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English summary 
 
Title: Perspectives on place marketing 
 
Key words: Place marketing, place selling, place promotion, territorial competition, entrepreneurial policy, 
place attractiveness, public planning 
 
 
The overarching aim of this study is to contribute with new perspectives on place marke-
ting, theoretically as well as empirically. More specifically, the aim is to characterize the 
research literature on place marketing, describe its content and to explore the extent to 
which it is valid in a Swedish municipal context. This basic approach is important, partly 
because it is difficult to comprehend the difference between central concepts and different 
types of research literature within the field of place marketing, partly because the research 
literature tend to generalize from a specific empirical material, foremost large cities in the 
western world. 
 
In order to expand the knowledge of different sorts of research within the field of place 
marketing a survey has been carried out. The overview has resulted in a typology which 
indicates that there are two broad lines of research within the field of place marketing: one 
which conceptualizes place marketing by examining what actually is being done in cities, 
municipalities and regions, and another one which is anchored in the discipline of marke-
ting. The first tradition is referred to as “place” and the other one as “marketing”. The 
typology also shows different approaches within each research line. The research literature 
which is referred to as place is described as empirical and/or critical. The research literature 
which is referred to as marketing is described as prescriptive and/or theoretical (con-
ceptual). The survey has been summarized in an extended typology which also, among 
other things, encompasses theoretical affiliations and the role of the researcher. Further-
more, the study also draws the understanding of the concepts of place, marketing and place 
marketing into focus. Moreover, the research traditions are analyzed in terms of place 
marketing and place selling. This study claims that the research based on “place” describes 
a supply-centred process and appears to be about place selling. It also claims that the 
research that stems from the discipline of marketing describes a demand-centred process 
and is about place marketing. 
 
In order to test the validity of the research literature in a Swedish municipal context two 
surveys has been carried out: the first one being distributed via post and the second one 
which was conducted online. Both were distributed to all 290 municipalities in Sweden. 
The former resulted in a response rate of 71 percent and the latter one in a response rate of 
88 percent. 
 
The surveys bring questions about competition and cooperation as well as entrepreneurial 
policy and efforts to increase the attractiveness of the municipalities in to focus. The results 
partly confirm and partly calls for a more in-depth analysis of the phenomena studied in 
the surveys. Most of the phenomena appear to be of frequent occurrence in the 
municipalities. The majority competes, cooperate within and across municipal boarders, act 
in an “entrepreneurial” manner and make efforts to increase their attractiveness, both in a 
general sense and to attract new inhabitants. The results are in line with previous research 
on place marketing and confirm the conception of these phenomena being of frequent 
occurrence. 
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The results also calls for a more in-depth analysis of the phenomena studied in the surveys, 
the conception of place marketing being of frequent occurrence included. Even though this 
is foremost a matter of concepts, the analysis of how the municipalities went about in order 
to bring forth slogans and the content of their campaigns to attract new inhabitants 
indicates that these efforts are characterized by place selling rather then place marketing. 
Although the results should be interpreted with caution and not necessarily are valid for 
other efforts usually associated with place marketing, the analysis indicates that place 
marketing is not in fact of frequent occurrence in the municipalities. 
 
The results also calls for a more in-depth analysis of the efforts made to increase place 
attractiveness and competitiveness. Many of the strategies and measures usually associated 
with place marketing, besides promotion, do not in general appear to be of great 
importance to increase the attractiveness of the municipalities (icon buildings, urban 
design, events and cooperation), neither in a general sense nor to attract inhabitants. More-
over, qualities which according to the research literature have come to be seen as valuable 
assets in the competition between places (culture, the built environment and immaterial 
qualities) do not in general appear to be significant for the competitiveness of the 
municipalities. The study indicates that other qualities are relatively more important, fore-
most the local labour market, the local trade and industry and the quality of life in the 
municipalities. 
 
Finally, the surveys indicate that different types of municipalities have different conditions 
and possibilities to engage in activities connected with the phenomena discussed in the 
study. The study indicates that the size of the population and ability of the municipalities to 
mobilize capital/resources are decisive factors. To conclude: empirical studies of different 
types of places appear to be important, not lest for theoretical advances regarding place 
marketing. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Perspektiv på platsmarknadsföring 
 
Nyckelord: Platsmarknadsföring, platsförsäljning, promotion, territoriell konkurrens, entreprenöriell 
politik, attraktivitet, samhällsplanering 
 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med nya perspektiv på plats-
marknadsföring, såväl teoretiskt som empiriskt. Det mer specifika syftet är att karaktärisera 
forskningslitteraturen, beskriva dess innehåll och undersöka dess giltighet i en svensk 
kommunal kontext. Ansatsen kan beskrivas som grundläggande och är angelägen av två 
skäl: dels för att det är svårt att förstå skillnaden mellan centrala begrepp och olika typer av 
forskningslitteratur inom ämnesområdet, dels för att forskningslitteraturen tenderar att 
generalisera utifrån ett specifikt empiriskt material, mestadels fallstudier av stora städer i 
västvärlden. 
 
För att bidra med kunskap om forskningslitteraturens karaktär och innehåll gjordes en 
forskningsöversikt. Den strukturerades med utgångspunkt i en typologi som utgår ifrån för-
ståelsen av begreppet platsmarknadsföring. Typologin visar på två parallella forsknings-
inriktningar som begreppsligar platsmarknadsföring på olika sätt: en som tar utgångspunkt i 
vad som görs i städer, kommuner och regioner och en annan som tar utgångspunkt i 
marknadsföringsämnet. Begreppen plats och marknadsföring används för att benämna 
respektive utgångspunkt. Typologin visar även på olika angreppssätt inom respektive 
forskningsinriktning. Den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt beskrivs 
som empirisk och/eller kritisk. Den forskningslitteratur som har marknadsföring som ut-
gångspunkt beskrivs istället som preskriptiv och/eller konceptuell (teoretisk). Forsknings-
översikten sammanfattades i en utvidgad typologi som bl.a. visar på teoretisk hemvist, 
forskarens roll och förståelsen av begreppen plats, marknadsföring och platsmarknads-
föring inom respektive forskningsinriktning. Forskningslitteraturen karaktäriserades också i 
termer av platsmarknadsföring och platsförsäljning. I studien anförs att den forsknings-
litteratur som har plats som utgångspunkt beskriver en utbudsorienterad verksamhet och 
verkar handla om platsförsäljning. Vidare anförs att den forskningslitteratur som har 
marknadsföring som utgångspunkt beskriver en efterfrågeorienterad verksamhet och 
handlar om platsmarknadsföring. 
 
För att undersöka forskningslitteraturens giltighet i en svensk kommunal kontext gjordes 
två enkätundersökningar: en postenkät och en webbenkät. Båda riktades till samtliga 290 
kommuner i Sverige. Svarsfrekvensen var 71 procent i postenkäten och 88 procent i webb-
enkäten. 
 
I undersökningarna ställs frågor om konkurrens och samarbete samt entreprenöriell politik 
och initiativ för att stärka kommunernas attraktivitet (både i generell bemärkelse och för att 
locka inflyttare). Resultaten delvis bekräftar och ger delvis skäl att nyansera tidigare 
forskning inom ämnesområdet. Flera av de företeelser som behandlas i undersökningarna 
framstår som allmänt utbredda i kommunerna. En övervägande majoritet konkurrerar, 
samverkar inom och över kommungränserna, agerar ”entreprenöriellt” och vidtar åtgärder 
för att stärka sin attraktivitet, både i generell bemärkelse och för att locka inflyttare. 
Resultaten ligger i linje med tidigare forskning om platsmarknadsföring och bekräftar 
föreställningen om att dessa företeelser är allmänt utbredda. 
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Resultaten ger skäl att även nyansera tidigare forskning inom ämnesområdet. Det gäller inte 
minst föreställningen om att platsmarknadsföring är en allmänt utbredd företeelse. Även 
om det i första hand är en begreppsfråga, tyder analyserna på hur kommunerna gick tillväga 
för att fram sina slogans och bestämma innehållet i sina kampanjer för att locka inflyttare 
att detta arbete präglas av platsförsäljning snarare än platsmarknadsföring. Även om 
analyserna ska tolkas med försiktighet och inte nödvändigtvis kan generaliseras till andra 
aktiviteter som också brukar benämnas platsmarknadsföring, indikerar svaren att 
platsmarknadsföring inte är en särskilt utbredd företeelse i kommunerna. 
 
