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Abstract 
City marketing is a concept that has grown more common in recent years. There is plenty of 
literature available on the topic and most cities have developed a brand in order to attract new 
inhabitants, tourists, investments and companies. The main goal with this essay is to evaluate 
the city marketing of Stockholm. The essay starts by describing how the process of city 
marketing should be managed, with the attention to analyze the city marketing of Stockholm 
later on in the essay. The essay will try to clarify some common misconceptions about city 
marketing and will also bring up some criticism that is directed at city marketing as a 
phenomenon.  

Stockholm has since 2005 marketed themselves as The Capital of Scandinavia. The marketing 
is powered by the city of Stockholm’s own company, Stockholm Business Region. Stockholm 
has developed a series of documents that form the basis for the future planning of Stockholm. 
In order to find out if Stockholm has a clear view of how they identify themselves today, and 
how they want to be identified in the future, a comparison will be made between the city 
marketing of Stockholm and the documents Stockholms Översiktsplan, Vision 2030 and 
RUFS 2010. The essay will also try to find ways of how the marketing of Stockholm as The 
Capital of Scandinavia can improve in the future. The main conclusion this essay come up 
with is that the residents and other internal markets should be more included in the marketing 
of Stockholm as The Capital of Scandinavia. 

Title: The Stockholm trademark – The Capital of Scandinavia 
Keywords: City marketing, trademark, positioning, Stockholm 

 

Sammanfattning 
Stadsmarknadsföring är ett begrepp som har blivit allt vanligare de senaste åren. Det skrivs 
mycket litteratur om ämnet och de flesta städer har idag utvecklat ett varumärke i syfte att 
försöka hävda sig i konkurrensen om turister, invånare och företag. I den här uppsatsen 
utvärderas Stockholms marknadsföring. Uppsatsen tar avstamp i litteraturstudier som har 
gjorts som beskriver hur marknadsföringen av en stad bör gå till generellt, för att senare 
kunna analysera hur Stockholm har valt att marknadsföra sig. Det råder en del 
missuppfattningar kring vissa av de begrepp som handlar om stadsmarknadsföring som jag 
kortfattat försöker reda ut. Jag tar även upp kritik som finns riktat mot stadsmarknadsföring 
som fenomen. 

Stockholm har sedan 2005 marknadsfört sig med varumärket The Capital of Scandinavia. 
Marknadsföringen drivs av företaget Stockholm Business Region som ägs av Stockholms 
stad. Stockholm har utvecklat en rad dokument som ska ligga till grund för stadens framtida 
planering. Genom att jämföra Stockholms marknadsföring genom varumärket The Capital of 
Scandinavia med Stockholms Översiktsplan, Vision 2030 samt RUFS 2010 försöker jag ta 
reda på ifall Stockholm har en klar bild över både vad staden är idag och vad den vill vara i 
framtiden. Denna uppsats försöker även ta reda på om det finns möjligheter att stärka 
Stockholms varumärke genom att jämföra marknadsföringen av Stockholm med de 
litteraturstudier som jag har gjort i ämnet. Den främsta slutsatsen som dras i den avslutande 
analysen är att Stockholm bör vända sin marknadsföring som The Capital of Scandinavia 
även mot stadens invånare och andra interna marknader. 
 

Nyckelord: Stadsmarknadsföring, varumärke, positionering, Stockholm 
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Inledning 
Guggenheimmuseet i Bilbao, Operahuset i Sydney och Turning Torso i Malmö är alla 
byggnader som ofta används i samma mening som platsmarknadsföring eller place branding. 
Men att marknadsföra en stad är så mycket mer än att bara bygga nya monumentala 
byggnader. Stadsmarknadsföring har i och med inträdet i det postindustriella samhället blivit 
allt viktigare. Globaliseringen, det ökade resandet och en allt rörligare arbetskraft har ökat 
konkurrenssituationen för städer världen över. Detta kräver att städerna bygger upp tydliga 
och långsiktiga varumärken som gör att invånare, turister och företag väljer just dem för sin 
lokalisering eller för sitt besök.  

Stockholm har de senaste åren marknadsfört sig med det lite provokativa varumärket The 
Capital of Scandinavia som organiseras av Stockholms stads företag Stockholm Business 
Region. Men för att få denna kraftfulla konkurrensfördel som ett bra varumärke kan ge 
upphov till krävs att alla aktörer inom staden står bakom det. Både Stockholms stad och 
Stockholms läns landsting har tagit fram visioner om vilken typ av stad Stockholm ska vara i 
framtiden. Hur förhåller sig dessa dokument till varandra, och framförallt, hur förhåller de sig 
till marknadsföringen av Stockholm som The Capital of Scandinavia? Kan det finnas en 
möjlighet till att stärka varumärket? 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka hur framtagandet och 
marknadsföringen av Stockholms nya varumärke The Capital of Scandinavia har gått till och 
tillämpas. Vidare kommer jag reda ut om det finns delar i marknadsföringen som borde 
utföras på ett annat sätt och om det finns åtgärder att ta till som kan förbättra Stockholms 
varumärke. 

 

Disposition 
Uppsatsen tar avstamp i de litteraturstudier om stadsmarknadsföring jag har utfört för att 
kunna göra en fallstudie av Stockholms varumärke. Den är upplagd så att läsaren först får en 
överblick av ämnet stadsmarknadsföring, där jag beskriver varför stadsmarknadsföring blir 
allt vanligare. Efter det går jag in på hur stadsmarknadsföring går till i både teorin och 
praktiken. Efter denna genomgång förs uppsatsen vidare till de empiriska studier som har 
utförts om Stockholm och varumärket The Capital of Scandinavia. Avslutningsvis förs en 
diskussion kring hur stadsmarknadsföringen av Stockholm går till, hur den förhåller sig till 
andra dokument som behandlar Stockholms planering och hur varumärket kan utvecklas 
ytterligare.  
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Metod 
Med den här uppsatsen avser jag förklara och analysera hur Stockholms marknadsföring via 
varumärket The Capital of Scandinavia går till. För att lyckas med detta krävs att jag dels tar 
del av den teori som finns skrivet i ämnet stadsmarknadsföring men även att jag studerar hur 
Stockholm utövar och framför sin marknadsföring. Uppsatsen tar avstamp i de 
litteraturstudier om marknadsföring jag har tagit del av för att bygga upp en tydlig teori om 
hur en stad bör marknadsföra sig själv. I uppsatsen använder jag mig av deskriptiv metodik 
samtidigt som jag utför en fallstudie av dagens marknadsföring av Stockholm som The 
Capital of Scandinavia. Ejvegård (2009) skriver att när deskription tillämpas är det viktigt att 
alla fakta som hämtas in kategoriseras och sorteras så att det senare går att göra ett urval vad 
som är viktigt för uppsatsen. Det är viktigt att de fakta som tas med i arbetet inte bara är 
riktiga utan de ska även vara relevanta (Ejvegård 2009). Detta har varit oumbärligt för den här 
uppsatsen då dokument som Stockholms Översiktsplan och RUFS 2010 är väldigt 
omfattande. Vad gäller insamlandet av material om Stockholms planer och marknadsföring 
har jag haft stor hjälp av internet, där det mesta finns att tillgå eftersom det är offentliga 
handlingar som till stor del har betraktats. För att få mer information om hur framtagandet av 
The Capital of Scandinavia gått till har jag intervjuat marknadsföringskonsulten Julian 
Stubbs, som varit med i arbetet att skapa Stockholms nya varumärke. Dessutom har Monica 
Ewert som är kommunikationsansvarig på Stockholm Business Region, Stockholms officiella 
marknadsföringsbolag, kontaktats för att bidra till en djupare insyn i hur marknadsföringen av 
Stockholm fungerar idag. Tyvärr hade de ingen tid för intervju men en kortare 
mailkonversation har bedrivits.  

