en bra ekonomisk bas för stadens 
invånare vilket den kreativa klassen kan hjälpa till att skapa om de 
flyttar dit. 

“Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar stad och en attraktiv plats att bo, besöka och verka i. 
Ett mål med hög prioritet är att förstärka den ekonomiska 
basen för malmöbornas försörjning.” (Malmö stad 2014:15, 21) 

Attraktivitet och platskvalitet som den kreativa klassen söker kan 
utgöras av stora företag, lockande arbetsplatser, tilltalande och modern 
arkitektur, en trivsam blandning av bebyggd miljö och öppna gröna 
platser; gatuliv, caféer och restauranger; konst och musik. En attraktiv 
plats är alltså det som den kreativa klassen söker enligt Florida och 
eftersom städerna söker den kreativa klassen som attraherar företag och 
investering så vill städerna vara attraktiva (Florida 2001:277). I texten 
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kan vi därför se att de saker Malmö anser attraktiva också är en del av 
de kvalitéer den kreativa klassen söker. Genom att arbeta för att skapa 
den här attraktiviteten i staden kan Malmö locka den kreativa klassen 
att söka sig dit. 

Även i dokumentet Hållbar stad Malmö finns antydningar att kommunen 
söker attrahera en ung kreativ klass. Det står i texten att Malmö arbetar 
hårt för att de ska bli en hållbar stad ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
Dokumentet Hållbar stad Malmö visar på olika arbeten, projekt samt 
företag som jobbar med och för en hållbar utveckling i Malmö. (Malmö 
stad u.å.2) Framsidan har slogans som: 

”Odlar för ett grönare Malmö.” 

Och 

”Malmö, en hållbar världsattraktion.” 

(Malmö stad u.å:1) 

Vidare belyser programmet att Malmö är en av världens ledande städer 
vad det gäller hållbar stadsutveckling (Malmö stad u.å:2). 

“Malmö räknas i dag som en av världens ledande städer när 
det gäller hållbar stadsutveckling.” (Malmö stad u.å:2) 

Genom att medvetet synliggöra vissa delar av staden som kan upplevas 
attraktiva och intressanta marknadsför sig Malmö. Syftet med 
marknadsföringen är ofta att attrahera köpkraft och stimulera 
konsumtion. I dokumentet visar kommunen vilka företag som är med och 
jobbar och på så sätt kan Malmö få andra företag intresserade att flytta 
dit (Hultman 2007:147). Företagen och invånarna blir här ambassadörer 
för staden (Ek, Hultman 2007:28, Smith 2007:79). Staden söker även här, 
attrahera den kreativa klassen genom att belysa vad staden jobbar med 
och vilka företag som redan finns. På så vis får den kreativa klassen en 
indikation på vad de kan hitta för jobb, miljö och människor. Den 
kreativa klassen vill ha innovativa och utmanande jobb.(Florida 2002:3) I 
dagens samhälle med pågående globalisering och stigande havsnivåer 
kan det vara väldigt utmanande och spännande att jobba för att Sveriges 
tredje största stad ska bli en hållbar stad både ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. 
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Attraktivitet och platskvalitet 
I temat Attraktivitet och platskvalitet letar vi efter följande nyckelord: 
Attraktiv/attraktivitet, Flaggskeppsprojekt, Stora stadsförnyelseprojekt, 
Hamnomvandling, Landmärken, Ikoniska byggnader, Stora företag, 
Lockande arbetsplatser, Modern arkitektur, Estetiska värden, Grönska, 
Gatuliv, Konst, Musik, Offentliga platser, Stadsliv, Caféer, Restauranger, 
Utomhusaktiviteter, Evenemang, Mötesplatser, Handel, Torg, Kultur, 
Kreativitet, Levande, Service, Mångfald, Dynamisk, Stimulans, 
Variation. 

Ett övergripande mål för Malmö enligt översiktsplanen och som 
återkommer flera gånger är att staden ska vara en attraktiv plats att bo 
på, verka i och besöka. Alla delar av staden ska vara attraktiva att bo i 
och ett viktigt mål är att minska segregationen. Utformning av gator, 
torg, parker och boplatser kan bidra till god samhällsutveckling enligt 
översiktsplanen (Malmö stad 2014:15-16). 

“Alla delar av staden ska vara attraktiva att bosätta sig i och 
ett viktigt mål är att minska segregation och utanförskap.” 
(Malmö stad 2014:15) 

“Dess rumsliga organisation – samt utformning av gator, torg, 
parker och bostadskvarter, placering av mötesplatser och så 
vidare, ska bidra till en god samhällsutveckling. Den fysiska 
strukturen och bebyggelsen påverkar boendemönster och det 
finns möjligheter att genom fysiska åtgärder – i samverkan 
med andra initiativ.” (Malmö stad 2014:16) 

Det här stycket och citaten ovan, visar att det idag finns ett antagande 
om att attraktivitet är en viktig del i en bra plats och för att staden ska 
kunna expandera i dagens situation där konkurrensen är hård 
(Fredriksson 2011:76). Alltså söker städer göra sig attraktiva för att 
kunna expandera och konkurrera med varandra. Vilket vi kan se att 
Malmö gör här när de pratar om att staden ska vara en attraktiv plats. 

Malmö prioriterar högt i översiktsplanen att de ska fortsätta bygga en 
attraktiv stad. I stycket som följer går de också in på vad som är en 
attraktiv stad enligt dem. En attraktiv stad är en som ger miljöfrågor hög 
prioritet, har en väl fungerande bostadsutveckling samt stor social och 
ekonomisk utveckling. Staden kan erbjuda ett brett utbud av attraktiva 
bostäder och tillgodose behovet av barnomsorg. En attraktiv stad har 
också en hög kvalité på stadsmiljön och arkitekturen. Det är något som 
enligt dem främjar tillväxt och skapar urbant och ekonomiskt värde samt 
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förmedlar social, ekonomisk, kulturell och miljömässig utveckling (Malmö 
stad 2014:19-21). 

“En övergripande prioritering är att Malmö främst ska växa 
inåt, innanför Yttre Ringvägen. Staden kan därmed få en 
rumslig organisation som främjar möten mellan människor, 
som bidrar till att minska Malmös miljöbelastning och som 
ökar attraktiviteten.” (Malmö stad 2014:19) 

“En attraktiv stad är en stad som ger miljöfrågorna hög 
prioritet.” (Malmö stad 2014:21) 

“Malmös attraktivitet ska ytterligare gynnas genom att 
arkitektur och stadsmiljö håller hög kvalitet, något som även 
främjar tillväxt, skapar urbant och ekonomiskt värde och som 
förmedlar kulturell, social, ekonomisk och miljömässig 
utveckling.” (Malmö stad 2014:21) 

Citaten ovan visar att Malmö försöker etablera att de har och 
eftersträvar något som benämns som platskvalitet i litteraturen. 
Platskvalitén kan utgöras av stora företag, lockande arbetsplatser, 
tilltalande och modern arkitektur, en trivsam blandning av bebyggd miljö 
och öppna gröna platser; gatuliv, caféer och restauranger; konst och 
musik; utomhusaktiviteter och events (Florida 2001:277). En annan form 
av platskvalitet är Quality of Life. Quality of Life handlar om att uppleva 
tillfredsställelse och välbefinnande på stadens olika platser. (Riza et al., 
2011:193-194). Det som litteraturen talar om som platskvalitet eller 
Quality of Life innehar många liknande egenskaper som när det i 
svenska texter pratas om attraktiva städer. Städer vill vara attraktiva för 
att kunna attrahera nya människor att komma till staden och arbeta och 
bo där. Malmö har som sagt är tagit upp vad de anser är en attraktiv stad 
och många av de egenskaper stämmer in med vad litteraturen säger är 
attraktivitet eller platskvalitet. 

Karaktär Malmö är ett handlingsprogram för stadens arkitektur och 
stadsbyggnad. Programmet behandlar bland annat stadens struktur och 
hållbarhet. Syftet med programmet är att öka och tydliggöra Malmös 
ambitioner när det gäller frågor kring stadsbyggnad och arkitektur. I 
programmet finns ett antal mål och riktlinjer. Bland annat säger de att 
skönhetsaspekter inte ska underställas korta ekonomiska övervägande 
samt att de ska ta tillvara och stärka estetiska värden (Malmö stad 
2005:2). Här är de citaten som visar det. 
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“Kvalité och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga 
ekonomiska övervägande.” (Malmö stad 2005:2) 

“Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer 
skall tas tillvara och förstärkas.” (Malmö stad 2005:2) 

Under rubriken Hållbarhet säger programmet att det ska finnas 
attraktiva icke kommersiella mötesplatser, attraktiva gemensamma rum 
och blandad stad (Malmö stad 2005:5). Under rubriken Teser pratar 
programmet om stadens själ samt att stadens byggnader ska förvaltas så 
att staden har vackra, trivsamma och funktionella hus (Malmö stad 
2005:10-11). Citaten nedan visar explicit hur de talar om det. 

“För att säkerställa en god förvaltning och hög kvalité i våra 
byggnader har Malmö stad antagit en gemensam 
övergripande policy i form av nio teser för hur vi ska förvalta 
stadens byggnader och skapa vackra, trivsamma och 
funktionella hus.” (Malmö stad 2005:10) 

“Offentliga byggnader är ett uttryck för stadens själ.” 
(Malmö stad 2005:10) 

“Våra hus ska ge sinnliga upplevelser” (Malmö stad 2005:11) 

Hur Malmö pratar om sina byggnader och hus som vackra, trivsamma 
och att de ska ge sinnliga upplevelser är att marknadsföra dem som 
attraktiva. Det finns en mängd olika sätt att närma sig 
platsmarknadsföring. Ett sätt är konstruerandet av ikoniska byggnader. 
Byggnaderna skapar uppmärksamhet och attraktion. Vilket är det 
Malmö vill genom att säga att deras byggnader ska ge “sinnliga 
upplevelser.” (Riza et al. 2011:193-194) De ikoniska byggnaderna hjälper 
i sin tur till att skapa en identifierbar attraktiv och tilltalande bild av 
staden som kommunen och makthavarna sedan kan marknadsföra. 