Resultaten ger även skäl att nyansera bilden av platsers arbete för att stärka sin attraktivitet 
och konkurrenskraft. Flera av de strategier och åtgärder som utöver promotion brukar 
förknippas med s.k. platsmarknadsföring (symbolbyggnader, urban design, events och 
samverkan) verkar överlag inte tillskrivas någon större betydelse för att stärka 
kommunernas attraktivitet, varken i generell bemärkelse eller för att locka inflyttare. Egen-
skaper som enligt tidigare forskning har kommit att ses som värdefulla tillgångar i 
konkurrensen mellan platser (kultur- och stadsmiljökvaliteter samt immateriella egenskaper) 
verkar därtill inte tillskrivas någon större faktisk betydelse för kommunernas förmåga att 
konkurrera. Andra faktorer framstår relativt sett som viktigare för att stärka kommunernas 
attraktivitet och konkurrenskraft, inte minst arbetsmarknaden och näringslivet samt 
boendemiljön/livsmiljön i kommunerna. 
 
Avslutningsvis indikerar undersökningen att olika typer av kommuner har olika förut-
sättningar och möjligheter att ägna sig åt de företeelser som behandlas i undersökningen. 
Kommunernas befolkningsstorlek och förmåga att uppbåda kapital/resurser framstår som 
viktigt i sammanhanget. Att bredda det empiriska underlaget inom ämnesområdet framstår 
som angeläget, inte minst för att bidra till teoriutveckling om platsmarknadsföring. 
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Förord 
 
Det känns som att cirkeln sluts. Efter många år i Stockholm har jag och familjen flyttat till 
Sundsvall där både jag och min man Jörgen är uppväxta. Vi bor bara ett stenkast ifrån det 
lilla röda hus där morfar och mormor drev en av Sundsvalls sista över-disken-affärer. Det 
är några hundra meter till det grönområde där jag och Jörgen lekte som små. Kanske var 
det där vi träffades för första gången, helt ovetande om att det många år senare skulle bli vi. 
När jag flyttade ifrån Sundsvall som nittonåring hade jag inte en tanke på att återvända. 
Idag ser jag på Sundsvall med andra ögon. Allt är nära och enkelt, särskilt i jämförelse med 
Stockholm. Här finns pappa, svärföräldrar och allt en barnfamilj behöver. Vi stormtrivs! 
Talesättet att ”skönheten ligger i betraktarens ögon” kan i mångt och mycket sammanfatta 
denna avhandling. En viktig poäng är att attraktivitet är subjektivt definierat. Det som är 
attraktivt för en person behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan. Det kan också 
vara som i mitt fall, att det som är attraktivt i en fas av livet inte alls är det i en annan. Det 
Sundsvall jag en gång flyttade ifrån har jag nu flyttat till. 
 
När jag gick uppför Drottning Kristinas väg för första gången kunde jag inte ana att jag 
skulle bli kvar på KTH i drygt tio år. Min väg mot färdig avhandling har varit lång och 
krokig. Ibland har jag (och säkert andra med mig) undrat om det överhuvudtaget skulle bli 
en avhandling. Det blev tillsist en avhandling och det är jag både glad och stolt över! Jag 
har haft tio fantastiska år på KTH och det finns många jag vill tacka. 
 
Mitt första tack går till min huvudhandledare Hans Westlund. Utan dig hade det varken 
blivit KTH eller avhandling för mig. Jag är obeskrivligt tacksam för din hjälp och ditt stöd. 
Du har varit som en mentor för mig. TACK! Jag vill också rikta ett stort tack till min 
biträdande handledare Göran Cars. Tack för att du alltid har trott på mig och dragit in mig i 
diverse projekt och uppdrag. Det har varit ett nöje att arbeta med dig! Jag vill även tacka 
Krister Olsson som har varit biträdande handledare och min närmaste kollega under många 
år på KTH. Tack för allt Krister! 
 
Ett särskilt tack går även till Thomas Niedomysl som var opponent vid mitt slut-
seminarium. Tack för alla konstruktiva synpunkter! Som du ser har de satt sin prägel på av-
handlingen. Tack även Björn Hårsman kvalitetsgranskade avhandlingen!  
 
Jag vill även tacka alla fantastiska kollegor som har stöttat mig under årens lopp. Särskilt 
tack till Charlotta Fredriksson. Jag har verkligen uppskattat våra luncher och promenader!  
 
Jag vill också tacka min pappa Roland och mina syskon Erik och Emma. Ert stöd betyder 
så mycket. En särskild tanke går till mamma som inte längre finns bland oss. Jag saknar dig 
oerhört! 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj: Jörgen, Karl och Ingrid. Tack för ert tålamod 
och för att ni har berikat denna resa med så mycket mer än avhandlingsarbete. Nu är 
avhandlingen äntligen klar! 
 
 
Sundsvall, en solig dag i april 
Elin Berglund 
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1. Inledning 

 
 

Andas. 

Kittlar dig tanken på doften av hav, ett enklare liv och fria horisonter? 
 

Annons i Resemagasinet Kupé, 10 oktober 2006 
 

 
Mannen på bilden i annonsen sitter lätt tillbakalutad och blickar ut över havet. Håret är 
bakåtkammat, ansiktet solbränt och ärmarna på den rutiga skjortan är uppkavlade. Han 
kisar för att inte bländas av solen, ler belåtet och utstrålar ”det här är livet”. Mannen på 
bilden skulle kunna vara med i en annons för vilket exklusivt klädmärke som helst. Men det 
är han inte. Annonsen i fråga gör reklam för Nyköpings kommun och ett nytt sätt att leva 
en timme söder om Stockholm. 
 
Sedan 2003 har Nyköpings kommun gjort stora annonskampanjer, bl.a. i kollektivtrafiken i 
Stockholms län. Kampanjerna är en del av projektet Bo i Nyköping som syftar till att locka 
nya invånare till kommunen. Främst handlar det om stressade barnfamiljer från Stockholm 
som lockas med ett attraktivt boende vid havet. Mer specifikt utlovas enkelhet och utökad 
livskvalitet i vad som beskrivs som en kustnära stad ”i behagligt format mitt i det sörmländska 
kulturlandskapet” (www.nykoping.se, 2011-07-25). 
 
Kampanjen Bo i Nyköping är ett av många exempel på en vanlig och tillsynes växande före-
teelse i Sverige: att kommuner vidtar åtgärder för att stärka sin attraktivitet och konkurrens-
kraft. Idag tycks de flesta kommuner sträva efter att bli en attraktiv plats att bo, arbeta och 
driva företag på. De flesta tycks också vilja bli en attraktiv destination för besökare. Många 
satsar offensivt, precis som Nyköping, och arbetar aktivt för att sätta sig själva ”på kartan”. 
Sundsvalls nya varumärke, Uppsalas spektakulära konsert- och kongresshus, Jönköpings 
kulturhus och Malmös Turning Torso är bara några exempel på mer eller mindre upp-
märksammade satsningar i svenska kommuner under de senaste åren. 
 
Det finns en omfattande forskningslitteratur om platsers arbete för att skapa attraktivitet 
och konkurrenskraft. Den pekar på att de satsningar som görs i svenska kommuner är 
typiska för ett relativt nytt sätt att tänka och arbeta i västerländska städer, inte minst i 
politiken och samhällsplaneringen. Även om forskningslitteraturen är disparat i flera av-
seenden, finns en bred samsyn om att övergången från ett industri- till kunskapssamhälle 
har försatt västerländska städer i en ny konkurrenssituation. Dels anförs att konkurrensen 
har ökat, dels att den sker på andra villkor än tidigare. Vidare finns en bred samsyn om att 
den lokala politiken (och även samhällsplaneringen) har inriktats mot att främja tillväxt, 
attraktivitet och konkurrenskraft, samt att den ofta bedrivs i samverkan mellan offentliga 
och privata aktörer i nätverksliknande former. 
 