Stadsmarknadsföring i teorin 
Städer har sedan dagen de byggdes gett upphov till konkurrens med varandra genom sin 
önskan att locka till sig resurser, verksamheter, invånare samt uppmärksamhet av 
utomstående. Under de senaste decennierna har dagens städer allt oftare blivit förknippade 
med begrepp som varumärke och marknadsföring, en reaktion som har provocerats fram eller 
uppmuntrats genom olika ekonomiska förändringar i stadsutvecklingen. Övergången från det 
tidigare industrisamhället till dagens kunskapssamhälle har lett till en ökad betydelse av 
tjänster för att uppfylla individers behov av underhållning, utbildning, kultur o.d.  Den största 
och mest betydande anledningen till städers groende vilja att visa upp sig är globaliseringen. 
(Ashworth & Voogd 1990). Det är kampen om välfärd städer emellan som driver denna 
process och när marknadsförarna målar upp en attraktiv bild av sin stad hoppas de inte bara 
behålla de invånare och företag som redan verkar i staden utan framförallt att locka till sig nya 
invånare, företag och investerare.  

Under industrialismen var företag mer eller mindre tvungna att lokalisera sin verksamhet till 
en viss plats på grund av att de råvaror, naturförutsättningar eller den infrastruktur som 
krävdes inte fanns på andra platser. Detta ledde till att arbetskraften fick söka sig till de platser 
företagen var lokaliserade på, det vill säga till de städer som hade förtjänstfulla 
naturtillgångar, råvaror eller infrastruktur (Cars 2006). Som tidigare nämnts kännetecknar det 
postindustriella samhället en mycket högre grad av geografisk mobilitet och där individers 
sökande efter kultur, upplevelser, fritidsutbud och annat som går in i ramen för livskvalitet 
spelar en avgörande roll för val av bosättning. Det är denna förskjutning i val av bosättning 
eller lokalisering som städerna idag försöker dra nytta av genom att skapa en attraktiv bild av 
sin stad. Marknadsföringen vill visa på livskvalitet genom att nischa utbudet till de marknader 
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staden känner att de har bäst konkurrensmöjligheter i (Ashworth & Kavaratsiz 2008; Cars 
2006). 

Skapandet av ett varumärke 
Det finns olika strategier att tillämpa för städer som vill skapa ett nytt varumärke, men för att 
lyckas med att skapa ett attraktivt varumärke måste de som utvecklar det förstå att 
stadsmarknadsföring är en långsiktig process med flera steg som inte får implementeras 
separat (Kotler 1993). Till att börja med behöver en grupp med stadens aktörer organiseras. 
Denna grupp får sedan i uppgift att undersöka och analysera stadens kvaliteter för att därefter 
sätta upp en vision som får anses vara det huvudsakliga målet. Dessutom bör en lämplig 
uppdelning av stadens marknader göras för att kunna sätta upp tydliga mål som ska bidra till 
att visionen uppnås. Den fulla potentialen av stadsmarknadsföring kan bara uppnås genom en 
konsekvens och kontinuitet i ansträngningarna att marknadsföra staden. Därför är det av 
yttersta vikt för städerna att förstå att platsmarknadsföring inte är någon sporadisk kampanj 
utan en process där de kommer behöva ompröva strategier och omdefiniera målen under 
processens gång (Ashworth & Kavaratzis 2008; Kotler 1993).  

Kotler (1993) menar att det finns fyra grundläggande steg som alla samhällen måste gå 
igenom i marknadsföringen av sitt nya varumärke för att kunna uppnå sin vision. Till att börja 
med måste det säkerställas att grundläggande tjänster tillhandahålls och att infrastrukturen 
underhålls i den grad att samhället fungerar till belåtenhet för stadens invånare, företag och 
besökare. Efter det kan staden behöva nya attraktioner som höjer livskvaliteten för att dels 
behålla de invånare och verksamheter som redan finns, men även för att locka till sig nya 
investeringar, företag eller människor. När detta är gjort krävs det en kraftfull kommunicering 
av den nya förbättrade staden och dess livskvalitet. Slutligen måste marknadsföringen också 
ha stöd från stadens invånare, ledare och institutioner genom att de samtycker i hur staden 
beskrivs och marknadsförs (Kotler 1993). 

Ashworth och Voogd (1990) talar om ett dilemma som uppstår vid stadsmarknadsföring, 
nämligen det mellan ärlighet och överdrift. Om staden marknadsförs med budskapet att 
platsen liknar många andra och att det inte finns så mycket unikt med den så blir folk inte 
intresserade. Men om budskapet istället överdrivs för mycket så kommer konsumenterna 
istället att bli missnöjda vilket i sin tur ger dålig publicitet. Det är även viktigt att 
marknadsföringen har en målgrupp som den avser att varumärket i första hand ska inrikta sig 
mot, annars är det troligt att ingen känner behörighet till varumärket (Ashworth & Voogd 
1990). 
 

För vilka bör stadsmarknadsföringen vara ämnad? 
För vilka stadsmarknadsföringen är till för råder det delade meningar om. I praktiken 
fokuseras ofta marknadsföringen till externa marknader medan många böcker pekar på vikten 
att även involvera de interna marknaderna eftersom de påverkas av marknadsföringen. 
Stadsmarknadsföringen lägger idag fokus på tre huvudsakliga målgrupper; näringslivet, 
besökare och potentiella invånare. Tre målgrupper som är ekonomiskt lönsamma för staden 
genom investeringar, handel och skatter (Ek & Hultman 2007). 

Att som stad försöka attrahera nya företag att lokalisera sig just där kan tyckas självklart, då 
de både genererar fler arbetsmöjligheter till invånarna och mer pengar till staden. Men hur 
staden bör gå till väga för att attrahera företag kan vara en svårare nöt att knäcka. Cars (2006) 
menar att den ökande geografiska mobiliteten i världen samt företags allt större behov av att 
locka till sig ”rätt” personer har lett till en förändring i företags val av lokaliseringsort. Under 
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industrialismens dagar var platsbundna tillgångar avgörande för var ett företag valde sin 
lokalisering. Men nu, i och med inträdet i det postindustrialistiska samhället, väljer företagen 
istället lokaliseringsort utefter vart det finns välutbildad och duktig arbetskraft (Cars 2006). 
Det gäller att då som stad klara av att visa upp en innovativ och företagsvänlig miljö som 
främjar näringslivet. Men på samma gång som företagen blivit mer mobila har även 
människor blivit det, och individens val av bostadsort utgörs idag enligt Cars (2006) inte bara 
utav var det finns jobb med goda arbetsvillkor utan även av en rad andra faktorer som 
tillsammans ingår i begreppet livskvalitet. Ett resonemang som pekar på det faktum att staden 
inte får glömma bort att attrahera individer i sin strävan att locka till sig nya företag. 
 
Cars (2006) skriver att turismen haft en explosionsartad utveckling de senaste decennierna 
och att den numera är en av de största ekonomiska sektorerna inom ekonomin. Den största 
bakomliggande orsaken till detta är den teknologiska utvecklingen som medfört att resandet 
har blivit enklare, snabbare och billigare. Städer har uppmärksammat turismens ekonomiska 
potential och försöker nu marknadsföra sig så att resenärerna ska välja att besöka just dem. 
Många turister har ofta olika preferenser när de letar destinationsmål för sin resa, det kan 
handla om allt från en önskan att bli solbränd till att få se på vacker arkitektur. Däremot finns 
det många gånger olika städer som kan vara ett tänkbart resemål utefter dessa preferenser och 
då uppstår det en konkurrenssituation mellan dessa städer (Cars 2006). För att städerna ska få 
turisterna att välja sin egen stad skriver Cars (2006) att det gäller ”att utifrån stadens 
förutsättningar utveckla en profil inom områden där man bedömer sig ha goda 
grundförutsättningar att utveckla slagkraftiga alternativ” (Cars 2006, sid 14). En individs val 
av resmål hänger även ihop med ett antal andra förhållanden, som generellt kan sammanfattas 
som vilken image en stad har. En stad kan vara förknippad med negativa och/eller positiva 
attribut. Till de negativa attributen kan nämnas en stad som är i stagnering och där många hus 
och lokaler gapar tomma, eller att staden helt enkelt inte känns inbjudande och välkomnande 
av en mängd olika anledningar. Det kan handla om att den har hög kriminalitet, dåliga 
förbindelser eller stora mängder utsläpp av avgaser för att nämna några exempel. På samma 
sätt kan en stad förknippas med positiva mentala bilder som vacker, ren, trygg, spännande 
eller varierad (Cars 2006). 