Ett projekt som de tar upp i Hållbar stad Malmö är Rosengårdsstråket, 
ambitionen är att skapa ett attraktivt gångstråk med gröna och öppna 
ytor i kombination med ljusa gång- och cykelvägar (Malmö stad u.å.4). 

“Ambitionen är att skapa ett attraktivt stråk med gröna och 
öppna ytor i kombination med ljusa gång- och cykelvägar och 
en mångfald av olika typer av bebyggelse längs stråket.” 
(Malmö stad u.å:4) 

Med hänvisning till Madureira som visar att vid platsmarknadsföring 
läggs fokus på den fysiska miljöns karaktär. Exempelvis parker, torg, 
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mötesplatser och handel. Syftet är att de estetiska aspekterna av en plats 
ska tilltala en viss grupp människor (Madureira 2014:42). Här är den 
estetiska och attraktiva aspekten ett enligt deras mening, attraktivt 
gångstråk med olika kvalitéer som trygghet och grönska. 

Västra hamnen 2031 är ett dokument för hur området Västra Hamnen i 
Malmö har utvecklats och vad det finns för ambitioner inför framtiden 
samt vad det finns för strategier för det fortsätta arbetet. I dokumentet 
säger de att havet är den största attraktionen idag men även prisbelönt 
arkitektur, hållbarhetslösningar och intressanta offentliga rum bidrar till 
attraktiviteten i området (Malmö stad 2013:8-9). Nedan ser vi citat som 
visar kommunens tro på hamnomvandlingens bidrag till 
attraktionskraften för staden. 

“Havet är den absolut största attraktionen men även 
prisbelönt arkitektur, hållbarhetslösningar och intressanta off 
entliga rum bidrar till attraktiviteten.” (Malmö stad 2013:8) 

“Flera byggnader i Västra Hamnen har fått Malmö stads 
miljöpris Gröna Lansen.” (Malmö stad 2013:9) 

En strategi som finns med i dokumentet är Ett gott liv till alla. Ett gott 
liv till alla innebär att det finns, enligt dokumentet, tillgång till service 
och rekreation, en attraktiv stadsmiljö med mänsklig skala och levande 
stadsrum (Malmö stad 2013:10). De skriver att projektet med Västra 
Hamnen handlar dels om områdets närhet till vatten, nyskapande 
bebyggelse men också om platsens omvandling från industriområde till 
blandad stad (Malmö stad 2013:11). 

“Det finns tillgång till service och rekreation, en attraktiv 
stadsmiljö med mänsklig skala och levande stadsrum.” 
(Malmö stad 2013:10) 

“Varumärket handlar om det vattennära läget, om hållbar och 
nyskapande bebyggelse, innovativa processer och omvandling 
av industriområde till blandad stad.” (Malmö stad 2013:11) 

Projektet med Västra Hamnen och dess omvandling från industri- till 
bostadsområde är platsmarknadsföring. Dels innefattar projektet 
prisbelönt arkitektur och satsningar på stadsmiljön och mycket mer. Men 
den största faktorn som pekar på platsmarknadsföring är att Västra 
hamnen är ett storskaligt projekt där områdes funktion förnyas samt att 
det ligger vid havet vilket gör det till en hamnomvandling. (Madureira 
2014:40-41)(Ek 2007:95-96) Hamnomvandling och storskaligt 
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förnyelseprojekt är nyckelord som ligger under temat attraktivitet. De är 
till för att göra en stad mer attraktiv och marknadsföra den som sådan. 

Hamnomvandling är något staden gör för att skapa en attraktiv faktor 
som de sedan kan använda för att marknadsföra sig. Staden skapar 
attraktivitet för att ha ett tilltalande motiv att marknadsföra. 

I Malmö går det att uppleva staden på natten genom att gå en ljus-
promenad. Det finns olika promenader att välja mellan. En slinga går 
genom centrum och är nästan 5km lång. Du passerar bland annat 
kanalen och Slotts- och Kungsparken. Den andra slingan heter 
Möllevången och är något kortare än den första. Möllevången visar 
främst upp de ljussättningar som blev permanenta efter arrangemanget 
”Malmo by light”. Det finns även en ljudfil du kan ladda ner som guidar 
dig genom ljussättningen i Kungs- och Slottsparken. Guidningen är 
koncentrerad kring Malmös centrala delar. Du kan även njuta av de 
vackra ljussättningarna genom ett bildspel som finns tillgängligt på 
hemsidan. (Malmö 2016e) 

“Bege dig ut i Malmös ljus - när bestämmer du själv.” 
(Malmö 2016e) 

“En kortare slinga (drygt 1 km) som främst visar upp  de 
ljussättningar som permanentades efter arrangemanget 
’Malmo by Light’.” (Malmö 2016e) 

Ljuspromenaderna genom Malmö kan ses som subtil 
platsmarknadsföring. Vid platsmarknadsföring läggs fokus på den 
fysiska miljöns karaktär. Exempelvis parker, torg, mötesplatser och 
handel. Detta för att de estetiska aspekterna av en plats ska tilltala en 
viss grupp av användare och konsumenter (Madureira 2014:42). De 
estetiska aspekterna är i det här fallet ljussättningarna i staden som ska 
förhöja stadens attraktivitet även under natten. Ljussättningarna är 
också kvarlevor från ett evenemang med ljussättning vilket talar om för 
oss att Malmö har evenemang som inkluderar den fysiska miljön. Genom 
att inkludera den fysiska miljön och ge den ett positivt uttryck skapar de 
attraktivitet kring platsen som de sedan använder för att marknadsföra 
sig. 
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Sammanfattning och slutsats av fallet Malmö 
I Malmö kommuns dokument samt delar av stadens hemsida som är 
anknutna till stadsplanering och stadens utveckling relaterat till den 
fysiska planeringen kan vi se spår av platsmarknadsföring vilket också 
citaten hjälper till att belysa. I en del dokument syns den mer än andra 
men på något vis finns den ändå med som en underliggande mening, 
väldigt subtil. Totalt har 4 dokument studerats samt delar av Malmö 
stads hemsida och en reklamfilm som har hittats på hemsidan och 
Youtube. 

Översiktsplanen är inledande väldigt visionär och inriktad på att 
marknadsföra de många bra aspekterna med Malmö som stad. Planen 
har delar ur alla fyra teman från teorin. Den är inriktad på att 
marknadsföra stadens många attraktiva och positiva aspekter men också 
vad staden har för framförliggande jobb vilket kan intressera den 
kreativa klassen. Sedan tar de upp att staden har många attraktiva 
aspekter men de talar också om vad de anser är attraktivt. Samt belyser 
de att från Malmö ska alla ha nära ut i världen. Exempelvis till 
omkringliggande städer men också till Köpenhamn och vidare ner i 
Europa vilket visar att Malmö vill vara en tillgänglig stad både nationellt 
och internationellt. De är med på den globala marknaden och 
konkurrerar. 

Malmö stads miljöpriser visar som illustrerats ovan på en inåtriktad 
faktor av platsmarknadsföring. Här värnar kommunen om att stadens 
invånare ska känna stolthet och tillhörighet av sin stad vilket är en 
viktig del i helheten av strategin platsmarknadsföring. 

Malmö Fairtrade City illustrerar hur staden har skapat sitt varumärke. 
Genom att marknadsföra märket Fairtrade relaterat till näringsliv och 
events förstärks det samt sprids det bland befolkningen som börjar 
identifiera Malmö som en fairtrade city. Det är också ett varumärke som 
är känt internationellt vilket ger Malmö möjligheten att konkurrera med 
andra städer på en global skala. 

Hållbar stad Malmö belyser mer hur staden på olika plan arbetar med 
olika aspekter av hållbar utveckling och vad de gör för framsteg inom de 
privata företagen likväl som den offentliga sektorn. För de företag som är 
intresserade av att arbeta med hållbar utveckling blir Malmö en väldigt 
intressant stad att etablera sig i men också för den kreativa klassen då de 
visar vilka typer av jobb de kan erbjuda som är utmanande och 
innovativa vilket är en del av det den kreativa klassen söker. 
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Karaktär Malmö är mer fokuserat på de arkitektoniska och estetiska 
aspekterna av staden och passar därför mest in under temat 
attraktivitet. Med ett par meningar framstår det mesta som vackert och 
sinnligt vilket subtilt är platsmarknadsföring för att Malmös fina 
byggnader ska ses som attraktiva och lockande samt hjälpa till att skapa 
platskvalitet som staden kan marknadsföra. 