I en stor del av forskningslitteraturen används företagsekonomiska begrepp, särskilt från 
marknadsföringsämnet, för att benämna platsers arbete för att skapa attraktivitet och 
konkurrenskraft. Dels anförs att västerländska städer har anammat ett entreprenöriellt sätt 
att tänka och arbeta i den lokala politiken, i synnerhet i frågor som rör övergripande 
ekonomisk utveckling, dels att vad som ömsom benämns place marketing, place selling, place 
promotion och place branding är typiskt för denna lokala s.k. entreprenöriella politik. Även om 
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dessa begrepp tolkas på olika sätt i olika typer av forskningslitteratur inom ämnesområdet, 
är de flesta överens om att place marketing, place selling, place promotion och place branding 
inbegriper strategier och åtgärder för att skapa och förmedla specifika bilder av en plats. 
Promotion, varumärkesbyggande, symbolbyggnader, urban design och events beskrivs som 
typiska komponenter. Syftet antas vara att väcka uppmärksamhet, skapa intresse och på så 
sätt locka eftertraktade målgrupper till en plats. 
 
Även om place marketing, place selling, place promotion och place branding används mer eller 
mindre synonymt i en stor del av forskningslitteraturen, förekommer ändå viss begrepps-
favorisering under olika årtionden. De tidiga studierna inom ämnesområdet, som utkom på 
1980-talet, tenderade t.ex. att använda begreppen place promotion och place selling (se bl.a. 
Burgess 1982). Studier som utkom senare, under 1990-talet, använde snarare olika 
marketing-begrepp, bl.a. city marketing (Ashworth och Voogd 1990), place marketing (Kotler 
m.fl. 1993), urban marketing (Borchert 1994) och urban place marketing (van den Berg och 
Braun 1999). Under 2000-talet blev begreppet branding populärt, även om det ofta används 
sida vid sida med olika marketing-begrepp (se t.ex. Hankinson, 2004, Kavaratzis 2004, 
Moilanen och Rainisto 2009 samt Govers och Go 2009). Det bör dock noteras att det finns 
många studier som avviker från denna kronologiska indelning och använder andra begrepp 
än de mest populära under olika årtionden (se t.ex. Kearns och Philo 1993, Gold och Ward 
1994, Murray 2001, Rainisto 2003 och Braun 2008). Vidare bör noteras att begrepps-
användningen bara delvis är kopplad till den innebörd som begreppen har inom marknads-
föringsämnet. I den forskningslitteratur som företrädesvis utkom på 1990-talet görs dock 
kopplingar till marknadsföringsämnet. Vidare görs en distinktion mellan begreppen. I övrig 
forskningslitteratur används begreppen mer eller mindre synonymt och ofta utan koppling 
till en någotsånär samtida innebörd inom marknadsföringsämnet. 
 
I den svenskspråkiga forskningslitteraturen anförs ofta att platser marknadsför sig. För det 
mesta används begreppet platsmarknadsföring (se t.ex. Ek och Hultman 2007, Heldt Cassel 
2008, Mukthar-Landgren 2009 och Brorström 2010), även om begreppen stadsmarknads-
föring (Mukthar-Landgren 2005) och urban marknadsföring (Book 2009) också före-
kommer. För vissa begrepp i den engelskspråkiga litteraturen finns inga vedertagna svenska 
motsvarigheter. Det gäller i synnerhet place promotion och place branding som ofta översätts 
platsmarknadsföring. Sällan uppmärksammas att de respektive begreppen faktiskt har olika 
innebörd inom marknadsföringsämnet och att place promotion och place branding varken bör 
översättas till platsmarknadsföring eller användas synonymt med dess engelska mot-
svarighet place marketing. Trots att begreppen används frekvent och är centrala inom ämnes-
området, är deras teoretiska ursprung och innebörd av underordnad betydelse i en stor del 
forskningslitteraturen. De används ofta på ett oprecist sätt för att benämna strategier och 
åtgärder i vad som utgör det huvudsakliga intresset i forskningslitteraturen: platsers arbete 
för att stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft. 

1.1 Fokus och vetenskaplig kontext 
Denna avhandling handlar om platsmarknadsföring och intresserar sig för dess ursprung 
och framväxt samt innebörd och uttryck. Platsförsäljning, promotion och varumärkes-
byggande, samt territoriell konkurrens, entreprenöriell politik och attraktivitet är också 
centrala begrepp och företeelser. Dels behandlas innebörden av respektive begrepp och 
företeelse, dels den inbördes relationen dem emellan. 
 
Avhandlingen är skriven inom forskarutbildningsämnet Planering och beslutsanalys, inriktningen 
urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Ämnet är tvär-
vetenskapligt och innefattar studier som syftar till att förbättra och kritiskt granska underlag 
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för planering och beslut, särskilt beslut med stora och långsiktiga konsekvenser. Inom in-
riktningen urbana och regionala studier riktas fokus mot företeelser och förlopp som kan 
påverkas med samhällsplanering. Med samhällsplanering avses planering som görs av 
aktörer med olika resurser och drivkrafter på olika rumsliga nivåer i syfte att skapa ett fram-
tida önskvärt samhälle. Förutom planering av marken och den byggda miljön, dvs. fysisk 
planering, omfattas planering som på andra sätt syftar till en hållbar förvaltning och ut-
veckling av samhället, t.ex. social och ekonomisk planering (Studieplan för utbildning på 
forskarnivå i ämnet planering och beslutsanalys, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, 
KTH). 
 
Denna avhandling ansluter till forskarutbildningsämnet Planering och beslutsanalys, inriktningen 
urbana och regionala studier genom att behandla samtida företeelser och förlopp som har för-
ändrat samhällsplaneringens villkor och därmed har kommit att prägla dess syfte, 
organisation och uttryck. Avhandlingen handlar om platsmarknadsföring och intresserar sig 
för dess ursprung och framväxt samt innebörd och uttryck. Genom det angränsar 
avhandlingen till en växande och tvärvetenskaplig forskningslitteratur om hur globala 
förändringsprocesser påverkar och tar sig i uttryck i västerländska städer. Av intresse i den 
litteraturen är hur övergången från ett industri- till kunskapssamhälle har förändrat städers 
förutsättningar och funktion och gett upphov till vad Hall och Hubbard (1998:1) beskriver 
som ”a new kind of Western city”. Dels behandlas förändringar i vad städer gör, dels 
förändringar i hur de styrs, vilket också diskuteras i avhandlingen. Entreprenöriell politik 
och platsers arbete för att stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft är centrala teman, 
både i den litteraturen och i denna avhandling. Genom att behandla entreprenöriell politik 
och samarbeten för att stärka platsers attraktivitet angränsar avhandlingen dessutom till en 
besläktad forskningslitteratur i gränslandet mellan statsvetenskap och planeringsteori. Den 
litteraturen handlar i sin tur om förändringar i relationen mellan stat och samhälle och vad 
som har beskrivits som en övergång från government (centralstyrning) till governance (interaktiv 
samhällsstyrning) (se t.ex. Andrew och Goldsmith 1998, Granberg 2004, von Sydow 2004 
samt Hedlund och Montin 2009). 
 
När det gäller planeringsteori behandlas två ideal som i stor utsträckning har präglat bilden 
av vad samhällsplanering är och bör vara: det rationella och det kommunikativa planerings-
idealet (se t.ex. Taylor 1998, Allmendinger 2002 och Strömgren 2007). Det bör dock 
noteras att avhandlingen inte är en i första hand planeringsteoretisk studie. Planeringsteori 
används snarare som en av flera referensramar för att analysera tidigare forskning om plats-
marknadsföring. Avhandlingen avgränsas inte heller till samhällsplaneringens domän, även 
om den angränsar till den teoretiskt och empiriskt. Samhällsplanering är en integrerad del 
av samhällets förvaltning och utveckling som både påverkar och påverkas av de företeelser 
som behandlas i avhandlingen, i första hand platsmarknadsföring och genom det platsför-
säljning, promotion och varumärkesbyggande samt territoriell konkurrens, entreprenöriell 
politik och attraktivitet. 
 