Ofta sammanfaller de boendes och besökarnas värderingar av vad som är önskvärt och skapar 
kvalitet i staden, men det finns även tillfällen då det kan uppstå en konflikt. Det kan till 
exempel finnas situationer där de boende betraktar turister som inkräktare, ofta om 
besöksomfattningen har övergått till en överkommersialisering av platsen genom att en lokal 
attraktiv miljö fylls med livliga och högljudda besökare samt ”turistorienterat ’tingel-tangel’” 
(Cars 2006, s. 16). 
 
Marknadsföringen av ett område kan leda till att stadens idé säljs och att den 
identitetsförankring invånarna känner till staden förloras. Denna produkt är svår att identifiera 
(Ashworth & Voogd 1990). Olsson och Berglund (2009) menar att det idag råder en 
kunskapsbrist över hur återuppfinnandet och marknadsföringen av platser påverkar stadens 
medborgare. Som tidigare nämnts så fokuserar stadsmarknadsföringen ofta till de externa 
marknaderna vilket kan skapa en konflikt där de interna marknaderna inte stödjer denna 
positionering som staden valt att ta. Ett incitament till att fokusera mer på de interna 
marknaderna är att det är de som i första hand påverkas och dessa är ofta mycket större och 
därför egentligen viktigare än de externa marknaderna (Olsson & Berglund 2009). 
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Begrepp inom termen stadsmarknadsföring 
Det råder en inkonsekvens och förvirring i de begrepp som tillhör stadsmarknadsföring och 
när marknadsförarna vänder sig till olika marknader är det inte konstigt att missuppfattningar 
kan uppstå. Det är inte sällan som den skenbara motsättningen mellan att marknadsföra staden 
mot externa eller interna marknader ger upphov till denna förvirring (Berglund & Olsson, 
2009). Det svåra i att reda ut dessa begrepp ligger inte bara i att förklara de vanliga 
missuppfattningar som idag finns hos platsmarknadsförare utan också att försöka översätta de 
uttryck som existerar på engelska till svenska, då engelskan har flera ord som betyder olika 
saker men som på svenska kan översättas till samma ord. 
 

Promotion 
Kotler (1993) skriver att det finns en missuppfattning kring uttrycket stadsmarknadsföring hos 
alltför många personer som jobbar med just marknadsföring av staden. De har förenklat detta 
uttryck till att det bara handlar om (promotion) att göra reklam för platsen. Detta är dock en 
av de minst viktiga uppgifterna i marknadsföring, framförallt i en stad med stora samhälleliga 
problem då denna aktion i sig istället underlättar för de önskade konsumenterna att upptäcka 
de problem staden försöker handskas med. Det är vid sådana tillfällen istället desto viktigare 
att utföra en grundlig analys av området för att försöka åtgärda de problem staden har och 
bygga upp ett starkt varumärke baserat på stadens genuina och konkurrenskraftiga sidor 
(Kotler 1993). Andra åtgärder som är viktiga i marknadsföringsprocessen är de rumsliga och 
finansiella, och för att lyckas skapa ett fungerande varumärke bör alla åtgärder implementeras 
(Ashworth och Voogd). Således bör promotion ses som en del i en större 
marknadsföringsprocess. 
 

Selling eller marketing 
Det går att se säljandet (selling) av staden och marknadsföringen (marketing) av staden på 
olika sätt.  Det förstnämnda betyder att marknadsföraren analyserar vad som finns på platsen 
för att sedan genom marknadsföring försöka skapa en efterfrågan, medan marknadsföring av 
platsen innebär att marknadsföraren analyserar vad som efterfrågas för att försöka utveckla 
produkten så att det uppfyller det som efterfrågas. (Olsson & Berglund 2010) 

 

 

 

 
 
 

Tillvägagångssättet vid säljandet av en plats kontra marknadsföringen av en plats inom 
stadsmarknadsföring (Olsson & Berglund 2010) 
(Olsson & Berglund 2010, s.15) 
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Positioning 
Positionering är en vanlig och viktig term inom marknadsföring och innebär en placering av 
varumärket i kundens medvetande. En bra positionering kan utgöra skillnaden mellan att 
varumärket upplevs som unikt istället för som ett i mängden. För att varumärket ska bli 
framgångsrikt och hållbart krävs att positioneringen uppfattas som attraktiv av kunderna, att 
den är lättbegriplig och sanningsenlig. En stark positionering lyckas för den potentiella 
kunden att peka ut fördelarna med varumärket jämfört med andra leverantörer (städer) på 
samma marknad. Positionering inom stadsmarknadsföring är kort och gott en medveten 
strategi för att förstärka eller förändra folks bild av staden, för att öka dess attraktivitet 
(Stubbs 2009a; Grönholm 2009). 
 

Place Branding 
Place branding är ett annat uttryck som ibland används felaktigt. Ashworth (2009) menar att 
vissa likställer detta med platsmarknadsföring (place marketing), men egentligen är place 
branding bara en del av platsmarknadsföringen. Genom place branding försöker 
marknadsföraren skapa en emotionell känsla eller uppfattning av platsen. De främsta 
metoderna vid place branding är personassociering, signaturbyggnad och evenemang. Vid 
personassociering sammankopplas en känd person med den stad han eller hon på något sätt 
tillhör eller tillhört genom att till exempel ha verkat eller bott där. Kända signaturbyggnader 
som kan nämnas är Operahuset i Sydney och Guggenheimmuseet i Bilbao. Evenemang som 
Olympiska spelen eller Nobelprisutdelningen i Stockholm är exempel på place branding som 
evenemang. Ashworth (2009) påpekar också att place branding ofta nämns i samband med 
lyckade projekt, men att det emellertid är fler försök till place branding som misslyckas än 
som blir lyckosamma. Dessa metoder kan vara en del av en stadsmarknadsföring för att stärka 
varumärket ännu mer, men ska inte ensamt tillämpas som marknadsföring utan andra 
samtidiga åtgärder (Ashworth 2009).  

 

Kritik  
Förutom kritiken att stadsmarknadsföringen prioriterar de externa marknaderna före de 
interna finns det även de som är kritiska till att investeringar läggs på stadsmarknadsföring 
istället för på den sociala välfärden. De hävdar att de rika delarna av befolkningen prioriteras 
på bekostnad av de fattigare och att praktiserandet av stadsmarknadsföring bidrar till sociala 
orättvisor (Olsson & Berglund 2010). 

Ek och Hultman (2007) för ett resonemang där de skriver att det kan hända att de 
frammanade, kommersiellt gångbara bilder av en plats eller stad inte överrensstämmer med 
bilden hos dem som bor och verkar där. De menar att stadsmarknadsföringen ofta ger platser 
en förenklad bild som strömlinjeformar verklighetens komplexitet och heterogenitet. 
Detsamma gäller platsens historier och kulturer. Många av nutidens urbana beslutsfattare 
använder sig alltmer av en styrningsfilosofi som präglas av en försäljarmentalitet istället för 
en förvaltarmentalitet (Ek & Hultman 2007). De prioriterar hellre spektakulära 
utvecklingsprojekt, som de vill ska resultera i en större uppmärksamhet och attraktion till 
staden, än långsiktiga mer lågmälda projekt som kanske egentligen skulle göra mer nytta för 
invånarna (Ek & Hultman 2007). 
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Stockholms självbild och marknadsföring 
För att kunna analysera marknadsföringen av Stockholm med varumärket The Capital of 
Scandinavia krävs först en beskrivning av hur Stockholms kvaliteter beskrivs i stadens 
dokument. Dessutom krävs en genomgång av hur varumärket har byggts upp och hur 
organisationen sköts idag. Ett av målen med denna uppsats är att ta reda på om 
marknadsföringen av Stockholm förhåller sig till de planer och visioner som stadens 
tjänstemän tagit fram. Då Stockholms översiktsplan kom så sent som för ett år sedan och är 
samordnad med andra tidigare styr- och policydokument kommer fokus i denna uppsats att 
läggas på Vision 2030 och RUFS 2010 eftersom de rör vid begreppet stadsmarknadsföring i 
en klart större omfattning. 
 