Västra Hamnen 2031 är ett program för den hamnomvandling som sker i 
området idag och vart kommunen är på väg med den. Som litteraturen 
påpekat är förnyelseprojekt och hamnomvandlingar en stor del av 
platsmarknadsföring och framförallt med målet att attrahera ny 
befolkning. Havet har blivit identifierat som en väldigt eftertraktad 
faktor och som kan locka en stark köpgrupp i samhället till staden vilket 
i sin tur kan hjälpa stadens ekonomiska utveckling. Människor vill ha 
fina och attraktiva boenden och arbetsmiljöer och den stad som erbjuder 
det, det är dit dem flyttar. Med andra ord måste staden ha attraktiva 
aspekter för att kunna marknadsföra sig. Aspekterna rör både den 
fysiska miljön men också väldigt mycket annat relaterat till den. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att platsmarknadsföringen i mångt och 
mycket är subtil men den går att identifiera genom de nyckelord vi satt 
upp baserat på vår litteratur. Malmö har olika delar av de teman som 
utgör platsmarknadsföring. Översiktsplanen marknadsför övergripande 
de många bra aspekterna med Malmö medan de andra dokumenten är 
mer inriktade på olika delar. Karaktär Malmö fokuserar på arkitekturen 
och de estetiska aspekterna, med andra ord attraktiviteten. Hållbar stad 
belyser hur staden arbetar med hållbarhetsaspekterna på olika nivåer 
samt företagen och jobben som finns vilket subtilt kan ses som ett sätt att 
attrahera den kreativa klassen. Västra hamnen är ett hamnomvandlings- 
och förnyelseprojekt vilket också är relaterat till attraktivitet och 
platskvalitet. Malmö Fairtrade City är ett varumärke staden skapat för 
att konkurrera med andra städer på den globala skalan. Det visar att det 
finns ett etablerat varumärke och en slogan för staden och Malmös 
miljöpriser visar på att det finns en inåtriktad faktor mot stadens 
medborgare. De fyra dokumenten och delar från stadens hemsida har alla 
bitar från platsmarknadsföring. Tillsammans bildar de en helhet av 
strategin platsmarknadsföring. Genom sin slogan, sin inåt- utåtriktade 
faktor, sökandet efter en specifik grupp och all planering kring att skapa 
en attraktiv stadsmiljö med bra platskvalitet marknadsför sig staden. 
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Göteborg 
 Av Moa Rosvall 

Varför Göteborg stad är intressant för det här arbetet har redan 
illustrerats i kapitlet Inledning; här följer en kort bakgrunds 
presentation av staden. 

Sedan medeltiden har det funnits en bosättning vid Göta älv med lite 
variationer i lokalisering, form och styre. På 1600-talets början anlades 
så en stad på älvens norra strand som fick namnet Göteborg och fick sina 
stadsprivilegier 1621 (Göteborg stad, 2016) Staden har en historia av att 
vara ett centrum för sjöfart och handel (Furåker 2010:49) sedan början av 
1900-talet (Göteborg stad, 2016), p.g.a. sitt läge vid Sveriges västra kust 
angränsande till Kattegatt. Stadens industriella historia är lång och 
innefattar, bortsett från handel och sjöfart, stora fabriksanläggningar 
inom bl.a. bil-, varvs- och kullagerindustrin (Furåker 2010:49). Därför 
drabbades staden och dess ekonomi hårt av varvskrisen på 1970-talet 
(Göteborg stad, 2016). Produktionen och näringslivet har istället fått en 
inriktning mot tjänster, kunskap och information (Furåker 2010:49). 
Göteborg stad uppmärksammar själva ett de har haft fyra olika 
identiteter sedan grundandet på 1600talet; Den befästa staden under 
1600-talet, Handelsstaden och sedan Industristaden fram till 1900-talets 
slut, i dagslägen kallar de sig Kunskaps- och Evenemangsstaden 
(Göreborg stad 2008a:20). Göteborg är Sveriges näst största stad med 
drygt en halv miljon invånare i dagsläget  (Göteborgstad 2016) och 
förväntar sig en befolkningsökning med 7,3% till 2019 (Göteborgsbladet 
2015).   

I arbetet med denna uppsats har 5 offentliga dokument relaterade till 
planering samt kommunens hemsida studerats och analyserats. Nedan 
presenteras dessa och analyseras efter fyra teman; Platsmarknadsföring, 
Globalisering, konkurrens och tillväxt, Den kreativa klassen och 
Attraktivitet och platskvalitet, med hänvisningar till litteraturen för att 
visa hur och på vilket sätt det går att utläsa platsmarknadsföring ur 
dessa dokument samt vilken roll den fysiska planeringen spelat. 
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Platsmarknadsföring 
Inom temat Platsmarknadsföring letar vi efter följande nyckelord i 
texten: Inåt- och utåtriktade tendenser tex öppen, inkluderande, 
välkomnande. Unik, Speciell, Landmärken, Storslagna/imponerande 
projekt, Slogans, Kampanjer, Reklamfilm, Varumärke, Evenemang. 

Vad gäller vanliga marknadsföringsstrategier så har Göteborg flertalet 
reklamfilmer om staden på Youtube.com (Göteborg stad 2016d) som är 
lätta att hitta med bara en sökning, några presenteras också på 
kommunens hemsidor (Göteborgstad 2016c). Producerandet och 
distribuerandet av reklamfilmer är en klassisk marknadsföring strategi 
som inte är begränsad till platser och vanligtvis inte heller används för 
dessa om det inte handlar om en utåtriktad platsmarknadsföring. Så när 
städer producerar reklamfilmer om sig själva kan vi med största säkerhet 
anta att det är del i en platsmarknadsföringsstrategi (Smith 2005:399). 
Slogans är också en klassisk marknadsföringsstrategi och Göteborg 
använder bland annat “Den attraktiva staden”(Göteborg stad 2016b), “Vi 
bygger för ett gott liv i Göteborg” (Göteborg stad 2016b), “Ett Hållbart 
Göteborg” (Göteborg stad 2009:34) “Kunskaps- och Evenemangsstaden” 
(Göteborg stad 2008a:20) och “Älvstaden - Öppen för världen” (Göteborg 
stad 2012:6). 

När de säger att Älvstaden är öppen för världen menar kommunen att 
den är öppen både mot lokala Göteborg och Västsverige men också 
bortom Sverige, (Göteborg stad 2012:6). Vidare talar de om att sörja för 
det lokala livet på orten men också om att stärka kvalitéer som lockar 
människor att bo, leva och verka i kommunen (Göteborg stad 2008:4). 

“Älvstaden är öppen – in mot Göteborg och Västsverige – ut 
mot världen.” (Göteborg stad 2012:6) 

“Göteborg ska vara ett starkt regioncentrum där 
konkurrenskraft förenas med omsorg om det lokala livet.” 

“Stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i 
Göteborgsregionen.” 

(Göteborg stad 2008:4) 

Detta antyder både inåt- och utåtriktad marknadsföring (Ek, Hultman 
2007:.28,Smith 2007:79, Syssner 2012: 14-15). I ett annat dokument talar 
kommunen sedan om att skapa en varm och välkomnande atmosfär 
(Göteborg stad 2012:6) vilket mera visar på en utåtriktad marknadsföring 
som är till för att attrahera, att kalla något välkomnande tyder på att 
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någon kommer utifrån (Ek, Hultman 2007:.28). Fortsättningsvis talar 
kommunen om att människor i Göteborgsregionen ska ha god tillgång på 
arbete och service samt kunna ta del av allt som gör Göteborg attraktivt 
(Göteborg stad 2009:52), vilket kan tyckas tyda på en inåtriktad 
marknadsföring (Ek, Hultman 2007:28, Smith 2007:79), men de säger 
samtidigt att göteborgarnas lokal intressen ibland kommer att få stå 
tillbaka till fördel för helheten (Göteborg stad 2009:52) vilket istället 
innebär att lokalbefolkningens intressen inte prioriteras över det 
utåtriktade intresset att attrahera (Ek, Hultman 2007:.28). 

“Människorna i regionen ska ha tillgång till arbete och service 
och möjlighet att ta del av det som gör Göteborg till en 
attraktiv regionkärna. För göteborgarna kan det betyda att 
lokala intressen ibland får stå tillbaka för regionala.” 
(Göteborg stad 2009:52) 

Även om platsmarknadsföring har inåtriktade aspekter (Hosper 
2010:185-186) så är ändå dess primära syfte att attrahera (Madureira 
2014:36), till och med den inåtriktade marknadsföringen har till 
baktanke att attrahera då den skapar ambassadörer för staden (Ek, 
Hultman 2007:.28). Med detta blir det tydligt att Göteborg försöker 
attrahera invånare, investering och kapital till staden. Citatet ovan gör 
det tydligt att den utåtriktade platsmarknadsföringen prioriteras. 

I sammanfattningen av översiktsplanen talar Göteborg stad om ett 
hållbart Göteborg, om att stärka stadens unika tillgångar och att 
Göteborg ska vara en plats där “det goda livet” är ett faktum för alla, nu 
såväl som i framtiden (Göteborg stad 2008:4). Tron på att Göteborg är 
unik återkommer i visions dokument för Älvstaden (Göteborg stad 
2012:6) och i själva översiktsplanen (Göteborg stad 2009:48). 

“Utgångspunkten är att stärka Göteborgs unika tillgångar, 
såväl byggda miljöer som natur- och kustområden. Göteborg 
ska vara en stad där det goda livet är möjligt för alla både nu 
och i framtiden.” (Göteborg stad 2008:4) 

“Älvstaden är levande och öppen och på samma gång unik och 
egen.” (Göteborg stad 2012:6) 

“Utgångspunkten för översiktsplanen är att stärka Göteborgs 
unika tillgångar, såväl de byggda miljöerna som natur- och 
kustområden.” (Göteborg stad 2009:48) 

Att tala om Göteborgs unika tillgångar på detta vis visar på en tro att 
platsen skiljer sig från andra och att den har något särskilt att erbjuda 
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vilket Syssner påpekar är nära kopplat till platsmarknadsföring (2012: 
77-85). Städerna måste vara unika för att ha en chans på den globala 
marknaden (Shi-xu 2015:163). 