Avhandlingen är tvärvetenskaplig och tar utgångspunkt i flera samhällsvetenskapliga kun-
skapsområden, främst planeringsteori och marknadsföringsteori. Tidigare forskning om 
platsmarknadsföring utgör emellertid studiens huvudsakliga kunskapsbas. 

1.2 Problembakgrund 
Platsmarknadsföring är ett aktuellt och växande men fortfarande omoget forskningsfält, 
såväl teoretiskt som empiriskt. Forskningslitteraturen är kvalitativt orienterad och består i 
huvudsak av fallstudier av en eller ett fåtal städer, särskilt i västvärlden. Ofta studeras stora 
städer i internationell konkurrens och industristäder i omvandling. Samma städer tenderar 
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dessutom att återkomma i studie efter studie. Om forskningslitteraturen är giltig i en vidare 
empirisk kontext diskuteras i princip inte. Även om det också finns kvantitativa studier (se 
t.ex. Niedomysl 2004) och studier av små och medelstora städer (se t.ex. Heldt Cassel 2008 
samt Nyseth och Viken 2009) inom ämnesområdet, präglas tidigare forskning av ensidighet 
gällande både metod och studieobjekt. Tidigare forskning tenderar att generalisera utifrån 
ett specifikt empiriskt material (se även Millington 2002 samt Lucarelli och Berg 2011) 
vilket reser frågor om dess giltighet, inte minst i en svensk kommunal kontext. 
 
Tidigare forskning om platsmarknadsföring är dessutom fragmenterad och spänner över en 
bred variation av ämnen. Forskningslitteraturen består av en stor uppsättning disparata 
publikationer med olika utgångspunkter och angreppssätt. Den präglas även av vaghet och 
delvis motstridiga uppfattningar om centrala begrepp, inte minst platsmarknadsföring. I 
många studier används platsmarknadsföring utan koppling till en någotsånär samtida inne-
börd inom marknadsföringsämnet. Det används också mer eller mindre synonymt med 
place selling, place promotion och/eller place branding, vilket gör det svårt att förstå vad varje 
enskilt begrepp betyder och hur de relaterar till varandra. Det ger upphov till onödig för-
virring som framstår som hämmande för teoriutveckling inom ämnesområdet. Trots att det 
finns flera forskningsöversikter inom ämnesområdet är det svårt att få ett samlat grepp om 
olika begrepp och perspektiv i forskningslitteraturen. Dels kategoriseras litteraturen på 
olika sätt, dels är begreppsanvändningen otydlig. Överlag är det svårt att se skillnaden 
mellan centrala begrepp och olika typer av forskningslitteratur inom ämnesområdet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra med nya perspektiv på plats-
marknadsföring, såväl teoretiskt som empiriskt. Studien tar utgångspunkt i den ovan 
beskrivna problembakgrunden och syftar, mer specifikt, till att karaktärisera forsknings-
litteraturen, beskriva dess innehåll och undersöka dess giltighet i en svensk kommunal 
kontext. I grunden handlar det om att ta fram kunskap som dels kan bidra till teori-
utveckling inom ämnesområdet, dels kan användas som underlag i kommunalt utvecklings-
arbete. Följande frågeställningar är centrala: 
 
� Vad utmärker olika typer av forskningslitteratur om platsmarknadsföring och hur 

kan dessa typer beskrivas? 
� Vad innebär platsmarknadsföring och platsförsäljning och hur relaterar begreppen 

till varandra? 
� Vad innebär lokal entreprenöriell politik, territoriell konkurrens och attraktivitet 

och hur relaterar begreppen till varandra och till platsmarknadsföring? 
� I vilken utsträckning förekommer och vad utmärker entreprenöriell politik, 

territoriell konkurrens och attraktivitetsfrämjande initiativ i en svensk kommunal 
kontext? 

� Finns skillnader mellan svenska kommuner gällande entreprenöriell politik, 
territoriell konkurrens och attraktivitetsfrämjande initiativ och i så fall vilka? 

1.4 Innehåll och disposition  
Avhandlingen består av åtta kapitel. Efter denna inledning görs en litteraturgenomgång 
som syftar till att bidra med kunskap om forskningslitteraturens karaktär, dvs. om vad som 
utmärker olika typer av forskningslitteratur inom ämnesområdet. Litteraturgenomgången i 
kapitel 2 struktureras utifrån en typologi som även fungerar som en plattform för kapitel 3 
och 4 där forskningslitteraturens innehåll behandlas mer utförligt. 
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I kapitel 3 behandlas forskningslitteratur som begreppsligar platsmarknadsföring med ut-
gångspunkt i vad som görs i städer, kommuner och regioner. Dels skildras platsmarknads-
föring med avseende på ursprung och framväxt, dels behandlas vanliga strategier och åt-
gärder i platsmarknadsföring. 
 
I kapitel 4 riktas uppmärksamhet mot forskningslitteratur som begreppsligar plats-
marknadsföring med utgångspunkt i marknadsföringsämnet. Dels behandlas föreställningar 
om hur platsmarknadsföring kan användas för att stärka platsers attraktivitet och 
konkurrenskraft, dels vad som utmärker platsmarknadsföring som planeringsfilosofi och 
planeringspraktik. Därutöver redovisas olika perspektiv på platser som produkter. 
 
I kapitel 5 redovisas studiens teoretiska utgångspunkter och metod. Bl.a. redovisas hur 
begreppen entreprenöriell politik, plats, marknadsföring, platsmarknadsföring, plats-
försäljning, konkurrens och attraktivitet tolkas och används i denna studie. Vidare redovisas 
den empiriska undersökningens syfte, frågeställningar och metod. Även dess validitet och 
reliabilitet diskuteras. Avslutningsvis introduceras den empiriska undersökningens objekt, 
dvs. Sveriges 290 kommuner. 
 
Den empiriska undersökningens resultat redovisas i kapitel 6 och 7. I kapitel 6 riktas upp-
märksamhet mot två till synes motstridiga företeelser: konkurrens och samarbete. I 
kapitlets första del studeras om svenska kommuner konkurrerar och i så fall, i vilken ut-
sträckning, om vad och med vilka. Vidare behandlas konkurrensfördelar och omvärlds-
bevakning. I den andra delen studeras samarbeten för att stärka kommunernas attraktivitet. 
Dels behandlas samarbeten i kommunerna, dels samarbeten dem emellan. 
 
Kapitel 7 handlar om entreprenöriell politik och attraktivitetsfrämjande åtgärder. Först 
behandlas entreprenöriell politik och därefter initiativ för att stärka kommunernas 
attraktivitet i generell bemärkelse. Därpå riktas fokus mot platsvarumärken och slogans. 
Bl.a. analyseras kommunernas arbete med att ta fram slogans i termer av platsmarknads-
föring och platsförsäljning. I kapitlets sista och mest omfattande del uppmärksammas 
kommunernas arbete för att locka inflyttare. Särskilt studeras utåtriktade kampanjer 
(promotion) som även de analyseras i termer av platsmarknadsföring och platsförsäljning. 
 
I kapitel 8 diskuteras studiens styrkor och bidrag till forskningen inom ämnesområdet. 
Även svagheter och uppslag för framtida forskning behandlas. Studiens syfte och fråge-
ställningar vägleder diskussionen. Först behandlas forskningslitteraturens karaktär och 
innehåll och därefter dess giltighet i en svensk kommunal kontext. Kapitlet avslutas med en 
reflektion om värdet av platsmarknadsföring för att stärka platsers attraktivitet och 
konkurrenskraft. Kan platsmarknadsföring vara ett alternativ till platsförsäljning? 

Bilagor 
I avhandlingen ingår fem bilagor: 
 
Bilaga 1. Enkätformulär ”Hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft” 

Bilaga 2. Följebrev ”Hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft” 

Bilaga 3. Bortfallsanalys ”Hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft” 

Bilaga 4. Enkätformulär ”Kommunalt entreprenörskap” 

Bilaga 5. Partiellt bortfall 
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 2. Platsmarknadsföring i tidigare forskning 

I början av 1980-talet publicerades artikeln Selling places: environmental images for the executive i 
tidskriften Regional Studies (Burgess 1982:1-17). Den tecknar konturerna av vad som då var 
en relativt ny och outforskad företeelse och har beskrivits som banbrytande för vad som 
idag, drygt 30 år senare, är en omfattande och stadigt växande forskningslitteratur om plats-
marknadsföring, alternativt place selling, place promotion och/eller place branding (Borchert 
1994:454 och Braun 2008:31). 
 