Stockholms översiktsplan 
Stockholms nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 15e mars 2010. 
Översiktsplanen (ÖP) är inte ett juridiskt bindande dokument utan fungerar snarare som en 
vägledning för efterföljande planering. I den hävdas att Stockholm är en av världens vackraste 
städer med en rik kulturhistoria där stadens vatten, närhet till naturen, de särpräglade 
kulturmiljöerna och många signaturbyggnader är kvaliteter som uppskattas av både invånare 
och besökare. När konkurrensen mellan städer och regioner tätnar framhålls det i ÖP att dessa 
kvaliteter med stor sannolikhet får än större betydelse. För att upprätthålla en hållbar tillväxt 
är det viktigt att bevara och utveckla Stockholms identitet (Stockholms stad 2010c). Det finns 
ingen entydig eller fastställd definition av begreppet hållbar tillväxt men ÖP utgår från att 
Vision 2030 utgör Stockholms nuvarande definition av en hållbar tillväxt. 
 
I ÖP påpekas dessutom vikten av att Stockholm främjar ett gott företagsklimat för att möta 
den förmodade hårdnande konkurrensen i näringslivet, och framför allt i stadens 
profilbranscher som informations- och kommunikationsteknik (ICT), biomedicin, finans och 
miljöteknik. För att Stockholm ska vara en intressant stad för nya lokaliseringar hävdas det i 
ÖP att näringslivet måste förses med kompetent arbetskraft och förbättrade kommunikationer. 
Men det påpekas också att det är minst lika viktigt att profilera och utveckla staden för att få 
en hög livskvalitet så att arbetskraften vill bo och verka i staden (Stockholms stad 2010c).  

Det troliga scenariot enligt ÖP är att en människovänlig stadsmiljö, ett variationsrikt utbud av 
bostäder och arbetsplatser, utbyggd service och ett rikt kultur- och nöjesliv kommer bli allt 
viktigare konkurrensfördelar i en internationaliserad värld (Stockholms stad 2010c). Det står 
att en utveckling av näringslivet är viktigt för det framtida Stockholm men poängterar även 
vikten av andra aspekter, bland annat upprätthållandet av en god miljö, bra trafikförbindelser 
och hög levnadsstandard. Även turismen pekas ut som allt viktigare för Stockholm och 
besöksnäringar har det senaste decenniet stigit med över 40 procent (Stockholms stad 2010c). 

Det står ytterst lite om stadsmarknadsföring i ÖP men det påpekas att Stockholm är en liten 
stad i ett globalt perspektiv och att den därför i hög grad är beroende av en stark och växande 
region i Mälardalen som samlat kan konkurrera med andra europeiska storstadsregioner. För 
att skapa en större och starkare region behöver samarbetet enligt ÖP utvecklas mellan 
regionens kommuner. Det mellankommunala samarbetet består även av internationell 
marknadsföring i varumärket The Capital of Scandinavia (Stockholms stad 2010c). 
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Vision 2030 
Stockholm är Sveriges huvudstad och Nordens befolkningsmässigt största tätort. Området står 
idag inför en kraftig expansion och år 2030 beräknas Stockholm-Mälarregionen ha närmare 
3.5 miljoner invånare. Av den orsaken har Stockholm Stad tillsammans med ett flertal aktörer 
i regionen under åren 2006-2007 utvecklat en långsiktig och samlad vision för Stockholm-
Mälarregionens utveckling som man har döpt till Vision Stockholm 2030 – En stad i 
världsklass (Stockholm Stad 2010d).  

Visionen är att vara norra Europas finansiella centrum år 2030 där det finns plats för alla 
storlekar av företag och en kreativ sektor som utvecklats framgångsrikt. Det finns en tydlig 
bild att Stockholm lägger stor vikt i att attrahera nya företag och Vision 2030 beskriver sin 
stad om 20 år på följande sätt:  
 

År 2030 är Stockholm ett självklart centrum i den växande Stockholm-
Mälarregionen. Regionen har stark internationell konkurrenskraft och ses som 
den främsta tillväxtregionen i Europa. (Stockholms stad 2010a) 
 

Stockholm vill att många företag, både nationella och internationella, ska välja att lokalisera 
sina huvudkontor här och detta gäller framförallt kunskapsintensiva branscher som IT, life 
science, miljöteknik och finans. För att uppnå detta krävs enligt visionen att Stockholm-
Mälarregionen blir en världsledande kunskapsregion där det bland annat finns en önskan att 
området vid Karolinska-Norra Station ska vara ett av världens främsta områden för life 
science. År 2030 vill Stockholm att det finns en stor samverkan och produktiva samarbeten 
både mellan näringsliv–högskola och mellan högskolorna i regionen. Detta ska ligga till grund 
för att regionen ska kunna bli en bra plats att utveckla och kommersialisera innovationer och 
ur denna innovativa miljö ska nya företag växa fram. Visionen vill att regionens 
attraktionskraft ska öka ytterligare med målet att Stockholm-Mälarregionen år 2030 ska vara 
en erkänd internationell mötesplats med stora kongress- och mässanläggningar samt nya 
hotell. Vidare står det i Vision 2030 att tillgängligheten ska vara god i området och 
Stockholm-Arlanda Airport ska vara nordens största och viktigaste flygplats med direktlinjer 
världen över (Stockholms stad 2010a). 

För att attrahera fler turister och öka livskvaliteten för invånarna vill Vision 2030 att 
Stockholm ska bli en internationell storstad med ett rikt kulturutbud med museer, gallerier, 
teatrar, biografer, nattliv, idrott och nöjesparker och dessutom en arrangör för evenemang med 
internationell lyskraft. Mångfald ska användas som honnörsord och individers olikheter ska 
ses som en tillgång i både arbets- och kulturlivet. För att öka attraktiviteten till staden och 
trivseln inom den är målet att Stockholm ska bli världens renaste och säkraste huvudstad och 
genom att kunna erbjuda ett stort utbud av bostäder av olika slag och med olika 
upplåtelseformer ska det finnas någon typ av boende som passar alla (Stockholms stad 
2010b). 

Tanken med Vision 2030 är att hela Stockholms Stads organisation strategiskt ska jobba i 
visionens riktning. Den kommer att styra prioriteringarna och prägla utvecklingsarbetet i 
Stockholm. Internationella samarbeten blir allt viktigare i den globaliserade värld vi lever i 
och därför anser visionen att det är viktigt att Stockholm aktivt deltar på den internationella 
arenan och prioriterar samarbeten med andra regioner och storstäder. Dock är den 
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internationella kännedomen om Stockholm idag relativt låg och enligt Vision 2030 så 
förknippas ibland staden med värderingar och uppfattningar som inte stämmer överrens med 
verkligheten. Av den anledningen menar Vision 2030 att det gör det ännu viktigare för 
Stockholm att långsiktigt och konsekvent marknadsföra sig som The Capital of Scandinavia 
(Stockholms stad 2010e). 

  
RUFS 2010 
RUFS är en förkortning och står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen och 
godkändes i maj 2010. Den ska hantera en långsiktig samhällsplanering i Stockholmsregionen 
och det är Regionplanenämnden som har ansvaret att ta fram RUFS. Utvecklingsplanen 
grundar sig i ett underlag som tagits fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter. 
Detta har skett i dialog och samarbete med kommuner, regionförbund, statliga myndigheter, 
privata företag, intresseorganisationer samt utbildnings- och forskningsinstitutioner 
(Stockholms läns landsting 2010d). “Visionen för RUFS 2010 är att regionen ska bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion.” med en tidsram på 40år (Stockholms läns landsting 2010j). 