I dokumentet Vision Älvstaden gjordes ett oväntat fynd; kommunen 
skriver att de använder Älvstaden för att marknadsföra sig och göra 
Göteborg synligt på den nationella och internationella marknaden 
(Göteborg stad 2012:34). De talar om att de ska locka kompetens genom 
en attraktiv stadsmiljö, underlätta etablering av internationella företag, 
skapa en stadsmiljö som är iögonfallande på den internationella 
marknaden och använda Älvstaden för att skapa en stark bild av 
Göteborg utåt (Göteborg stad 2012:34). 

“Älvstaden innebär en unik möjlighet att marknadsföra 
Göteborg på ett nationellt och internationellt plan. Vi ska 
använda projektet för att göra Göteborg synligt, ta vara på 
möjligheten att attrahera nationella och internationella 
investerare, aktörer, turister och kompetenser. Vi ska 
marknadsföra Älvstaden och berätta om Göteborg för 
världen.” (Göteborg stad 2012:34) 

Alla dessa strategier är grundläggande aspekter av platsmarknadsföring 
(Smith 2005:399, Madureira 2014:36) och kommer att analyseras 
närmare i följande avsnitt. Att Göteborg tydligt skriver att de använder 
platsmarknadsföring, som citatet visar, är förvånande då det av 
litteraturen har framgått att platsmarknadsföring allt som oftast sker i 
det fördolda och inte är något som kommuner vanligtvis skyltar med att 
de aktivt jobbar med (Smith, A. 2005:399). Det bör dock påpekas att detta 
enbart står i dokumentet Vision Älvstaden och vad Göteborg säger är 
alltså att de i arbetet med Älvstaden använder sig av 
platsmarknadsföring vilket innebär att platsmarknadsföringen i övrigt 
sker i bakgrunden. 

Vad gäller platsmarknadsföringens baksida, dess tendens att förenkla 
verkligheten och gömma undan det som inte är önskvärt (Ek, Hultman 
2007:30, Hultman 2007:147) går det inte att utläsa tydligt ur 
dokumenten. Antagligen eftersom de är framtagna av kommunen som vill 
skapa och visa upp en särskild bild av Göteborg, som Fredriksson påstår 
(2011:75), vilket innebär att det är detta som speglas i dokumenten och 
inte den faktiska situationen. Det går också att dra slutsatsen att 
eftersom stadens problem inte direkt syns i dokumenten innebär det att 
de aspekter av staden som inte är önskvärda faktiskt har gömts undan, 
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vilket skulle vara en indikator på platsmarknadsföring eftersom det är en 
av dess negativa effekter. 

 
Globalisering, konkurrens och tillväxt 
Inom temat Globalisering, konkurrens och tillväxt letar vi efter följande 
nyckelord: Internationell marknad, Omvärlden, Global marknad, 
Konkurrens, Ekonomisk utveckling/tillväxt/expandering, Ostabil 
marknad, Kunskapsekonomi, Kreativekonomi, Service och 
tjänstesamhälle, Kreativitet och Kulturnäringar, Upplevelser, 
Manipulering av den fysiska miljön. 

Göteborg talar om sig själva som ett konkurrenskraftigt regioncentrum 
med en internationell prägel (Göteborg stad 2008:4) och att de vill stärka 
stadens ställning ur ett internationellt perspektiv (Göteborg stad 
2008a:6). 

“Göteborg ska vara ett starkt regioncentrum där 
konkurrenskraft förenas med omsorg om det lokala livet.” 

“Det ömsesidiga beroendet mellan jordens länder ökar, vilket 
också påverkar Göteborg eftersom staden sedan länge är en 
internationellt orienterad stad.” 

(Göteborg stad 2008:4) 

“En väl utformad, attraktiv stadsmiljö är ett intressant medel 
bland många andra för att stärka Göteborgs ställning i 
omvärlden och skapa gynnsamma förutsättningar för företag, 
samtidigt som de grundläggande dragen i stadens karaktär 
inte får försvagas.“ (Göteborg stad 2008a:6) 

Detta visar på en viss självmedvetenhet hos Göteborg stad då de dels 
erkänner den konkurrenssituation som de befinner sig i (Ek, Hultman 
2007:29) men också talar om ett internationellt perspektiv vilket innebär 
att de talar om globalisering och att de vill stärka sin konkurrenskraft på 
den globala marknaden (Ek, Hultman 2007:29). 

En strategi som står att finna i översiktsplanen som är värd att studera 
närmare under detta tema handlar om ett expansivt näringsliv i 
Göteborg. Här talar dem om hur deras näringsliv har gått från att vara 
industridominerat till att numera var inriktat på kunskap med en 
särskilt ökning inom tjänstesektorn på grund av en strukturomvandling i 
näringslivet sedan varvskrisen. Detta tas även upp i rapporten 
Stadsbyggnads kvaliteter (Göteborg stad 2008:6). Vilket också är vad 
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litteraturen påstår att de har gjort (Ek 2007:95, Boggren 2011:1). 
Kommunen väntar sig en fortsatt ökning inom kunskaps- och 
tjänstesektorn och talar om att evenemangsverksamheter, handel och 
turism har fått en allt större betydelse i kommunens näringsliv (Göteborg 
stad 2009:70). 

“Under de senaste tjugo åren har näringslivet i 
Göteborgsregionen förändrats från att vara industridominerat 
till att bli alltmer kunskapsorienterat och det är framförallt 
tjänstesektorn som ökat. [...]Därmed växer trycket på 
attraktiva lokaliseringar i centrala Göteborg. Göteborg har 
lyckats väl med näringslivets strukturomvandling sedan 
varvs-krisens dagar och idag finns här en stor variation med 
688 branscher lokaliserade tillregionen (CFAR 2007). 
[...]Evenemangsverksamhet, turism och handel har fått ökad 
betydelse för Göteborgs näringsliv och fortsätter att utvecklas 
positivt.” (Göteborg stad 2009:70) 

Som citaten visar följer detta platsmarknadsföringens ramberättelse om 
globalisering (Ek, Hultman 2007:29), visar på en medvetenhet om detta 
och bekräftar påståendet att kultur, kreativitet och upplevelser har fått 
en allt större betydelse i ekonomin (Boggren 2011:1). 

I dokumentet Vision Älvstaden talar kommunen ännu en gång om skiftet 
från industri- till kunskapsekonomin. Här skriver Göteborg stad också 
att de är mycket beroende av den globala ekonomin och för att bemöta de 
osäkerheterna och den hårda konkurrensen vill de ta till vara på de 
ekonomiska styrkorna som finns i staden; de stora företagen, 
klusterbildningar och samarbetet mellan kommunen, akademin och 
näringslivet tas upp som viktiga framgångsfaktorer. (Göteborg stad 
2012:30) 

“Industristaden Göteborg förändras och utvecklas mot en 
alltmer utpräglad kunskapsekonomi.” 

“Göteborg är beroende av utvecklingen inom den globala 
ekonomin. För att möta framtida utmaningar med hård 
konkurrens och stora osäkerheter behöver vi ta vara på de 
styrkor som redan finns etablerade i staden: stora företag, 
starka klusterbildningar och en stark samverkan mellan 
kommun, akademi och näringsliv.” 

(Göteborg stad 2012:30) 
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Att tala om globalisering och ekonomisk tillväxt på detta sätt går att 
koppla till vad både Boggren (2011:1) och Sainz (2012:11) säger om att 
marknaden idag är i ständig förändring. Vilket gör att kommuner blir 
tvingade att skaffa sig en marknadsorienterad strategisk planering för 
att kunna hanterar detta och fortfarande kunna delta i 
konkurrensen(Sainz 2012:11). 

Vidare talar visions dokument för Älvstaden också en hel del om 
kunskapsekonomin, Göteborg beskrivs som idé- och kunskapsintensivt 
(Göteborg stad 2012:6), detta återkommer i dokumentet Planera för 
verksamheter där kommunen säger att tjänste-, kultur-, upplevelse- och 
kreativitetsnäringarna i Göteborg är viktiga, blir allt större och att de bör 
främjas (Göteborg stad 2010:25, 27). Här följer ett fyra citat som visar på 
detta; 

“Älvstaden är dynamisk. Kulturen och näringslivet utvecklas 
sida vid sida och inspirerar varandra. Industristaden lockar 
fram det bästa hos det nya idé och kunskapsintensiva 
Göteborg.“ (Göteborg stad 2012:6) 

“Den internationella prägeln och regionens befolkningstillväxt 
talar för en långsiktigt fortsatt gynnsam utveckling av 
branschen [Upplevelse, turism, kultur och personliga tjänster], 
framförallt i stadens inre delar.” (Göteborg stad 2010:25) 

“Branschen[Rekreation-, kultur- och sportverksamhet] följer 
till stor del befolkningen och dess utveckling i regionen, men 
har haft en starkare tillväxt till följd av upplevelseindustrins 
gynnsamma utveckling det senaste decenniet. Turismen spelar 
med andra ord också en betydelsefull roll för branschens 
lokala utveckling. Även här har Göteborg goda förutsättningar 
att utvecklas.” 

“Studien menar att sektorn[Kreativa näringar] skapar 
arbetstillfällen, bidrar till ekonomisk och social utveckling och 
tjänar som en kreativ motor för EU: s ekonomier. 
Kultursektorn är en näring med stort företagande och 
entreprenörskap. Denna typ av bransch, i urban miljö, gynnas 
av billiga och lättillgängliga utrymmen.” 