Den forskningslitteratur som handlar om platsmarknadsföring är på inget sätt homogen. 
Den består av en stor uppsättning teoretiskt disparata publikationer med olika utgångs-
punkter och angreppssätt. Dels finns olika perspektiv på plats och marknadsföring, dels 
olika föreställningar om vad platsmarknadsföring är och syftar till. I många studier används 
platsmarknadsföring mer eller mindre synonymt med place selling, place promotion och/eller 
place branding, vilket gör det svårt att förstå vad varje enskilt begrepp betyder och hur de 
relaterar till varandra. Betyder de samma sak eller finns skillnader? Trots att det finns flera 
forskningsöversikter inom ämnesområdet är det svårt att få ett samlat grepp om olika 
perspektiv i tidigare forskning. Dels kategoriseras forskningslitteraturen på olika sätt, dels är 
begreppsanvändningen otydlig. Överlag är det svårt att se skillnaden mellan centrala 
begrepp och olika typer av forskningslitteratur inom ämnesområdet. 
 
I detta kapitel görs en genomgång av forskningslitteratur som handlar om platsmarknads-
föring, alternativt place selling, place promotion och place branding. Det övergripande syftet med 
kapitlet är att göra en distinktion mellan olika typer av forskningslitteratur inom ämnes-
området. Det mer specifika syftet är att bidra med kunskap om olika utgångspunkter och 
angreppssätt i tidigare forskning och därmed en lägga en grund för ett en mer stringent 
begreppsanvändning, särskilt gällande platsmarknadsföring. Kapitlet är strukturerat på 
följande sätt. Först behandlas tidigare forskningsöversikter inom ämnesområdet. Därefter 
redovisas den här genomförda forskningsöversiktens karaktär, innehåll och metod. Därpå 
syntetiseras tidigare forskning i en typologi som utvecklas efterhand allteftersom genom-
gången fortskrider. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och reflektion. 

2.1 Tidigare forskningsöversikter 
Det finns flera studier som likt denna syftar till att bidra med kunskap om olika perspektiv 
på platsmarknadsföring i tidigare forskning. Dessa studier har olika karaktär och är mer 
eller mindre systematiska i sitt genomförande. I en detaljerad forskningsöversikt, en biblio-
grafi över s.k. city marketing, pekar Millington m.fl. (1997:16-42) på sex vanliga teman i 
forskningslitteraturen: (1) generella resonemang om platsmarknadsföring, dess innebörd 
och tillämpning, (2) partnerskap och governance – platsmarknadsföringens nya politiska kon-
text, (3) platsmarknadsföring i kontext av lokala och globala relationer, (4) imaginära 
representationer i platsmarknadsföring, (5) platsmarknadsföring och lokal ekonomisk ut-
veckling och (6) fallstudier. 
 
Ward (1998:4-6) pekar på tre inriktningar i forskning om platsmarknadsföring och s.k. place 
promotion. Enligt hans analys är två präglade av neo-marxistisk urbanteori. De har ett kritiskt 
angreppssätt och reser frågor om (1) produktifiering och stereotypa representationer och 
(2) social rättvisa. Den tredje forskningsinriktningen beskrivs som pragmatisk och handlar 
enligt Ward om (3) platsmarknadsföring som marknadsföringspraktik. 
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Barke (1999:486-489) beskriver forskningslitteraturen på liknande sätt och skiljer mellan (1) 
praktiskt orienterad marknadsföringslitteratur som fokuserar på framgångsexempel, (2) 
kritisk litteratur som problematiserar s.k. place promotion, och (3) empirisk litteratur som 
fokuserar på mätbara och/eller upplevda effekter av platsmarknadsföring. Enligt honom är 
den kritiska litteraturen den mest omfattande och den empiriska/utvärderande litteraturen 
den minst omfångsrika. 
 
Short och Kim (1999:98) gör å andra sidan en distinktion mellan två breda och delvis över-
lappande perspektiv i tidigare forskning: ett kontextuellt där platsmarknadsföring relateras 
till förändringar i hur platser styrs och planeras och ett praktiskt som behandlar fram-
gångsrika marknadsföringsstrategier (1999:98, se även Short och Kim 1998:55). 
 
Även Braun (2008:2-3) identifierar två perspektiv i tidigare forskning: ett som tar utgångs-
punkt i marknadsföringsämnet och ett annat som tolkar platsmarknadsföring som en 
rumslig praktik, vilken beskrivs som en respons på lokala och globala processer, bl.a. ökad 
territoriell konkurrens. Enligt Braun domineras ämnesområdet av det rumsligt orienterade 
perspektivet. Studier som tar utgångspunkt i marknadsföringsämnet beskrivs som sällsynta. 
 
Hospers (2011:169) pekar också på två perspektiv i tidigare forskning, ett geografiskt och 
ett som fokuserar på s.k. place promotion. Med det första perspektivet studeras enligt honom 
innebörden av marknadsföring i en rumslig kontext. Vidare studeras vad som utmärker 
platser som produkter. Med det andra perspektivet riktas fokus mot profilskapande 
aktiviteter och frågor om platsers identitet, image och varumärke. 
 
I den tidigaste forskningsöversikten inom ämnesområdet hävdar Borchert (1994:453-464) 
att en stor del av den forskningslitteratur som använder begreppet platsmarknadsföring i 
själva verket handlar om place selling och/eller place promotion. Borchert utmanar därmed den 
vanliga föreställningen om att dessa begrepp är liktydiga och menar att en stor del av 
forskningslitteraturen ger uttryck för en förlegad syn på marknadsföring. Han menar att de 
flesta författare inom ämnesområdet har förbisett den teoriutveckling som har präglat 
marknadsföringsämnet sedan 1950-talet och pekar på vikten av en bättre förståelse av vad 
marknadsföring är och syftar till. Han pekar även på vikten av en mer stringent begrepps-
användning och en bättre distinktion mellan olika typer av studier inom ämnesområdet. 
 
I sin forskningsöversikt skiljer Borchert på forskningslitteratur om place promotion, place selling 
och place marketing. Dessvärre är han otydlig på vad som utmärker respektive inriktning. 
Borchert har dock en lovvärd ansats som i princip inte har utvecklats i senare forskning. 
Hans kritik är träffsäker och högst aktuell. Forskningslitteraturen blir allt mer omfattande 
och diversifierad och det finns ett påtagligt behov av en tydlig distinktion mellan olika typer 
av forskningslitteratur inom ämnesområdet. Det finns även ett påtagligt behov av en mer 
stringent begreppsanvändning. 
 
I en forskningsöversikt baserad på 212 artiklar om place marketing och place branding i 43 
vetenskapliga tidskrifter mellan 1990 och 2009 redogör Gertner (20111) för forsknings-
litteraturens karaktär, snarare än dess innehåll (se även Gertner 2011).1 Efter en systematisk 
genomgång landar Gertner i slutsatsen att forskningslitteraturen är långt ifrån teoretisk 
mognad: ”[the] study suggests that the field has not reached a point where we can say that a robust theory 

                                                 
1 I översikten, som är en av de mest systematiska inom ämnesområdet, kategoriseras artiklarna utifrån biblio-
grafiska data, studieobjekt, karaktär och metod, ämne/fokus, teoretisk hemvist, metod för datainsamling, 
stickprovets storlek och typ av respondenter (om primärdata användes), konceptuella modeller, hypoteser, 
beroende och oberoende variabler, analysmetod samt förslag till framtida forskning. 
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is under construction” (20111:101). Forskningslitteraturen spänner över en bred variation av 
ämnen och beskrivs som ytterst fragmenterad i sitt innehåll. Att den också präglas av 
kvalitativ metod, i synnerhet fallstudier och specifika nedslag i praktiken, gör enligt Gertner 
att en metaanalys av dess innehåll är praktiskt taget omöjlig. Enligt honom brister 
forskningslitteraturen i vetenskaplighet i flera avseenden. Även om det finns undantag är 
många studier otydliga vad gäller syfte och teoretiska utgångspunkter. De flesta saknar 
prövbara hypoteser och modeller, använder inte primärdata som utgångspunkt för 
diskussion och resonerar inte kring den använda metoden. Många saknar även slutsatser 
och förslag till framtida forskning. Enligt Gertner är de flesta artiklar deskriptiva och 
skrivna i essäform. Många ger uttryck för personliga åsikter och beskrivs som opinions-
bildande (se även Gertner 2011). 
 