I RUFS betonas att Stockholms invånare ska ha en hög livskvalitet med en trygg, trivsam, ren 
och vacker miljö och där utbudet av kultur ska både vara stort och av hög kvalitet. Det 
påpekas också att Stockholm ur ett globalt perspektiv rankas väldigt högt när det kommer till 
hög livskvalitet och företagen rankar staden högt i bedömningen av livskvalitet för sina 
anställda (Stockholms läns landsting 2010b).  

Det tas upp i RUFS att det finns ett orosmoln över att ett underskott på högutbildade i 
regionen kan uppkomma, som skulle innebära ett hål som är så stort att det inte går att täcka 
de framtida behoven av humankapital med varken inflyttning från övriga regioner i Sverige 
eller högre sysselsättning bland invandrare. Den internationella marknadsföringen av 
Stockholm som bostadsort bör enligt RUFS därmed förstärkas och att Stockholm bör arbeta 
aktivt för att attrahera utländsk arbetskraft med spetskompetens. För att säkerställa en 
långsiktig ekonomisk utveckling kommer Stockholmsregionen arbetsmarknad vara beroende 
av ett växande internationellt inflöde av människor (Stockholms läns landsting 2010h). För 
om regionen inte kan tillgodose näringslivets efterfrågan på kvalificerad arbetskraft sätts den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen ur spel. Detta skulle enligt RUFS kunna resultera i att 
regionens starka kunskapsprofil går förlorad vilket skulle generera i stigande kostnader för 
företagen då det råder en brist på stark arbetskraft. Något som i sin tur skulle leda till att 
Stockholm tappar positioner i den internationella konkurrensen och riskerar att hamna i en 
nedåtgående ekonomisk spiral som kan visa sig svår att bryta (Stockholms läns landsting 
2010h).   

Stockholmsregionen är dock enligt RUFS internationellt sett en mycket konkurrenskraftig 
region vad det gäller den ekonomiska utvecklingen idag, men de anser att regionen 
fortfarande har mycket att jobba med. Detta bekräftar siffrorna från European Cities Award 
2008 där företagen själva rankade Stockholm som 20e bästa stad att etablera företag i 
(Stockholms läns landsting 2010a). RUFS vill att Stockholmsregionen ska vara en region som 
främjar innovationer och inspirerar folk att starta eget och att den ska kännetecknas av hög 
sysselsättning, hög kunskapsintensitet och starkt entreprenörskap (Stockholms läns landsting 
2010a).  

För att höja Stockholms attraktionskraft har RUFS flera synpunkter på hur Stockholm kan 
stärka sin identitet både utåt och inåt. För att öka attraktiviteten och identifikationen till 
Stockholm står det i RUFS att Stockholm behöver fler landmärken i form av byggnader eller 



 
 

13 
 

konstverk. Ett fungerande landmärke upplevs enligt RUFS som intressant, minnesvärt och 
speciellt för platsen eller är förknippat med platsens lokala identitet. Men de är också noga 
med att påpeka i RUFS att när nya landmärken byggs måste de utformas på ett sådant sätt att 
de bidrar med nya kvaliteter utan att samtidigt förstöra värden i den redan befintliga miljön 
(Stockholms läns landsting 2010f). För att befästa Stockholms varumärke än mer poängteras 
det även att fler stora evenemang behövs eftersom dessa stärker en regions profil både utåt 
och inåt (Stockholms läns landsting 2010e). Det påpekas också att trots Stockholmsregionen 
innehar flera internationella flygplatser så är den internationella tillgängligheten sämre 
jämfört med många andra storstadsregioner och Stockholm har idag inte en av de mer 
betydelsefulla knutpunkterna vad gäller Europas flygplatssystem. Detta strävar 
Stockholmsregionen att förbättra som en del i sitt arbete att bli en region som kännetecknas av 
öppenhet, tillgänglighet och social mångfald (Stockholms läns landsting 2010c).  

För att kunna konkurrera med andra mer centralt belägna storstadsregioner i Europa står det i 
RUFS att det är av yttersta vikt för Stockholmsregionen att vara välkänt internationellt och att 
dessutom bli betraktade som en attraktiv och tillgänglig plats (Stockholms läns landsting 
2010i). Det påpekas att regionens internationella profil idag är mycket svag, förutom i de 
närmaste grannländerna och att regionen därför måste fokusera på att stärka den 
internationella medvetenheten om regionens starka sidor, där framförallt Stockholms 
levnadsstandard hör till toppskiktet av Europas städer. I RUFS framhävs varumärket The 
Capital of Scandinavia som en mycket bra grund för att kunna bygga vidare på 
Stockholmsregionens internationella profil (Stockholms läns landsting 2010h). Dock 
understryks det att varumärket The Capital of Scandinavia bör få ett vidgat innehåll och 
kommuniceras slagkraftigt både utåt och inåt regionen. Här belyses det faktum att ingen 
stadsmarknadsföring kan bli starkare än ett där medborgarna själva känner sig delaktiga och 
kan identifiera sig med varumärket (Stockholms läns landsting 2010g). De skriver: 

 
För att bättre förankra varumärket Capital of Scandinavia behöver det få 
en mer inkluderande och dynamisk prägel. Alla regioninvånare ska känna 
till varumärket och inte minst känna att de är delaktiga i att ge det en 
konkret innebörd. Ett slagkraftigt formulerat, rätt fokuserat och väl 
förankrat varumärke...blir mer attraktiv och konkurrenskraftig i 
förhållande till omvärlden. Ett väl förankrat varumärke bidrar också till 
stolthet hos invånarna och stärker sammanhållningen i regionen. 
(Stockholms läns landsting 2010g)  

 
Varumärket ska enligt RUFS lyfta fram Stockholms unika och positiva attribut så att 
varumärket kan förmedla en attraktiv bild av regionen till omvärlden. Det står att läsa att ett 
framgångsrikt varumärke sticker ut och talar om såväl vad platsen vill bli som vad den är 
idag. De är medvetna om att det är viktigt hur regionen uppfattas internationellt på grund av 
den ökade globaliseringen och att det påverkar länders och städers förmåga att främja handel, 
attrahera besökare samt delta i utbytet av kreativitet och talang. (Stockholms läns landsting 
2010h).  
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The Capital of Scandinavia 
Stockholm marknadsförs genom sitt varumärke The Capital of Scandinavia. Det utvecklades 
under 2005 på Stockholm stads initiativ i samarbete mellan näringsliv och regionala aktörer 
för att attrahera nya besökare, företag och investeringar (Stubbs 2011). När arbetet inleddes 
hade Stockholm kallat sig för en rad olika saker. Beauty on water, Nordens Venedig och 
Gateway to Northern Europe är bara några exempel på vad Stockholm har kallat sig genom 
åren. Julian Stubbs, mannen som myntade sloganen för Stockholms nya varumärke, menar att 
detta skapar en förvirring hos människor kring vad Stockholm är och vad staden står för. För 
att ge Stockholm ett tydligt budskap att samlas kring var det därför av högsta prioritet att 
finna ett fokus till marknadsföringen av Stockholm, att finna kärnan i vad den attraktiva 
staden Stockholm vill bli igenkänd som (Stubbs 2009a). Förarbetet mynnade ut i begreppet 
och varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Det finns flera anledningar till att 
Stockholm tillslut har valt denna slogan. ”Capital betyder inte bara huvudstad utan även 
huvudsaklig och betydande” säger Monica Ewert, kommunikationschef på Stockholm 
Business Region (Ewert 2011). Stubbs säger att valet av just Scandinavia berodde på att det 
ger en varm och positiv känsla hos många, ordet har en positiv klang som Stockholm idag 
utnyttjar via sin marknadsföring (Stubbs 2009b). Dessutom är Scandinavia det för omvärlden 
mest kända geografiska uttrycket för vår region (Ewert 2011). Det finns tre huvudargument 
som ligger till grund för varför Stockholm valt att kalla sig The Capital of Scandinavia: 
 

• Skandinaviens naturliga mittpunkt 
 
Normalt sett är det endast Sverige, Danmark och Norge som brukar ingå i det geografiska 
området Skandinavien. Men uttrycket kan ibland på engelska utvidgas till en större region 
där även Island och Finland ingår, dvs. det vi i Sverige kallar för Norden (Wikipedia 
2011). Det är denna tolkning Stockholm gör när de självutnämner sig som The Capital of 
Scandinavia. För när de syftar till att Stockholm är Skandinaviens mittpunkt är det först 
och främst det centrala geografiska läget de tänker på. Men de tar även upp andra 
kvaliteter som att Stockholm innehar världsledande akademiska institutioner, flera 
internationella flygplatser, mobil och trådbunden kommunikation i världsklass samt att 
Stockholms hamnar är Östersjöns största mötesplats (Stockholms stad 2009a). 