(Göteborg stad 2010:27) 

Anledningen till att stärka de kreativa näringarna i staden är för att de 
ska kunna gå mot en ännu mer utpräglad kunskapsekonomi. I samband 
med detta påstår Göteborg stad att kunskapsekonomin ställer krav på 
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den fysiska miljön, dess kvalité och karaktär för att driva den 
ekonomiska utvecklingen framåt. (Göteborg stad 2012:8) 

“Samtidigt utvecklas såväl industrin som andra näringar mot 
ett allt större kunskapsinnehåll, staden utvecklas mot en 
kunskapsekonomi. En sådan ställer andra krav på stadens 
utformning än det renodlade industrisamhället. Stadens 
karaktär och kvalitéer är avgörande för att driva utvecklingen 
av en kunskapsekonomi, som även innehåller komponenter 
som evenemangs-, besöks- och kreativa näringar.” 
(Göteborg stad 2012:8) 

Tjänste-, kultur-, upplevelse- och kreativitetnäringarna är alla nära 
kopplade till kunskapsekonomin och det finns ett tydligt band mellan det 
kunskapsekonomiska samhället och platsmarknadsföring (Boggren 
2011:1). När Göteborg stad talar om att den fysiska miljön är avgörande 
för utvecklingen av kunskapsekonomin, som dem gör i ovanstående citat, 
blir det ännu tydligare att det faktiskt är platsmarknadsföring det 
handlar om (Florida 2006:31, Boggren 2011:1). Att tala om att 
kunskapsekonomin ställer krav på den fysiska miljön för tankarna till 
vad Boggren säger om att den sociala profilen i städerna har ändrats 
tillsammans med ekonomin vilket ställer andra krav på den fysiska 
miljön. Detta har givit upphov till idén om en stad med mångfald i 
fritidsutbud, evenemang och utbildning. (Boggren 2011:1) Vilket också är 
vad Göteborg stad talar om när de säger att de vill satsa på besöks-, 
evenemangs- och kreativa näringar. Vidare är antagandet om sambandet 
mellan den fysiska miljön och ekonomisk tillväxt en grundläggande 
aspekt av platsmarknadsföring (Madureira 2014:36, 42, Syssner 2012: 9-
11), att anta att bilden av en plats kan påverka den ekonomiska 
tillväxten är vad platsmarknadsföring baseras på. 

 

Den kreativa klassen 
Inom temat Den kreativa klassen letar vi efter följande nyckelord: Ung, 
Högutbildad, Mobil, Innovativa, Nya idéer, Problemlösning, Estetisk och 
kulturell mångfald, Utmanande och Spännande arbete, Uteliv, 
Friluftsliv, Kreativitet. 

I Översiktsplanen talar kommunen om att locka människor att flytta till 
kommunen genom en attraktiv arbetsmarknad och 
utbildningsmöjligheter (Göteborg stad 2009:50). Det som är intressant 
med detta under temat Den kreativa klassen är den särskilda gruppen av 
människor som de vill locka till sig. Göteborg stad talar nämligen om 
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vilka fördelar som följer med inflyttningen av unga människor. De talar 
om Göteborg som en “ung stad” och att det är något de vill fortsätta att 
vara. (Göteborg stad 2009:50) Även i dokumentet Planera för 
verksamheter talar man om att vara en ung stad (Göteborg stad 2010:4). 

“För Göteborgsregionens del kommer en väl fungerande och 
attraktiv arbetsmarknad och framgångsrika 
utbildningsinstitutioner att locka till inflyttning även i 
framtiden.” 

“Göteborg har en inflyttning av unga och en attraktiv 
arbetsmarknad och antas därför även i fortsättningen att vara 
en ‘ung stad’.” 

(Göteborg stad 2009:50) 

Göteborg har en inflyttning av unga, är en attraktiv 
arbetsmarknad och antas därför även i fortsättningen att vara 
en ‘ung stad’.” (Göteborg stad 2010:4) 

Göteborg stad vänder sig i dessa citat till en särskild grupp, de unga, 
vilket är ett av kännetecken för den kreativa klassen (Florida 2001:35, Ek 
2007:95). Kommunen talat också om att vara en attraktiv 
utbildningsstad. De ser studenterna som en långsiktig investering då de 
unga är en viktig resurs för framtida tillväxt, de talar om att locka fler 
studenter och att sedan få dem att stanna kvar i Göteborg (Göteborg stad 
2009:70). Göteborg stad menar att tillgången på en högutbildad, ung 
arbetskraft är viktigt för att kommunen ska kunna locka företag till 
staden eftersom tillgången på den unga högutbildade arbetskraften är 
väsentlig för var företag väljer att lokalisera sig och på sätt är viktig för 
en positiv ekonomisk utveckling (Göteborg stad 2009:70). Kommunen 
menar att i detta sammanhang är en högutbildad arbetskraft en viktig 
framgångs faktor och att livsmiljön spelar en roll i var företag väljer att 
investera eller placera nyetableringar (Göteborg stad 2012:30). 

“Det är av stor betydelse att Göteborg fortsätter vara en 
attraktiv utbildningsstad. Unga vuxna är i det långa 
perspektivet en viktig resurs i skapandet av tillväxt och 
förnyelse. Tillgången på högutbildad arbetskraft är idag en 
viktig lokaliseringsfaktor för företagen och väsentligt för att 
nå en positiv ekonomisk utveckling.” (Göteborg stad 2009:70) 

Här talas det återigen om att de unga är en viktig tillgång för Göteborg 
men i detta stycke talar kommunen också om dem som högutbildade 
vilket gör det lätt att dra slutsatsen att det är den kreativa klassen de 
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talar om att locka till sig (Florida 2001:35). Att sedan motivet för detta är 
att kunna attrahera företag gör det tydligt att det är 
platsmarknadsföring det handlar om (Florida 2006::32-33, Florida, 
2005:49-50, Boggren 2011:3). Göteborg stad refererar faktiskt själva till 
Florida i sin översiktsplan (Göteborg stad 2009:71), vilket tyder på att de 
är fullt medvetna om Floridas kreativa klass och platsmarknadsföring. 

 

Attraktivitet och platskvalitet 
I temat Attraktivitet och platskvalitet letar vi efter följande nyckelord: 
Attraktiv/attraktivitet, Flaggskeppsprojekt, Stora stadsförnyelseprojekt, 
Hamnomvandling, Landmärken, Ikoniska byggnader, Stora företag, 
Lockande arbetsplatser, Modern arkitektur, Estetiska värden, Grönska, 
Gatuliv, Konst, Musik, Offentliga platser, Stadsliv, Caféer, Restauranger, 
Utomhusaktiviteter, Evenemang, Mötesplatser, Handel, Torg, Kultur, 
Kreativitet, Levande, Service, Mångfald, Dynamisk, Stimulans, 
Variation. 

I de kommunala planeringsdokumenten talas det om att Göteborg ska 
vara en attraktiv stad för både människor och företag och att staden ska 
kompletteras med attraktiva bostäder, kulturellt och kommersiellt 
stadsliv (Göteborg stad 2008:5). Användningen av begreppet attraktiv och 
attraktivitet visar på att Göteborgs kommun har anammat antagandet 
om att attraktivitet är väsentligt för expansion och konkurrenskraft och 
att det är något de kan skapa medvetet (Fredriksson 2011:76, Madureira 
2014:36). Vilket dem planerar att göra via till exempel förtätning och 
komplettering av stadskärnan, förutsättningar för ett mångsidigt 
näringsliv och kompletteringar av infrastruktur och kollektivtrafik 
(Göteborg stad 2008:5). Dessa två citat understryker detta; 

“Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor och 
företag. Detta kan uppnås genom att regionkärnan förtätas 
och utvecklas, att förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv 
skapas och att tillgängligheten blir bättre genom utbyggnad 
av infrastruktur, främst kollektivtrafik. Göteborgs kärna ska 
kompletteras med attraktiva bostadsmiljöer i kombination 
med kulturellt och kommersiellt stadsliv.” 

“2. Attraktiv stadsmiljö 

Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv 
stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad 
kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en 
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visuell mångfald och möjligheter till möten mellan 
människor.” 

(Göteborg stad 2008:5) 

I dokumentet Stadsbyggnads kvaliteter talas det om “en välformad och 
attraktiv stadsmiljö”, vilket innefattar bl.a. gator, offentliga rum och 
parker liksom alla skönhetsvärden i staden som är tänkt att lockar 
företag (Göteborg stad 2008a:6). Det är tydligt att det är platskvalitet 
som Göteborg stad talar om här (Florida 2006:277); 

“De offentliga rummen, gatorna, platserna och parkerna 
betyder mycket för Göteborgs identitet och attraktivitet. Att ge 
möjligheter till möten mellan människor är viktigt i 
stadsplaneringen, liksom att utveckla alla de skönhetsvärden 
staden besitter, från de stora dragen till detaljer i närmiljön.” 
(Göteborg stad 2008a:6) 

I dokumentet Planera för verksamheter skriver kommunen vidare om hur 
viktig stadens miljö (Göteborg stad 2010:9) och en attraktiv 
arbetsmarknads och utbildningsmöjligheter (Göteborg stad 2009:50) är 
för att generera kompetens och för att locka näringslivet. De påstår i 
texten att ett dynamiskt stadsliv med stimulerande mötesplatser skapar 
och utvecklar kompetens och att boendemiljöer, underhållningsutbud, 
kultur, service och tillgången på kvalitativ utbildning är viktiga faktorer 
för att locka invånare, investering och kapital. (Göteborg stad 2010:9) 

“Storstäder har genom sin täthet och dynamik förmåga att 
generera kompetenser som tycks bli allt viktigare i det globala 
konkurrenssamhället. Genom möten formas ovanliga och nya 
kompetenser, vilket underlättas och möjliggörs i storstadens 
täthet och stadsmiljö. En attraktiv miljö för näringslivet 
innefattar faktorer som boende, trafik, kultur, nöjesutbud, 
service samt goda möjligheter att erbjuda kvalitativ 
utbildning.” (Göteborg stad 2010:9) 

“För Göteborgsregionens del kommer en väl fungerande och 
attraktiv arbetsmarknad 

och framgångsrika utbildningsinstitutioner att locka till 
inflyttning även i framtiden.” 