Gertner (2011:125) reflekterar kring forskningslitteraturens mognad och pekar på att en 
teoribildande process omfattar två faser: först en deskriptiv och sedan en normativ. De 
omfattar i sin tur tre steg: observation (begrepp), klassificering (ramverk och typologier) 
och definition av samband (modeller). Enligt Gertner är forskningslitteraturen om plats-
marknadsföring och place branding fortfarande i den första deskriptiva fasen. Han under-
stryker betydelsen normativ forskning och efterlyser mer av ramverk och typologier: 
 

After two decades, scholars have produced a large collection of articles describing the 
phenomena. Now it is time to develop frameworks and typologies in place marketing and place 
branding. /…/ “Place marketing” and “place branding” scholars and practitioners must make 
the essential move from a predominantly descriptive to a normative stage to allow the field to 
continue to grow as an area of research and practice (Gertner 2011:125).  

 
I en snarlik studie redogör Lucarelli och Berg (2011) för utmärkande drag i forsknings-
litteratur om place branding. Studien baseras på 217 artiklar i 87 vetenskapliga tidskrifter 
mellan 1988 och 2009 och syftar till att bidra med kunskap om litteraturens karaktär och 
innehåll. De studerade artiklarna kategoriseras utifrån bibliografiska data, metod, studie-
objekt, ämne/fokus och begreppsanvändning. Nedan behandlas respektive kategori/tema. 
 
Enligt Lucarelli och Berg (2011:13) har det akademiska intresset för place branding har ökat 
markant de senaste åren. Det växande antalet artiklar inom ämnesområdet antas både vara 
en orsak till och ett resultat av tillkomsten av två ämnesspecifika tidskrifter: Place Branding 
and Public Diplomacy (2004) och Journal of Place Management and Development (2008) (se även 
Gertner 20111:92). Med ytterligare en vetenskaplig tidskrift inom ämnesområdet, Journal of 
Town & City Management (2010), förutspås antalet artiklar om place branding öka ännu mer de 
kommande åren. Även om många artiklar om platsmarknadsföring och place branding 
publiceras i ämnesspecifika tidskrifter, förekommer de i en bred variation tidskrifter inom 
olika samhällsvetenskapliga discipliner, främst urbana studier, turism, planering, marknads-
föring/branding och geografi i vid mening (Lucarelli och Berg 2011:13-16). 
 
Lucarelli och Berg (2011:14) resonerar kring de objekt som studeras och pekar på att 
forskningslitteraturen är kvalitativt orienterad, även om det också finns kvantitativa studier 
inom ämnesområdet (se även Gertner 20111). Knappt två tredjedelar av de studerade 
artiklarna baseras på fallstudier av en eller ett fåtal städer. Analysen visar att forsknings-
litteraturen omfattar städer världen över. En majoritet av de studerade artiklarna handlar 
dock om städer i västvärlden, i synnerhet i Europa och Storbritannien där Manchester, 
London, Glasgow, Liverpool och Birmingham tillhör de mest studerade. Även Barcelona, 
Bilbao, Berlin, Köpenhamn och Paris förekommer i flertalet studier. Vidare noteras att en 
övervägande majoritet fokuserar på stora städer, även om det också görs studier av små 
och medelstora städer (se även Millington 2002 och Niedomysl 2004). Sammanfattningsvis 
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konstateras att det finns en ensidighet i både metod och studieobjekt och att litteraturen 
generaliserar utifrån ett tunt och specifikt empiriskt material: 
 

To sum up, what results from the analysis of the empirical context is a branding research 
domain chiefly based upon qualitative studies focusing on one or few cases that draw 
conceptual and theoretical generalizations from studies based on shallow empirical data 
(Lucarelli och Berg 2001:16). 

 
Lucarelli och Berg (2011) beskriver forskningslitteraturen om place branding som tvärveten-
skaplig och menar att den präglas av motstridiga perspektiv som tenderar att existera sida 
vid sida utan att mötas, t.ex. genom referenser till varandra. 
 

… the city branding domain has historically developed as a result of the confrontation between 
different perspectives. As a result, the city branding domain is today studied with different 
methods, conceptual tools, and empirical explanations (Lucarelli och Berg 2011:17). 
 

Lucarelli och Berg (2011:18) pekar emellertid på tre frambrytande och delvis överlappande 
perspektiv i forskningslitteraturen. Med det första perspektivet, branding as production, 
studeras hur platsvarumärken skapas och förvaltas. Vidare studeras hur dessa processer 
styrs och organiseras. Med det andra perspektivet, branding as appropriation, studeras hur 
platsvarumärken används och värderas (konsumeras). Vidare studeras deltagande i varu-
märkesbyggande processer. Det tredje perspektivet beskrivs som kritiskt. Med det riktas 
fokus mot ekonomiska, sociala och kulturella effekter av place branding. 
 
Lucarelli och Berg (2011:18) redogör för begreppsanvändningen i forskningslitteraturen 
och menar att marknadsföringsbegrepp (place/city/urban marketing) fortfarande är de mest 
använda. Deras analys indikerar emellertid att användningen av marknadsföringsbegrepp 
har minskat över tid och att användningen av branding-begrepp (place/city/urban branding) har 
ökat, i synnerhet sedan millennieskiftet. Om det finns någon skillnad mellan respektive 
begreppsuppsättning och tillika forskningslitteratur som använder respektive begreppsupp-
sättning diskuteras inte. Att det har skett ett begreppsskifte i forskningslitteraturen har dock 
uppmärksammats i andra studier, t.ex. av Kavaratzis (2007:5) som menar att city branding 
”… might well be the next episode in the history of city marketing applications”. Även om lämplig-
heten i detta skifte har ifrågasatts (Hospers 2011:169) har författare som tidigare använt 
marknadsföringsbegrepp övergått till att använda branding-begrepp (jmf Ashworth och 
Voogd 1990 med Ashworth 2009, Rainisto 2003 med Moilanen och Rainisto 2009, samt 
Braun 2008 med Braun 2011). 

2.2 Forskningsöversiktens karaktär, innehåll och metod 
Detta kapitel kan beskrivas som en integrativ litteraturgenomgång och baseras på Torracos 
(2005) riktlinjer för hur en sådan ska genomföras. Enligt Torraco är en integrativ litteratur-
genomgång en specifik form av forskning som syntetiserar och bidrar med ny kunskap om 
det ämnesområde som är i fokus: 
 

An integrative literature review is a form of research that reviews, critiques, and synthesises 
representative literature on a topic in an integrated way such that new frameworks and 
perspectives on the topic is generated (Torraco 2005:356). 

 
Även om tidigare forskningsöversikter bidrar med kunskap om olika perspektiv på plats-
marknadsföring i tidigare forskning, saknas fortfarande en tydlig distinktion mellan olika 
typer av litteratur inom ämnesområdet. Detta kapitel syftar som sagt till att göra en sådan 
distinktion och är strukturerat i en typologi som visar på olika sätt att tolka och angripa 
platsmarknadsföring i tidigare forskning. Avsikten är att bidra till klassificering (ramverk 
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och typologier) och därmed till teoriutveckling, i synnerhet gällande platsmarknadsföring. 
Att avgränsa ämnesområdet är på inget sätt en enkel uppgift. Forskningslitteraturen är 
teoretiskt disparat och blir allt mer omfattande och diversifierad. Den består av ett stort 
antal publikationer som mer eller mindre uttalat handlar om platsmarknadsföring. I denna 
studie ingår publikationer som använder begreppen place marketing, place selling, place promotion 
och/eller place branding. Vidare ingår publikationer kombinerar marketing, selling, promotion 
och/eller branding med city, urban och/eller region. Publikationer som i första hand handlar 
om destinationsmarknadsföring ingår inte (se även Gertner 20111 och 2011). Mer specifikt 
kan noteras att studien omfattar representativa publikationer inom ämnesområdet, dvs. 
böcker, artiklar och rapporter som visar på den bredd som finns i forskningslitteraturen. 
Dessa har identifierats genom tidigare forskningsöversikter, litteraturstudier och referens-
listor. Både tongivande och mer sällan refererad litteratur ingår. Analysen är kvalitativ och 
syftar dels till att visa på olika tolkningar av begreppen plats, marknadsföring och plats-
marknadsföring, dels på olika utgångspunkter och angreppssätt i tidigare forskning. Även 
forskarens roll diskuteras. Andra aspekter i forskningslitteraturen behandlas inte. 
 