 
• Skandinaviens ekonomiska centrum 
 

Stockholms anser sig även vara Skandinaviens ekonomiska centrum. De säger sig ha den 
största besöksnäringen och Skandinaviens största börs. Dessutom säger Stockholm att de 
har högst representation av multinationella företag i Skandinavien, ett av Europas största 
bioteknik kluster och ett innovationscentrum, med bland annat IT och miljöteknik i 
världsklass (Stockholms stad 2009a). 
 

• Skandinaviens tongivande kulturstad 
 
Stockholm tycker att de har ett unikt utbud av gallerier och museer, form och design i 
världsklass och en internationell matkultur som gör att det finns ett brett kulturellt utbud i 
staden. Utöver detta så delas också Vattenpriset, Polarpriset och det världsberömda 
Nobelpriset ut i Stockholm varje år. Alla dessa faktorer samt Stockholms stora 
produktion av musik är Stockholms argument varför de är Skandinaviens tongivande 
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kulturstad (Stockholms stad 2009a). 
 

Stockholms syfte med varumärket är att öka kännedomen om staden globalt och att attrahera 
fler internationella investeringar, besökare och företag till Stockholmsregionen. Alla (företag, 
kommuner, kulturaktörer eller organisationer) som vill medverka till utvecklingen av 
Stockholm som etablerings- och besöksort kan använda sig av varumärket. Det råder ett brett 
samarbete över hela regionen för Stockholm-Mälardalen där 50 kommuner valt att samarbeta 
under varumärket. Budskapet används både i löpande texter och i form av logotyper i olika 
utformning (Stockholm Visitors Board a 2011). Stockholm Business Region heter det företag 
som har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablering och besöksort 
genom varumärket The Capital of Scandinavia. Stockholm Business Region är ett helägt 
kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. De har 
två dotterbolag som heter Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors 
Board. Stockholm Business Region Development arbetar med näringslivsutveckling, 
näringslivsservice och investeringsfrämjande och Stockholm Visitors Board arbetar med att 
marknadsföra Stockholm som besöksort för privat- och affärsresenärer samt att tillhandahålla 
turistservice (Stockholm Business Region a 2011). 
 

Stockholm Business Region Development 
”Stockholm Business Region Development arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa 
möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och 
etablera sig i Stockholm” (Stockholm Business Region b 2011). Så beskriver Stockholm 
Business Region sig själva och sin arbetsuppgift. De erbjuder företag som vill växa och 
etablera sig i Stockholm kostnadsfri service. Dessutom hjälper de företag med att hitta lokaler, 
mark, tillstånd, nätverk, arbetskraft och andra viktiga etableringsförutsättningar samt bistår 
med kontakter till berörda myndigheter. De hjälper även innovatörer med kunskap om vart de 
kan vända sig för råd och stöd för att kunna förverkliga sina affärsidéer. I sitt mål att öka 
antalet utländska företagsetableringar i Stockholmsregionen erbjuder Stockholm Business 
Region Development även potentiella investerare från utlandet information och rådgivning i 
etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns till hands för dem under hela 
etableringsprocessen. De verkar dessutom tillsammans med näringslivet och andra offentliga 
aktörer för att utveckla Stockholm som företagsplats genom att förbättra dels allmänna 
förutsättningar som trafik, parkering och renhållning men även mer branschspecifika 
utvecklingsfrågor som utbildning, regelverk och marknadsföring (Stockholm Business Region 
b 2011). 
 

Stockholm Visitors Board 
Stockholm Visitors Board är Stockholms officiella marknadsföringsbolag och har till uppgift 
att samordna resurser inom näringsliv och kommun samt koordinera marknadsföringen av 
Stockholm genom varumärket The Capital of Scandinavia. De arbetar inom fyra olika 
affärsområden: Privatresor, möten & kongresser, evenemang och turistservice. Målet är att 
Stockholm ska bli norra Europas ledande besöksmål. Varje år genomför Stockholm Visitors 
Board tillsammans med näringslivet ca 100 marknadsföringsprojekt i Sverige och utlandet 
(Stockholm Visitors Board b 2011). 

De har utvecklat en rad målgrupper som de tror är mest intresserade av att besöka Stockholm 
och som de fokuserar sin marknadsföring till. De har räknat ut att en genomsnittsbesökare i 
Stockholm stannar i 2.6 nätter i länet, spenderar 1866 kronor per dygn och resan bokas av 40 
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% mellan 1-4 veckor i förväg och 40 % 1-3 månader i förväg. Stockholm Visitors Board tror 
att Stockholms besöksnäring går en ljus tid till mötes men påpekar att de tillsammans med 
näringslivet måste fortsätta att göra marknadsinsatser för att sprida budskapet om Stockholm. 
De pekar ut tre nödvändiga egenskaper som krävs för att en plats ska bli en framgångsrik 
destination för besöksnäring, nämligen en attraktiv destination, god tillgänglighet och effektiv 
marknadsföring. Stockholm har det senaste året fått internationell uppmärksamhet på flera 
håll genom dels det kungliga bröllopet som hölls förra sommaren, men också att Stockholm 
som första stad fick utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2010. Stockholm har utöver detta, 
tillsammans med Toronto, Seoul, Kapstaden och Sao Paolo, även blivit utsedd av 
Communication Group i London till en av världens ”Hot Spots 2020” (Stockholm Visitors 
Board a 2011).   

Även om det är Stockholm Visitors Board som har huvudansvaret för att marknadsföra 
Stockholm så är även Stockholm stad noga med att visa upp staden via varumärket The 
Capital of Scandinavia. I Stockholms stads grafiska manual skriver de ”Tänk på att nämna 
budskapet att Stockholm är Skandinaviens huvudstad, då du representerar staden i olika 
sammanhang” (Stockholm stad 2009c, s. 38).  
 

Kritik  
Det har riktats en del kritik mot Stockholms varumärke. The Capital of Scandinavia är ett 
kaxigt utnämnande som har väckt vissa upprörda röster, inte bara i Sverige utan även från 
Danmark och Norge. Det finns personer som menar på att lanseringen av Stockholm som 
Skandinaviens huvudstad bör läggas ner. Varumärkesstrategen Stefan Saidac skriver i SVD 
att det finns många stockholmare som inte tycker om den nya marknadsföringen av 
Stockholm och frågar sig om de ansvariga för Stockholms besöks- och etableringsnäring vet 
om detta. Även turisterna är frågande till en påhittad huvudstad menar Saidac. De tre 
grundpelarna som The Capital of Scandinavia lutar sig på tycker han inte heller håller, då 
Finland inte ingår i Skandinavien vilket snarare gör Göteborg till Skandinaviens geografiska 
mittpunkt. Saidac påpekar också att Stockholm hävdar sig ha kommunikationer i världsklass 
men där Kastrup, Helsinki Vantaa och Oslo Gardemoen alla rankas högre av Skytrax, ett 
företag som utför undersökningar om bland annat standard på flygplatser. Även argumentet 
om det goda restaurangutbudet i Stockholm avfärdar Saidac genom att Köpenhamn faktiskt 
har fler restauranger i Guide Michelin samt restaurangen Noma som har blivit utsedd till bäst i 
världen (Saidac 2011).  