(Göteborg stad 2009:50) 
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En hel del av kvalitéerna som nämnd i dess citat är vad som tidigare i 
uppsatsen har identifierats av litteraturen som delar i en attraktiv plats 
(Syssner 2012: 9-11, Madureira 2014:42, Florida 2006:33). Detta visar 
tydligt på att Göteborg stad har anammat antagande om att en attraktiv 
miljö och platskvalitet kommer att hjälpa dem att locka till sig invånare 
av den kreativa klassen vilket i sin tur ska ge dem en konkurrenskraft 
som hjälper dem att skapa ekonomisk tillväxt. 

Attraktivitet är ett återkommande tema i alla dokumenten, det talas 
bland annat om “Göteborgs attraktivitet” (Göteborg stad 2009:59), 
“Göteborg som attraktiv stad” (Göteborg stad 2009:52) med en “attraktiv 
stad” (Göteborg stad 2009:54, 56) och en “levande och attraktiv innerstad” 
(Göteborg stad 2012:3) samt att vara en attraktiv utbildningsstad 
(Göteborg stad 2009:70). 

“Göteborgs attraktivitet ska ytterligare utvecklas och betonas i 
planering genom att [...]” (Göteborg stad 2009:59) 

“Göteborg som attraktiv stad” (Göteborg stad 2009:52) 

“En attraktiv stad” (Göteborg stad 2009:56) 

“Det är omfattande områden[Älvstaden] som väntar på att 
omvandlas till en levande och attraktiv innerstad.” (Göteborg 
stad 2012:3) 

“Attraktiv utbildningsstad” (Göteborg stad 2009:70) 

Av detta framgår tydligt att Göteborg har anammat antagandet om att 
urban attraktivitet är något som de kan skapa och som kommer att 
hjälpa deras ekonomiska tillväxt. (Fredriksson 2011:76, Madureira 
2014:36). 

En av kommunens strategier i översiktsplanen är “Attraktiv stadsmiljö”, 
vilket vidare visar på att de använder sig av antagandet om urban 
attraktivitet, men också att de använder sig av Floridas platskvalitet 
teori (Madureira 2014:36, Florida 2006:277) när de talar om “ett rikt 
stadsliv”(Göteborg stad 2008:5). Detta innehåller enligt Göteborg stad 
komplexitet och blandning av funktioner, visuell mångfald, mötesplatser 
och möjlighet att röra sig i ett tilltalande stadsrum med gröna ytor och 
vatten (Göteborg stad 2008:5). Det talas också i dokumentet om att 
natur- och kultur miljöer har stor attraktionskraft och att de är av värde 
för stadens utveckling samt att det ska planeras för service, aktiviteter 
och upplevelser längs med kusten (Göteborg stad 2008:7). 
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“Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv 
stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad 
kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en 
visuell mångfald och möjligheter till möten mellan 
människor.” (Göteborg stad 2008:5) 

“Natur- och kulturmiljöer har en stor attraktionskraft och är 
av påtagligt värde för stadsutvecklingen. [...] Natur- och 
kulturvärdena ska lyftas fram och bidra till ett attraktivt och 
hållbart.” 

“Framtida planering ska främja ett varierat utbud av 
aktiviteter, upplevelser och service längs hela kusten och i 
skärgården.” 

(Göteborg stad 2008:7) 

Alla de faktorer som står att finna i citaten innebär tillsammans att det 
talas om att skapa platskvalitet, en attraktiv stadsmiljö, som har stor 
attraktionskraft (Florida 2001:277, Riza et al., 2011:193-194) men det 
talas också om hamnomvandling (Ek 2007:95-96), vilka båda är kriterier 
för platsmarknadsföring. Strategin handlar också om att en tilltalande 
stadsmiljö och arkitektur anses vara lockande för människor och kapital 
(Göteborg stad 2009:56), vilket knyter an till litteraturen som visar att 
stadens miljö samt dess arkitektur är av vikt för att staden ska anses 
vara attraktiv (Florida 2006:277). Kommunen menar att 
vardagsmiljöerna men också mera exklusiva byggnader är av vikt för att 
visa upp staden och “stärka dess identitet” (Göteborg stad 2009:56). 

“Intressant stadsmiljö och god arkitektur är gynnsam för att 
attrahera människor och kapital. Både tilltalande, väl 
underhållna vardagsmiljöer och platser och byggnader av mer 
exklusivt slag bidrar till att visa fram staden och stärker dess 
identitet.” (Göteborg stad 2009:56) 

Det går att tolka detta som om de med vardagsmiljöer menar 
platskvalitet (Florida 2006:33, 277) och med exklusiva byggnader menas 
konstruktionen av landmärken och ikoniska byggnader som kan 
användas som statussymboler i den fysiska miljön (Riza et. al, 2011:198-
199), vilket vi vet sedan teorigenomgången är nära sammankopplat med 
platsmarknadsföring. 

Vidare ska Göteborg stärkas som Kunskaps- och evenemangs stad, 
evenemangsnäringen, mässor, konferenser, turism och upplevelser 
liksom högre utbildning får en allt mer framträdande roll och en hel de av 
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de byggnader som hör till detta tar allt större plats i stadsrummet och är 
tydliga landmärken. (Göteborg stad 2008a:14) 

“Göteborg ska stärkas som kunskaps- och evenemangsstad och 
samtidigt behålla närheten till stadens vardagsliv.” 

“Näringar som har att göra med mässor, konferenser, 
upplevelser, turism och högre utbildning är viktiga och får allt 
fler anläggningar som tar plats och är tydliga i stadsbilden. 
Hamnen och transportnäringarna är andra fundament i 
Göteborgs näringsliv, storskaliga och med stark påverkan på 
den fysiska miljön. Stadsplaneringen ska tillgodose Göteborgs 
behov av funktionella utrymmen för näringslivet, samtidigt 
som de ska vara miljö- och upplevelsemässigt välgjorda.” 

(Göteborg stad 2008a:14) 

Ikoniska byggnader och landmärken är i sig själv en tydlig indikator på 
platsmarknadsföring (Riza et. al, 2011:198-199) men här kopplas de till 
evenemang vilket gör marknadsföringens syfte tydligare och starkare 
eftersom satsningar på evenemang och underhållning i sig är kopplat till 
platsmarknadsföring och det kunskapsekonomiska samhället (Madureira 
2014:40-41) Göteborg stad fortsätter sedan med att säga; Ikoniska 
byggnader i all ära men det är genom en väl utformad, intressant 
stadsmiljö och arkitektur som en stark och långsiktig attraktionskraft 
står att finna (Göteborg stad 2008a:14). Vilket onekligen för tankarna till 
att det är platskvalitet som de talar om (Syssner 2012: 9-11, 21-26, 
Florida 2001:277). 

“En vardagsnära, välgjord stadsutveckling och arkitektur kan 
väcka uppmärksamhet på ett djupare plan än 
prestigeprojekten.”  (Göteborg stad 2008a:14) 

Aspekter som enligt Florida (2006:277) är tilltalade för den kreativa 
klassen radas upp i översiktsplanen; variation i arbetsmöjligheter, 
kultur, handel, events och nöjen (Göteborg stad 2009:52). Dokumentet 
Stadsbyggnads kvaliteter lägger vikt vid de offentliga rummen, gatorna 
och parkerna (Göteborg stad 2008a:33), skönheten i stadsmiljöerna och 
arkitekturen (Göteborg stad 2008a:36), konsten på stadens offentliga 
platser (Göteborg stad 2008a:36, 39) samt vatten och grönska (Göteborg 
stad 2008a:40). 

“De offentliga rummen, som gatorna, platserna och parkerna, 
är viktiga för stadens identitet och attraktivitet, och de har 
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betydelse för hur det sociala livet utvecklas i Göteborg som 
helhet och lokalt i stadsdelarna.” (Göteborg stad 2008a:33) 

“• Stadens skönhetsvärden i stort som smått ska 
uppmärksammas, från stadssilhuetten och de stora 
perspektiven, till detaljerna i närmiljön 

• Speciella skönhetsvärden i stadsdelar och kvarter ska tas 
tillvara 

• Ny arkitektur ska möta befintlig bebyggelse med ett medvetet 
förhållningssätt, 

på skalan från att efterlikna till att kontrastera 

• Stadsplaneringen ska stärka den konstnärliga dimensionen 
i rumsskapandet” 

(Göteborg stad 2008a:36) 

“Konsten i staden 
Arkitektur och stadsplanering har starka konstnärliga inslag i 
sig, som ska resultera i ett variationsrikt och spännande 
stadsrum. I många fall förstärks uttrycket i Göteborgs 
stadsbild med verk av konstnärer.” 