Studien har genomförts i flera steg, se figur 2.1. Först identifierades forskningsöversikter 
inom ämnesområdet. Dessa sammanfattades i en preliminär typologi, se tabell 2.1, som har 
modifierats allteftersom tongivande och annan representativ forskningslitteratur inom 
ämnesområdet har inkluderats. Litteraturen har således fungerat som en form av empiri 
som har använts för att skapa, testa och omskapa den framväxande typologin. Tillväga-
gångssättet påminner om annan kvalitativ analys och har pågått till en ”mättnad” har upp-
stått, dvs. till en punkt då ytterligare litteraturstudier inte bidrar med nya perspektiv som 
motiverar förändringar i typologin (se Repstad 1999:70 för en genomgång av kvalitativ 
analys och mättnad). 
 

  
 

Figur 2.1 Forskningsöversiktens stegvisa genomförande.  
 

Syntes av tidigare forskningsöversikter 
Även om det finns skillnader mellan de forskningsöversikter som behandlades ovan pekar 
flera på två skilda inriktningar i tidigare forskning; en som verkar tolka platsmarknadsföring 
som en imageskapande praktik och en annan som behandlar platsmarknadsföring som en 
marknadsföringspraktik. Den första verkar ha en bred samhällsvetenskaplig kunskapsbas 
och den andra verkar utgå ifrån marknadsföringsämnet. Det framstår också som att studier 
inom den första inriktningen sätter platsmarknadsföring i en vidare samhällsekonomisk 
kontext och intresserar sig för hur platsmarknadsföring kommer till uttryck i städer. Studier 
inom den andra inriktningen verkar snarare fokusera på innebörden av marknadsföring i en 
rumslig kontext samt framgångsexempel, se tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Syntes av tidigare forskningsöversikter: en preliminär typologi om platsmarknadsföring. 
 
Författare Imageskapande praktik Marknadsföringspraktik 

Millington m.fl. (1997) Partnerskap och governance; lokala och globala 
relationer, imaginära representationer; lokal 
ekonomisk utveckling 

Generella resonemang om platsmarknadsföring, 
dess innebörd och tillämpning 

Ward (1998) Kritiskt angreppssätt; produktifiering, stereotypa 
representationer och social rättvisa 

Pragmatiskt angreppssätt; platsmarknadsföring 
som marknadsföringspraktik 

Barke (1999) Kritisk respektive empirisk litteratur som 
fokuserar mätbara och/eller upplevda effekter 

Praktiskt orienterad marknadsföringslitteratur 
som fokuserar framgångsexempel 

Short och Kim (1999) Kontextuellt angreppssätt: governance och 
ekonomisk utveckling 

Framgångsrika marknadsföringsstrategier 

Braun (2008) Bred samhällsvetenskaplig bas: fokus riktat mot 
platser, platsmarknadsföring som praktik 

En integrerad del av marknadsföringsämnet; 
platsmarknadsföring som teori 

Hospers (2011) Place promotion: platsers identitet, image, 
varumärke 

Innebörden av marknadsföring i en rumslig 
kontext; platser som produkter 

 

2.3 En typologi om platsmarknadsföring 
En genomgång av tongivande och andra representativa publikationer inom ämnesområdet 
nyanserar bilden av forskningslitteraturens karaktär och innehåll. Förståelsen av begreppet 
platsmarknadsföring verkar fungera som något av en vattendelare i tidigare forskning och 
används därför som bas i den typologi som strukturerar resten av detta kapitel. Typologin 
fungerar i sin tur som en bas för kapitel 3 och 4 där forskningslitteraturen behandlas på ett 
mer utförligt sätt. Även om forskningslitteraturen om platsmarknadsföring är disparat i 
flera avseenden kan två skilda utgångspunkter identifieras. Dessa framgår implicit i den 
preliminära typologin i tabell 2.1 och utgör en stomme i vad som kan ses som två skilda 
forskningsinriktningar inom ämnesområdet. 
 
Den första forskningsinriktningen har en bred teoretisk bas i flera samhällsvetenskapliga 
ämnen, i synnerhet geografi men även statsvetenskap och samhällsplanering. Inom denna 
forskningsinriktning begreppsliggörs platsmarknadsföring med utgångspunkt i vad som 
görs i städer, kommuner och regioner, dvs. med utgångspunkt i en observerbar verklighet. 
Författare inom denna forskningsinriktning är i första hand intresserade av hur 
globalisering (ekonomisk, politisk och kulturell) påverkar och tar sig i uttryck i städer. Plats-
marknadsföring tolkas som en del av en långtgående strukturomvandling i västerländska 
städer och kopplas till förändringar i hur städer används och värderas, styrs och planeras 
samt tar sig i uttryck, både rumsligt och imaginärt. Inom denna forskningsinriktning, som 
benämns plats i typologin i tabell 2.2, är begreppet marknadsföring och dess teoretiska 
ursprung av underordnad betydelse. Platsmarknadsföring tolkas som en rumslig praktik 
och begreppsliggörs i en vidare politisk och samhällsekonomisk kontext. Dess syfte antas 
vara att skapa tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. Platsmarknadsföring används ofta 
synonymt med place selling, place promotion och/eller place branding och tolkas vanligtvis som 
ett flerdimensionellt redskap för att skapa och förmedla specifika bilder av en plats. Till 
typiska publikationer inom forskningsinriktningen hör: 
 
� Harvey (1989) 
� Gold och Ward (1994) 
� Hall och Hubbard (1998) 
� Ward (1998) 

� Short och Kim (1999) 
� Niedomysl (2004) 
� Jansson och Power m.fl. (2006) 
� Brorström (2010) 

 
Den andra forskningsinriktningen tar utgångspunkt i marknadsföringsämnet och 
begreppsligar platsmarknadsföring med utgångspunkt i olika idéströmningar inom det, i 
synnerhet social och icke-vinstdrivande marknadsföring. Även om platsmarknadsföring 
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diskuteras i en vidare politisk och samhällsekonomisk kontext är förståelsen av begreppet 
platsmarknadsföring rotat i marknadsföringsämnet. Kontextuella resonemang och 
empiriska observationer är av underordnad betydelse jämfört med marknadsförings-
teoretiska tillämningar och analyser. Med denna utgångspunkt, som benämns marknads-
föring i typologin i tabell 2.2, tolkas platsmarknadsföring som ett efterfrågeorienterat sätt 
att tänka och arbeta som kan och/eller bör användas i planering och utveckling av platser. 
Flera författare gör en implicit distinktion mellan platsmarknadsföring och platsförsäljning 
och beskriver place promotion och place branding som två av flera verktyg som kan användas i 
både platsförsäljning och platsmarknadsföring. Till typiska publikationer inom forsknings-
inriktningen hör: 
 
� Ashworth och Voogd (1990) 
� Borchert (1994) 
� Kotler m.fl. (1999) 
� van den Berg och Braun (1999) 

� Rainisto (2003) 
� Kavaratzis (2004) 
� Hankinson (2004) 
� Spjuth (2006) 

 
Det finns betydande skillnader mellan den forskningslitteratur som har plats respektive 
marknadsföring som utgångspunkt. Olika tolkningar av vad platsmarknadsföring är och 
syftar till har gett upphov till helt olika angreppssätt. Den forskningslitteratur som har plats 
som utgångspunkt är främst inriktad mot att beskriva och/eller kritiskt analysera hur plats-
marknadsföring kommer till uttryck i praktiken, dvs. i städer, kommuner och regioner. Den 
behandlar även platsmarknadsföring med avseende på ursprung och framväxt. Angrepps-
sättet kan beskrivas som empiriskt och/eller kritiskt. Den forskningslitteratur som har 
marknadsföring som utgångspunkt är däremot inriktad mot hur platsmarknadsföring som 
ett efterfrågeorienterat sätt att tänka och arbeta kan tillämpas i planering och utveckling av 
platser och/eller förstås i ett planeringsteoretiskt sammanhang. Angreppssättet kan 
beskrivas som preskriptivt och/eller konceptuellt (teoretiskt). 
 