Kritik har riktats mot marknadsföringen av Stockholm från både Norge och Danmark. I 
tidningar från våra grannländer går det att läsa om ett missnöje från bland annat de som jobbar 
med marknadsföringen av Köpenhamn, där de precis som Saidac kan räkna upp flertalet 
argument varför det är en opassande positionering (Lindqvist 2007). De säger även att detta 
avsevärt försvårar de skandinaviska huvudstädernas samarbete och gemensamma 
internationella profilering av Skandinavien. Tidigare har Stockholm, Köpenhamn och Oslo 
profilerat sig som The Capitals of Scandinavia vilket i och med Stockholms nya varumärke 
blir svårt att fortsätta med (Clementz 2006). Utöver denna kritik så har Stockholms stad blivit 
JO-anmälda för att de använder sig av en engelsk slogan och att företaget som har hand om 
varumärket heter Stockholm Business Region. I lagen står det nämligen att allmännyttan ska 
främja och utveckla det svenska språket (Röstlund 2009; Sundström 2009).
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Analys 
Stockholm – The Capital of Scandinavia är troligtvis det starkaste varumärket Stockholm har 
haft i sin vilja att attrahera nya investeringar, företag, invånare och turister. Däremot finns det 
flera punkter som Stockholm kan förbättra för att förankra och stärka varumärket ytterligare.  
 

Hur förhåller sig The Capital of Scandinavia till Stockholms planer och dokument?  
Att det råder en klar bild över att näringslivet är viktigt för det framtida Stockholm går att 
utläsa ur ÖP, Vision 2030 och RUFS. RUFS och Vision 2030 nämner även att den globala 
kännedomen om Stockholm idag är relativt svag, vilket de är överrens om att Stockholm bör 
förbättra genom varumärket The Capital of Scandinavia. Enligt dokumenten så verkar 
Stockholm ha en klar bild över vad de anser vara Stockholms styrkor och det är dessa som 
marknadsföringen ska bygga på. Skillnaden mellan RUFS och Vision 2030 är att RUFS inte 
är lika positivt lagd som Vision 2030, utan den är mer konstruktiv i sin skrift genom att den 
exempelvis inte räds att skriva att Stockholmsregionen är sämre i vissa aspekter jämfört med 
andra storstadsregioner. Det som gör RUFS intressant är att den inte bara tar upp vart den vill 
ta Stockholmsregionen, utan även hur olika samhällsfunktioner fungerar idag och vad som 
behöver åtgärdas. RUFS pekar på vad som behöver åtgärdas för att Stockholm ska bli en 
växande och mer attraktiv region medan Vision 2030 snarare är en utopisk bild över hur 
Stockholm vill se ut om 20 år. Vision 2030 skriver om ett ’Stockholm i världsklass’ där de 
beskriver hur Stockholm ser ut och fungerar år 2030, utan att gå in på vad som behöver göras 
för att nå dit. Däremot speglar marknadsföringen av Stockholm via The Capital of 
Scandinavia både Vision 2030:s och ÖP:s bild av Stockholm, och det finns egentligen inga 
motsättningar mellan dessa dokument. Alla inblandade är överrens om att marknadsföringen 
av The Capital of Scandinavia är en långsiktig process och inte en kampanj, vilket både 
Ashworth och Kavaratzis samt Kotler framhåller som nödvändigt för att lyckas med 
stadsmarknadsföring.   

Som tagits upp tidigare i uppsatsen menar Kotler att det krävs fyra grundläggande steg i 
samhället för att stadsmarknadsföringen ska kunna bli lyckad. Steg ett handlar om att 
grundläggande tjänster tillhandahålles stadens aktörer på ett fungerande sätt. När detta är gjort 
kan staden ibland behöva nya attraktioner som höjer livskvaliteten för att både behålla och 
locka till sig nya aktörer, detta är steg två. När dessa två första steg genomgåtts krävs en 
kraftfull kommunicering till omvärlden för att visa upp vad bra staden är. Det fjärde steget 
innebär att stadens invånare, ledare och institutioner samtycker i hur staden beskrivs och 
marknadsförs. Stockholm får anses ligga på detta sista steg även om alla stegen hela tiden 
måste revideras för att följa den ständiga samhälleliga utveckling som råder i världen idag. 
Det är enbart Regionplanenämnden som har förstått vikten av steg fyra då det endast står att 
finna i RUFS 2010 att varumärket The Capital of Scandinavia även bör kommuniceras inåt i 
regionen. Både Stockholm Stad, i egenskap av ÖP och Vision 2030, och Stockholm Business 
Region är helt öppna med att det är internationella företag, investerare och turister som 
marknadsföringen av Stockholm riktar in sig på. Mot bakgrund av vad som tidigare tagits upp 
i den här uppsatsen framträder två troliga anledningar varför de har valt denna inriktning. Den 
första är att eftersom staden har uppmärksammat att den globala kännedomen om Stockholm 
idag är väldigt låg, har en rädsla uppkommit att globaliseringen ska leda till att Stockholm 
förlorar företag, högutbildad arbetskraft och turistnäring. För att motverka detta krävs en 
tydlig marknadsföring som gör att fler får upp ögonen för Stockholm internationellt sett. Den 



 
 

18 
 

andra anledningen är att det snabbare går att påvisa en ekonomisk vinst genom ökad 
turistnäring eller fler företagsetableringar än genom att driva marknadsföring som riktar sig 
till de interna marknaderna. 

Vision 2030 understryker att internationella samarbeten blir allt viktigare i dagens samhälle 
och att det är viktigt att Stockholm prioriterar samarbeten med andra regioner och storstäder. 
Ett problem som uppstår med Stockholms val att positionera sig som Skandinaviens 
huvudstad är att det har skapat en del irritation hos huvudstäderna i våra grannländer, vilket 
kan leda till svårigheter att upprätthålla goda samarbeten. Dock kanske detta är ett nödväntigt 
ont då dessa regioner är Stockholms största konkurrenter varför en positionering som placerar 
Stockholm före dessa länder kanske är viktigare än goda samarbeten dem emellan.  

 
Hur förhåller sig marknadsföringen av Stockholm till teorin? 
Stadsmarknadsföringsprocessen bör enligt Kotler samt Ashworth och Kavaratzis börja med 
att en grupp med stadens aktörer organiseras som får i uppgift att undersöka och analysera 
stadens kvaliteter för att därefter sätta upp en vision som får anses vara det huvudsakliga 
målet. Denna mall för startandet av en ny stadsmarknadsföring har i mångt och mycket följts 
av Stockholms stad, där Stockholm Business Region är den grupp som har undersökt och 
analyserat stadens kvaliteter för att sedan med andra aktörer och organisationer bygga upp 
Stockholms varumärke. Året efter att marknadsföringen av Stockholm – The Capital of 
Scandinavia inleddes presenterade Stockholm stad sin framtida vision, Vision 2030 – Ett 
Stockholm i världsklass, som får anses vara det huvudsakliga målet med marknadsföringen 
även om Vision 2030 täcker många fler samhälleliga funktioner än de The Capital of 
Scandinavia marknadsför. 

Olsson och Berglund delar in platsmarknadsföring i två olika och motstående strategier. I 
Stockholms fall ligger stadsmarknadsföringen närmast det som Olsson och Berglund kallar 
för säljandet av staden, där marknadsföraren analyserar vad som finns för att sedan genom 
marknadsföring försöka skapa en efterfrågan. Det finns en risk vid tillämpandet av denna 
metod att efterfrågan på det som marknadsförs inte är tillräckligt stor, varpå 
marknadsföringen inte får den slagkraft som staden hoppats på. Däremot bör de attribut som 
Stockholm valt att marknadsföra sig med vara så pass attraktiva för de flesta aktörerna inom 
en storstad att detta inte borde vara något problem i det här fallet. Stockholm marknadsför sig 
genom att bland annat nämna innehavet av, vad de själva tycker, ett unikt utbud av gallerier 
och museer, mobil och trådbunden kommunikation i världsklass, största börsen i 
Skandinavien samt en internationell matkultur. Det här är funktioner i staden som ger ett 
mervärde utan att på något sätt få personer att tappa intresset för staden.   
 