(Göteborg stad 2008a:36, 39) 

“• Vatten och grönt ska användas som element i 
stadsbyggandet, likvärdiga med bebyggelse och transportytor” 

(Göteborg stad 2008a:40) 

Med skönhet i stadsmiljöer menar dem upplevelsen av att platser är 
trivsamma och levande, det handlar alltså inte enbart om visuella värden 
utan också om kulturella och sociala. Kommunen vill skapa detta genom 
att värna om arkitekturen, ny som gammal, samt skapa ett blandat 
innehåll i staden men butiker, caféer och småföretag. (Göteborg stad 
2008a:36) Kombinerat med detta ska också konstnärliga värden få 
uttryck i staden, genom arkitekturen och stadsplaneringen men också via 
verk av konstnärer som kan har en visuell eller praktisk funktion, eller 
båda delarna. Konst i det offentliga rummet bidrar till att skapa identitet 
åt platser (Göteborg stad 2008a:39) och ge dem ett sammanhang 
(Göteborg stad 2012:12) menar Göteborg stad. I utformningen av de 
offentliga rummen ska samspelet mellan byggda ytor, vatten och grönska 
ges en viss vikt då detta ses om viktigt för Göteborgs identitet och 
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näringslivet för turism och evenemang. (Göteborg stad 2008a:42) 
Återigen talas det om platskvalitet, att fokusera på de offentliga 
platserna, på skönhet och arkitektur, konst och att skapa en levande 
miljö med butiker och caféer är precis vad litteraturen också talar om 
som delar i platskvalitet och en attraktiv stadsmiljö. (Syssner 2012: 9-11, 
21-26, Madureira 2014:40-41, 42, Florida 2001:277) 

Kommunen talar om Älvstaden, deras stora förnyelseprojekt, som en 
plats för gemenskap, nya initiativ och som är unik där det är nära till 
vattnet och kajerna är fulla av liv och aktivitet. Vidare är Älvstaden, 
enligt Göteborg stad, dynamisk och här finns både mötesplatser och 
verksamheter. Närings- och kulturlivet blomstrar sida vid sida och 
hämtar inspiration från varandra vilket lockar investering och 
entreprenörer från den internationella marknaden. (Göteborg stad 
2012:6) 

“Här[i Älvstaden] möts det gamla och det nya, det redan 
kända och det okända. I staden finns utrymme för gemenskap 
och nya initiativ. Älvstaden är levande och öppen och på 
samma gång unik och egen. [...] I Älvstaden är det nära till 
vattnet. Stränderna och kajerna lever. [...] Här finns en stor 
blandning av mötesplatser och verksamheter. Älvstaden är 
dynamisk. Kulturen och näringslivet utvecklas sida vid sida 
och inspirerar varandra. Industristaden lockar fram det bästa 
hos det nya idé och kunskapsintensiva Göteborg. Nya 
samarbeten ger extra skjuts åt utvecklingen av regionkärnan 
och lockar entreprenörer och investerare från hela världen. 
Älvstaden har internationell lyskraft.” (Göteborg stad 2012:6) 

Mycket av detta träffar mitt i prick när det kommer till ord och begrepp 
som är kopplade till platsmarknadsföring (Florida 2006:33, 277), bara det 
faktum att Älvstaden till stor del är en hamnomvandling pekar på att det 
är en platsmarknadsföringsstrategi (Ek 2007:95-96). På platserna och 
stråken längs med vattnet vill kommunen skapa ett “levande stadsliv” 
(Göteborg stad 2012:20), utformningen av kanalens kajer och närområden 
ska locka till aktivitet och rörelse på dessa platser (Göteborg stad 
2012:22). 

“Utformningen av platserna, stråken och de gröna rummen 
längs älven och kanalerna ska bidra till ett levande stadsliv 
med varierande och blandade miljöer.“ (Göteborg stad 2012:20 

“Livet vid och på vattnet ska växa sig allt starkare i takt med 
att Älvstaden utvecklas. Stråk, gator och grönstruktur behöver 
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utformas så att de öka tillgängligheten längs med och till 
vattnet, och kopplar an till färjor och broar som går mellan 
älvstränderna. [...] Mötesplatser och aktiviteter ska locka oss 
att röra oss längs med och på vattnet.” (Göteborg stad 
2012:22) 

Älvstaden är ett klassiskt exempel på hamnomvandling, där gammal 
industrimark återanvänds för att ge staden ett lyft (Ek 2007:95-96). De 
nya vattennära miljöerna är lätta att marknadsföra och tjänar ofta som 
flaggskeppsprojekt för städer. Att förändra staden men hjälp av dess 
fysiska miljö och stora förnyelseprojekt rättfärdigas ofta som om det är 
något som är helt nödvändigt för stadens eget bästa och för dess ekonomi 
(Ek 2007:96). Även sättet Göteborgs stad talar om Älvstaden; att det ska 
vara en levande plats, en attraktiv innerstad med plats för alla och med 
lockande offentliga miljöer tyder på platsmarknadsföring, särskilt i 
kombination med hamnomvandlingen, det är platskvalitet det talas om 
(Syssner 2012: 9-11, 21-26, Madureira 2014:42, Ek 2007:95-96). 
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Sammanfattning och slutsats av fallet Göteborg  
I analysen har fem kommunala planeringsdokument samt kommunens 
hemsida studerats med syfte att visa hur platsmarknadsföring syns i 
kommunala dokument. 

Citaten och analysen har visat att Göteborg använder sig av klassiska 
marknadsföringsstrategier, främst slogans och reklamfilmer och att de 
uppvisar tendenser både på en inåt- och utåtriktad marknadsföring men 
att den till största del ändå är riktad utåt och har till syfte att attrahera 
utomstående till staden. Göteborg stad är medvetna om den globaliserade 
marknaden och den konkurrenssituation som de befinner sig i och vill 
öka sin attraktionskraft på den internationella marknaden vilket är en 
indikator på platsmarknadsföring. Kommunen använder sig flera gånger 
av antagandet att bilden av en plats och den fysiska miljön är helt 
avgörande för deras ekonomiska utveckling vilket är grundläggande inom 
platsmarknadsföring. Det går inte ur dokumenten att utläsa om och i så 
fall till vilken grad som platsmarknadsföringen bara visar de önskvärda 
aspekterna av Göteborg men troligtvis är det så. 

Göteborg talar om sig själva som en ung stad med en högutbildad 
arbetskraft som ger dem fördelar inom konkurrens och ekonomisk 
tillväxt. Genom detta framgår det tydligt att det är denna typ av 
människor som de helst vill attrahera genom sin platsmarknadsföring. 
Det är tydligt att det är den kreativa klassen som eftertraktas med det är 
inget som kommunen uttryckligen skriver i sina dokument. Göteborg 
använder sig av Floridas tes om att det är företagen som följer 
arbetskraften, den kreativa klassen, och inte tvärt om, som motivering 
till varför en ung, högutbildad arbetskraft är så väsentlig. De använder 
sig också av Floridas idé om platskvalitet, vad som lockar den kreativa 
klassen, genom vilket slutsatsen om att de vill attrahera den kreativa 
klassen stöds ytligare. 

Vad gäller platsattraktivitet och platskvalitet är det två återkommande 
begrepp genom alla dokumenten, det är tydligt att dessa anses av 
Göteborg stad vara helt avgörande för deras framgång på den globala 
marknaden och som regioncentrum. De talar om platskvalitet som 
attraktiva vardagsmiljöer, dessa anses kunna locka och utveckla 
arbetskraft och företag. De talar om i stort sätt alla aspekter som 
litteraturen har identifierat som delar av platskvalitet; satsningar på 
offentliga rum och parker, kultur, kreativa miljöer, service och handel, 
modern arkitektur, dynamiska och variationsrika miljöer samt offentlig 
konst. Göteborg har helt anammat antagandet att de kan skapa en urban 
attraktivitet genom fysisk planering som kommer att göra dem 
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framgångsrika på den globala marknaden. Det talas också om en del 
stora förnyelseprojekt i dokumenten, som litteraturen menar är nära 
kopplade till platsmarknadsföring, t.ex. Älvstaden, som är den mest 
omfattande i nuläget, vilket till största del är en hamnomvandling av 
Göta älvs kajer och stränder. Göteborg talar också om att bygga exklusiva 
byggnader som ska vara statussymboler för staden. Detta är tydliga 
indikatorer på platsmarknadsföring enligt litteraturen. 

Mest förvånande under arbetets gång var fyndet att Göteborg stad själva 
erkänner att syftet med Älvstaden är att marknadsföra Göteborg. Enligt 
litteraturen så är platsmarknadsföring något subtilt och inget som 
kommuner vanligtvis är öppna med att de använder sig av men Göteborg 
är det, men enbart i dokumentet Vision Älvstaden, i de andra 
dokumenten är platsmarknadsföringen fortfarande dold och något som 
enbart kan utläsas med hjälp av nyckelorden. 

Genom alla studerade dokument går det att utläsa tron på att ingrepp i 
den urbana miljön med hjälp av fysisk planering, skapandet av en urban 
attraktivitet, kommer att leda till ekonomisk tillväxt. Göteborg talar 
också om att den nya ekonomin ställer krav på den fysiska miljön vilket 
är något som också litteraturen talar om. Detta blir ett sätt att 
rättfärdiga alla ingrep i den fysiska strukturen. Göteborg stad har tagit 
till sig dessa grundläggande antaganden inom platsmarknadsföring och 
har använt dem flitigt när de formulerat strategier för stadens 
utveckling. Det är tydligt att platsmarknadsföring har varit en ledstjärna 
i Göteborgs utvecklingsarbete. 

De fokuserar på att skapa en urban attraktivitet och en platskvalitet som 
de kan använda i marknadsföringen för att attrahera arbetskraft, kapital 
och investering så att de kan delta i konkurrensen på den globala 
marknaden. De använder sig också av klassiska 
marknadsföringsstrategier så som slogans och reklamfilmer. 

