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Sid. 2: ”Tryckt av Universitetsservice AB, Stockholm” ersätts av ”Tryckt av Universitets-
service US-AB, Stockholm” 
 
English summary, sid. 3, andra stycket, rad 9: ”theoretical (conceptual)” ersätts av 
“conceptual (theoretical)”. 
 
Innehållsförteckning, sid. 9: “1. Inledning” ersätts av “Kapitel 1. Inledning” 
 
Kapitel 2, sid. 30, femte stycket, rad 3 och 4: ”…konceptuellt/teoretiskt angreppssätt” 
ersätts av ”…konceptuellt (teoretiskt) angreppssätt”. 
 
Kapitel 2, sid. 31, tredje stycket, rad 1: Första meningen kompletteras med ordet ”att” och 
lyder: Den kritiska forskningslitteraturen reser bl.a. frågor om social rättvisa och hävdar att 
platsmarknadsföring främjar enskilda intressen snarare än kollektiva intressen i samhället. 
 
Kapitel 3, sid. 37, anda stycket, rad 9: referensen ” …, Garvill, Malmberg och Westin 
(2004)…” ska lyda ” …, Garvill, Malmberg och Westin 2004…” 
 
Kapitel 3, sid. 42, tredje stycket, rad 9 och 10: referensen (Harvey 1989:7, Griffiths 
1998:43, Dannestam 2009:82) ska lyda (Harvey 1989:7, Griffiths 1998:43 och Dannestam 
2009:82). 
 
Kapitel 4, sid. 59, fjärde stycket, rad 5: Tredje meningen kompletteras med ordet ”som” 
och lyder: Målen i offentlig verksamhet beskrivs som mer komplexa och som svåra 
avvägningar mellan enskilda intressen och allmänintressen (se även Braun 2008:109). 
 
Kapitel 4, sid. 59, femte stycket, rad 4: Fjärde meningen kompletteras med ordet ”som” 
och lyder: De övergripande målen beskrivs som strategiska och kan tolkas som 
motsvarigheten till en vision. 
 
Kapitel 4, sid. 60, sista stycket, rad 3: Andra meningen kompletteras med ordet ”typerna” 
och lyder: De förordar således ett integrerat angreppssätt på platsmarknadsföring och 
menar att de tre typerna av åtgärder är ömsesidigt beroende, dvs. att utfallet i en åtgärd 
påverkar utfallet i de andra. 
 
Kapitel 4, sid. 72, femte stycket, rad 4: första meningen kompletteras med orden ”i 
huvudsak” och lyder: Till skillnad från den preskriptiva litteraturen är den konceptuella 
(teoretiska) litteraturen i huvudsak konsekvent i sin efterfrågeorienterade ansats. 
 
Kapitel 5, sid. 78, första stycket, rad 5 och 6: fjärde meningen kompletteras med ordet 
”metod” och lyder: Kvantitativ metod lämpar sig också väl när fokus är riktat mot det 
gemensamma, genomsnittliga och representativa (Holme och Solvang 1997:76-79), vilket 
det är i den empiriska undersökningen. 



 

 

Kapitel 5, sid. 84, not 4: ”För en kommun, …” ersätts av ”För kommuner, …” 
 
Kapitel 6, sid. 95, första stycket, sista raden: ordet ”de” stryks och meningen lyder: Hälften 
av respondenterna framhöll en eller flera egenskaper inom respektive kategori. 