Stockholm Business Region verkar ha insett vikten av att marknadsföringen har en målgrupp 
som den avser att varumärket ska rikta in sig mot för att det inte ska uppstå en situation där 
ingen känner behörighet till varumärket. De har löst detta genom att starta två dotterbolag, 
Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board. Det förstnämnda 
bolaget arbetar för att locka nya företag och investeringar medan det sistnämnda försöker 
locka fler turister till Stockholm. Även Stockholm Visitors Board har analyserat vilka typer av 
turister som de i första hand ska inrikta sin marknadsföring mot, vilket också skapar bättre 
förutsättningar att lyckas med marknadsföringen. Detta eftersom det underlättar för dem att 
veta vad de bör poängtera som Stockholms fördelar samt på vilka marknader de ska göra sig 
synliga. 
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När det kommer till dilemmat mellan sanning och överdrift i marknadsföringen av The 
Capital of Scandinavia balanserar Stockholm på en skör tråd. För att sticka ut i konkurrensen 
måste staden marknadsföra sig så att den blir mer attraktiv än sina konkurrenter, men 
argumenten måste vara sanningsenliga för att skapa ett långsiktigt hållbart varumärke.  

Det finns redan en kritik mot att Stockholm kallar sig för Skandinaviens huvudstad. Vissa 
hävdar att det är fel av den enkla anledningen att Skandinavien inte har någon huvudstad. 
Andra tycker att de argument som Stockholm grundar sin marknadsföring på inte håller. 
Varumärkesstrategen Stefan Saidac skriver att ”På hemsidan försvarar Stockholm Business 
Region sin slogan likt en restaurang som hittat på en maträtt som gästerna inte gillar, och 
bemöter kritiken genom att räkna upp ’ingredienserna’” (Saidac 2011). Detta är ett 
ställningstagande från Stockholm Business Region som även jag har uppmärksammat både på 
hemsidan och via mailkonversation med Stockholm Business Regions kommunikationschef 
Monica Ewert. Den enda som egentligen uttryckt genuin stolthet för Stockholm och dess 
varumärke är engelsmannen Julian Stubbs som var med i den grupp som skapade The Capital 
of Scandinavia. Han säger rakt ut, utan att tveka, att Stockholm är den viktigaste platsen i 
Skandinavien och att varumärket The Capital of Scandinavia är det varumärke han är mest 
stolt över att ha varit med att ta fram (Stubbs 2011). Dilemmat mellan sanning och överdrift 
går även att finna till viss del vid jämförelse mellan RUFS och de argument som The Capital 
of Scandinavia vilar på. Till exempel marknadsför sig Stockholm med att säga att de har en 
god tillgänglighet med flera internationella flygplatser, medan det i RUFS står att den 
internationella tillgängligheten till Stockholm är sämre jämfört med många andra 
storstadsregioner och att Stockholm idag inte är en av de mer betydelsefulla knutpunkterna 
vad gäller Europas flygplatssystem. 

För att stärka Stockholms varumärke ytterligare så är RUFS och Stubbs överrens om att det 
behövs fler signaturbyggnader i Stockholm. Stubbs säger att senast Stockholm byggde en 
sådan typ av byggnad var Globen på 1980-talet (Stubbs). I RUFS står det att dessa byggnader, 
samtidigt som de bidrar med nya kvaliteter, inte får förstöra värden i den redan befintliga 
miljön. Detta är ett bra ställningstagande som på så sätt tar avstånd ifrån ingrepp som ändrar 
stadsbilden och som det ofta uppstår kritik emot. Om Stockholm beslutar sig för att bygga nya 
signaturbyggnader är det viktigt att den inte bara utmärker sig för sin arkitektoniska 
utformning, utan även att den innehåller en verksamhet som kännetecknar Stockholm och 
förstärker varumärket. Till exempel genom att bygga en ny kulturbyggnad som stärker bilden 
av Stockholm som en tongivande kulturstad. Stockholms positionering som en innovativ och 
kunskapstät storstad förstärks tack vare Nobelpriset, och när Stockholm som första stad blev 
utsedd till Europas miljöhuvudstad 2010 samt samma år anordnade det kungliga bröllopet 
bidrog det säkerligen till en större kännedom om Stockholm internationellt. RUFS menar på 
att fler evenemang behövs för att stärka Stockholms varumärke ytterligare. Det viktiga vid 
planering av sådana evenemang är, precis som vid planeringen av nya signaturbyggnader, att 
Stockholm fokuserar dem till vad The Capital of Scandinavia står för. 
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Hur kan Stockholms marknadsföring förbättras? 
Stockholms marknadsföring fungerar precis som den mesta litteratur framhåller att 
stadsmarknadsföringen fungerar i praktiken idag, nämligen att städerna fokuserar på att 
attrahera externa marknader. Det är givetvis bra att Stockholms stad är medvetna om 
globaliseringen och den ökade konkurrenssituation mellan städer som har uppstått på grund 
av den. Men frågan är om det är rätt att som nu fokusera all marknadsföring till externa 
marknader med målet att försöka locka till sig utländska företag och turister. Det råder, som 
Olsson och Berglund skriver, en kunskapsbrist över hur marknadsföringen av platser påverkar 
stadens medborgare. Det kan uppstå en konflikt mellan marknadsföringen och de interna 
marknaderna ifall dessa inte stödjer positioneringen som staden har valt att ta. Det är 
dessutom de interna marknaderna som i första hand påverkas av positioneringen. För att 
Stockholms varumärke ska etsa sig fast och bli långsiktigt stark och hållbar krävs att 
invånarna känner sig delaktiga och kan identifiera sig med varumärket. RUFS menar att ett 
väl förankrat varumärke skapar en stolthet hos invånarna och för att Stockholms varumärke 
ska uppnå detta krävs en mer inkluderande och dynamisk prägel än vad som idag är fallet. 
Mitt förslag är att Stockholm Business Region skapar ett nytt dotterbolag som arbetar för de 
interna marknaderna, för att på så sätt få dessa mer delaktiga i Stockholms varumärke. Detta 
bolag skulle verka för en dialog mellan de interna marknaderna och Stockholms 
marknadsföring för att på så sätt stärka den lokala känslan för The Capital of Scandinavia och 
på samma gång öka kunskapen för hur Stockholms invånare upplever och identifierar sig med 
staden. I och med detta skulle också Kotlers sista steg för en lyckad stadsmarknadsföring 
uppfyllas.  

           

 

Under mitt förarbete till denna uppsats kontaktade jag Stockholm Business Region i hopp om 
att få svar på en del oklarheter och frågor som råder kring hur Stockholm valt att 
marknadsföra sig. Efter att ha blivit hänvisad till Stockholm Business Regions 
kommunikationschef Monica Ewert, fick jag från henne veta att hon tyvärr inte har tid att ta 
emot någon intervju och hänvisade mig till deras hemsida. Dock saknade hemsidan inte bara 
den informationen jag sökte utan var både slarvigt författad och ouppdaterad. Det är synd att 
ett bolag som ska verka för Stockholms attraktivitet via marknadsföring inte har tid att svara 
på frågor. Ännu märkligare är bristen på viljan att hjälpa till och på de få frågor som de har 
bemödat sig att svara på tar de, som jag tidigare tagit upp, en parerande ställning. Detta trots 
att det inte låg någon kritisk tyngd i de ställda frågorna. Detta är ett ställningstagande som bör 
ses över och ändras omgående för att få en välbehövlig debatt kring Stockholms varumärke, 
en debatt som behövs för att varumärket ska kunna utvecklas framöver. Även om Stockholm 
gör ett bra jobb med marknadsföringen idag så finns det tydliga brister som kan förbättras, 

Såhär skulle organisationen som arbetar med Stockholms marknadsföring kunna 
se ut istället. 
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något som även RUFS påpekar. Att staden ständigt är i utveckling är också ett argument för 
att hela tiden föra en debatt om hur Stockholms marknadsföring bör gå till.  
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