Det råder inga tvivel om att Göteborg stad bedriver platsmarknadsföring 
och den står att finna i planeringsdokumenten men bara om man vet vad 
man letar efter, det är alltså med ett undantag inget som Göteborg stad 
talar tydligt om i sina dokument. Platsmarknadsföringen syns genom vad 
som prioriteras i utvecklingsplaneringen, hur de talar om sig själva, vilka 
de vänder sig till och hur de jobbar för att skapa ekonomisk tillväxt. Den 
fysiska planeringen skapar attraktiva miljöer i staden som kan användas 
i marknadsföringen dels för att locka den kreativa klassen och dels för att 
förverkliga den bild av staden som Göteborg stad vill skapa. 
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DISKUSSION    
Med den här uppsatsen vill vi belysa att platsmarknadsföring 
förekommer i två svenska storstäder. Vi har valt ut och studerat 
litteratur för att få en förståelse för vad platsmarknadsföring handlar om 
och vad den består av samt hur den fysiska planeringens roll i 
marknadsföringen ser ut. Utefter litteraturen har vi identifierat fyra 
teman och en rad nyckelord som har platsmarknadsföring som 
bakomliggande syfte. 

De fyra teman som har identifierats är: Platsmarknadsföring, 
Globalisering konkurrens och tillväxt, Den kreativa klassen samt 
Attraktivitet och platskvalitet. Dessa teman spelar alla en viktig roll i 
marknadsföringen av platser och för att kunna förstå dem och använda 
oss av dem i vår analys av empirin har vi, som sagt, hittat en rad 
nyckelord inom varje tema (se tabell på sida 23), med dessa har vi sedan 
utfört en kvalitativ innehållsanalys för att utläsa platsmarknadsföringen. 

Med platsmarknadsföring skapas en bild av en stad som är noggrant 
konstruerad för att framställa platsen som attraktiv för en särskild 
målgrupp. Genom att tala om sin stad eller delar av den på ett speciellt 
vis marknadsförs den. Platsmarknadsföring av staden sker för att skapa 
en attraktiv och eftertraktad bild av staden. Det kan också ses som en 
politisk strategi för att attrahera nya medborgare och kapital via 
etableringen av nya företag samt nya arbetstillfällen. 
Platsmarknadsföring är ofta subtil, varför vi har valt att se det som ett 
dolt budskap. Vet man vad som utgör platsmarknadsföring, vilket vi har 
jobbat för att visa med våra fyra teman och deras nyckelord, kan man 
identifiera den trots detta. Detta antagande är vad vi sedan har utgått 
från när vi analyserat den valda empirin från Malmö och Göteborgs stads 
hemsidor. Det har dock visat sig att platsmarknadsföringen inte alltid är 
dold. Vårt arbete har visat att Malmö är mera subtila i sin 
platsmarknadsföring än vad Göteborg är då de i ett av sina 
planeringsdokument tydligt skriver att de använder arbetet med 
Älvstaden för att marknadsföra sig själva. Detta är den största skillnaden 
mellan våra två fall.  

I empirin kunde vi se att platsmarknadsföring förekom samt att de fyra 
olika teman vi valt att belysa fanns med. I översiktsplanerna kunde vi se 
spår av alla fyra teman medan andra dokument var mer inriktade på ett 
specifikt tema. Stadens marknadsföring syns dels genom kommunens 
offentliga dokument som exempelvis översiktsplanen men också genom 
dokument som handlar om hamnomvandling, evenemang som 
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ljussättning, information på sin hemsida och genom reklamfilmer. 
Reklamfilmerna fanns både på stadens egen hemsida men också på 
Youtube.  

Vidare kommer vi här att svara på de frågeställningar som denna 
kandidatuppsats har baserat sig på;  

- Hur syns platsmarknadsföring i kommunala dokument? och  
- Hur och i vilken utsträckning används den fysiska miljön för att 

marknadsföra staden? 
 

Platsmarknadsföringen syns i de kommunala dokumenten främst genom 
vilka strategier som används för att stimulera ekonomisk tillväxt och då 
särskilt genom  antagandet om relationen mellan manipulering av den 
fysiska miljön och ekonomisk tillväxt. Men även teorin om att företagen 
följer arbetskraften och inte tvärtom vilken är en grundläggande del av 
platsmarknadsföring. Vidare innebär platsmarknadsföring att vissa 
saker prioriteras över andra i kommunens utvecklingsarbete som till 
exempel storskaliga förnyelseprojekt så som hamnomvandlingar, 
satsningar på de offentliga rummen, konst, kultur och 
evenemangsverksamhet.   

Marknadsföringen av en plats kan också synas genom att kommunen 
talar om den konkurrenssituation som de befinner sig i samt hur de kan 
öka sin konkurrenskraft, då globalisering och konkurrens utgör grunden 
för platsmarknadsföring kan detta alltså tyda på att det är det som 
bedrivs. Något annat som kan tyda på platsmarknadsföring är hur 
kommunen talar om sig själva, när platsmarknadsföring används vill 
kommunen skapa en attraktiv bild av sig själva vilket innebär att de 
medvetet talar om sig själva som attraktiva, eftertraktade, innovativa, 
dynamiska och framgångsrika.    

En annan indikator kan vara vilken grupp av människor som är 
eftertraktade. Platsmarknadsförings mål är till största del att attrahera 
utomstående, företag eller den kreativa klassen, så om kommunen till 
exempel talar om att vara öppen och välkomnande tyder detta med 
största säkerhet på att de bedriver en utåtriktad marknadsföring. Även 
inåtriktad marknadsföring kan synas om kommunen till exempel talar 
om att fostra gemenskap eller att värna om det lokala livet. Om båda 
förekommer innebär det dock oftast att de lokala intressena får stå 
tillbaka för de utåtriktade marknadsföringsstrategierna, vilket också kan 
gå att utläsa ur en del av dokumenten, särskilt hos Göteborg. Här skiljer 
sig städerna åt. Göteborg har mer fokus på den utåtriktade faktorn av 
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platsmarknadsföring än Malmö som lägger ungefär lika mycket vikt på 
både inåt och utåtriktade aspekter. En annan skillnad är att Göteborg 
fokuserar mer på att ha en ung högutbildad befolkning, den kreativa 
klassen. Göteborg refererar till och med till Florida i sin översiktsplan. 
Malmö fokuserar istället mer på att råda bot på segregationen och läka 
samman staden för att få en rik mångfald.  

Det tydligaste sättet på vilket platsmarknadsföring syns är genom 
kommunens användande av vanliga, klassiska marknadsförings 
strategier, så som att relatera sig till ett redan välkänt varumärke, som 
Malmö har gjort när de kallar sig själva för en Fairtrade city, eller skapa 
ett nytt varumärke, som Göteborg har gjort med deras senaste projekt 
Älvstaden. Båda kommunerna har också använt sig av slogans och 
reklamfilmer men Göteborg har fler reklamfilmer än Malmö som istället 
använder sig mer av slogans och varumärkes byggande. 

Den fysiska planeringen används i stor utsträckning när städer 
marknadsför sig eftersom den fysiska miljön är den del av staden som 
attraherar människor att bo, arbeta och flytta dit. Genom att använda 
och belysa den fysiska miljöns önskvärda aspekter kan staden skapa 
attraktivitet och platskvalitet. Att använda den fysiska miljön i 
platsmarknadsföring kan sedan till vis grad, visuellt, leda till att 
förverkliga den marknadsförda bilden. Skapandet och förverkligandet av 
attraktiviteten och platskvalitén kan hjälpa staden att locka till sig ny 
befolkning samt stärka den redan befintliga befolkningens känsla för 
staden. Exempel på hur kommunerna använder den fysiska miljön är 
bland annat skapandet av evenemang som inkluderar den fysiska miljön 
och stadens offentliga rum. Evenemangen kan vara ljussättning av 
särskilda byggnader eller placering av konst och skulpturer i 
stadsrummen.  

Malmö har fler evenemang relaterat till den fysiska miljön, som 
exempelvis ljussättningar än Göteborg som satsar mer på sina 
evenemangslokaler som också kan fungera som ikoniska byggnader, tex. 
arenor och konsthallar.  Konstruktion och planering av offentliga rum 
med mötesplatser, grönska, restauranger, caféer och butiker är också 
viktiga delar av platsmarknadsföringen då de skapar platskvalitet. Även 
hamnomvandlingar och ikoniska byggnader, bör nämnas då dessa 
använder den fysiska miljön för att marknadsföra staden. Byggnader, 
exklusiva och moderna bostadsområden vid vattnet används som 
statussymboler. Båda städerna, Göteborg och Malmö, talar på liknande 
sätt om attraktivitet och platskvalitet. Att kommunen använder sig av 
den fysiska miljön i platsmarknadsföring visar på ett antagande om att 



FM1473, Attraktiva städer  
Moa Rosvall & Nanny Svensson 2016-06-20 

 70  

det går att skapa urban attraktivitet genom fysiska åtgärder. Med andra 
ord kan vi se att platsmarknadsföringen syns på olika sätt i de två 
städernas dokument men de uppfyller båda kraven för vad som är 
platsmarknadsföring. 

SLUTSATSER   
Avslutningsvis kan vi alltså se att platsmarknadsföring till största del är 
subtilt men att den går att utläsa ur de kommunala dokumenten om man 
vet vad man letar efter. Vidare spelar den fysiska planeringen en viktig 
roll i platsmarknadsföring då det är genom denna som marknadsföringen 
dels förverkligas men också då det är den urbana miljön som är 
huvudsakliga motivet för marknadsföringen. Platsmarknadsföring är ett 
globalt fenomen som är mycket komplext och innehåller och påverkar 
många andra aspekter, varav en är den kommunala planeringen. I 
slutändan är bilden av platser dock en social konstruktion som skapas 
och vidmakthålls genom hur vi använder och talar om dem.                   
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