Innan olika utgångspunkter och angreppssätt behandlas på ett mer utförligt sätt bör noteras 
att typologin är schematisk och kategorisk. Det finns studier som inte kan inordnas i typo-
login. Det gäller särskilt studier med ett integrerat angreppssätt, dvs. studier som har både 
plats och marknadsföring som utgångspunkt. Studier med ett integrerat angreppssätt är 
dock sällsynta, även om de förekommer (se särskilt Braun 2008 men även Olsson och 
Berglund 2009 samt Hospers 2011). Trots att forskningslitteraturen tenderar att bli allt mer 
gränsöverskridande i sin karaktär, har en övervägande del antingen plats eller marknads-
föring som utgångspunkt och antingen ett empiriskt/kritiskt eller ett preskriptivt/-
konceptuellt (teoretiskt) angreppssätt. 
 
Tabell 2.2 Utgångspunkter och angreppssätt i tidigare forskning: en typologi om platsmarknadsföring. 
 
Utgångspunkter Plats Marknadsföring 

Angreppssätt Empiriskt Kritiskt Preskriptivt Konceptuellt 

 
 
Det bör också noteras att typologin enbart visar på förståelsen av begreppet platsmarknads-
föring och illustrerar de huvudsakliga sätten att angripa just det inom respektive forsknings-
inriktning. Vidare bör noteras att typologin är deskriptiv och inte normativ. Typologin visar 
således på faktiska skillnader mellan olika typer av forskningslitteratur inom ämnesområdet. 
Att den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt benämnts som empirisk och/-
eller kritisk betyder inte att den saknar preskriptiva och/eller konceptuella (teoretiska) 
inslag. I förhållande till platsmarknadsföring är den dock empirisk och/eller kritisk. Mot-
svarande resonemang kan föras om den forskningslitteratur som har marknadsföring som 
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utgångspunkt. Att den benämns som preskriptiv och/eller konceptuell (teoretisk) betyder 
inte att den saknar empiriska observationer och/eller kritiska analyser. Både empiriska 
observationer och kritiska analyser förekommer men är av underordnad betydelse jämfört 
med marknadsföringsteoretiska tillämpningar och analyser. 

2.4 Utgångspunkter i tidigare forskning 
Nedan förs ett mer utförligt resonemang om den forskningslitteratur som har plats 
respektive marknadsföring som utgångspunkt. Dels behandlas teoretiska utgångspunkter, 
dels förståelsen av begreppen plats, marknadsföring och platsmarknadsföring. Därefter 
riktas fokus mot olika angreppssätt i tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en samman-
fattning och avslutande reflektion. 

Plats som utgångspunkt 
Den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt är främst rotad i geografiämnet 
och olika skolbildningar inom det, bl.a. ekonomisk geografi, marxistisk urbanteori och 
cultural studies. Många studier är dock otydliga vad gäller teoretiska utgångspunkter. De 
positionerar sig inte inom geografiämnet utan rör sig emellan olika skolbildningar inom det 
och besläktade skolbildningar inom andra samhällsvetenskapliga ämnen som på olika sätt 
och i olika utsträckning behandlar platser, i synnerhet statsvetenskap och samhällsplanering 
(se Ward 1998:4-6 och Braun 2008:3 för en liknande analys). 

Platsmarknadsföring – med plats som utgångspunkt 
I forskningslitteraturen finns en bred samsyn om att de strukturförändringar som har skett i 
samhället sedan 1970-talet har gett upphov till ökad mobilitet och försatt västerländska 
städer i en ny konkurrenssituation. Vidare finns en bred samsyn om att dessa förändringar 
har gjort att lokala politiska aktörer har anammat ett s.k. entreprenöriellt sätt att tänka och 
arbeta som ibland förknippas med det privata näringslivet. Dels anförs att den lokala 
politiken har inriktats mot att främja tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft, dels att den 
ofta bedrivs i samverkan mellan offentliga och privata aktörer i nätverksliknade former. 
Därutöver finns en bred samsyn om att platsmarknadsföring är utmärkande för den för-
säljarmentalitet som anses prägla denna lokala s.k. entreprenöriella politik (se t.ex. Haider 
1992, Gold och Ward 1994, Holcomb 1994, Hubbard 1996, Ward 1998, Griffiths 1998, 
Short och Kim 1999, Mukhtar-Landgren 2005 och 2009 samt Granås 2009). 
 
De flesta författare inom denna forskningsinriktning tolkar platsmarknadsföring som ett 
verktyg för att skapa och kommunicera specifika bilder av en plats. Platsmarknadsföring 
ses som ett medel för att förnya städer och deras image och därmed attrahera eftertraktade 
målgrupper, inte minst investeringar, etableringar, besökare och inflyttare. Att sticka ut, 
skapa uppmärksamhet och ”sätta en plats på kartan” beskrivs som centralt (se bl.a. 
Hubbard 1996, Ward 1998, Griffiths 1998, Short och Kim 1999, Niedomysl 2006, Ek och 
Hultman 2007, Bok 2008, Heldt Cassel 2008 samt Mukthar-Landgren 2009). Gold och 
Ward (1994), två tongivande författare inom denna forskningslitteratur, har präglat denna 
begreppsförståelse. De använder platsmarknadsföring synonymt med place promotion vilket 
de definierar som: 
 

… the conscious use of publicity and marketing to communicate selective images of specific 
geographical localities or areas to a target audience” (Gold och Ward 1994:2).  

 
Hospers (2011:168) menar att denna förståelse också präglar den lokala politiken, där plats-
marknadsföring tolkas som ett kommunikationsverktyg för att stärka platsers attraktivitet: 
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/…/ often, place marketing is understood as selling a city or region via media channels. /../ In 
particular, local politicians seem to have their own ideas on what marketing is or should be. 
Their motivation to invest in it is mostly “to put the place on the map” because “we have so 
much to offer, but hardly anyone knows it”. In local politics and the media, place marketing is 
approached mainly from this communication perspective. In this view, place marketing is first 
and foremost a tool to promote the attractiveness of a locality in such a way that target groups 
know its distinctive features. Consequently, a lot of attention is paid to the visual 
representation of the place by means of pictures, logos and slogans (Hospers 2011:168). 

 
Jansson och Power m.fl. (2006) pekar på att platsmarknadsföring ofta inbegriper såväl 
materiella som immateriella aspekter av en plats. Strategier som innefattar materiella 
aspekter har betecknats som ”hård” platsmarknadsföring och strategier som inbegriper 
immateriella aspekter som ”mjuk” platsmarknadsföring (Biddulph 2011 och Giovanardi 
2012). Jansson och Power m.fl. (2006) pekar också på tre vanliga och ofta överlappande 
strategier i place branding (vilket används synonymt med platsmarknadsföring): (I) symbol-
byggnader, flaggskeppsprojekt och events, (II) fysisk planering och organisationsutveckling 
och (III) reklam, slogans och logotyper. Griffiths (1998) gör en snarlik indelning och menar 
att platser ofta marknadsförs genom (I) promotion, vilket definieras som reklam och PR, (II) 
festivaler och andra events och (III) urban design. Ashworth (2009) använder också 
begreppet place branding och inkluderar: (I) personassociationer, (II) symbolbyggnader och 
design och (III) events. 
 
Trots att det finns lite olika föreställningar om hur platsmarknadsföring kommer till uttryck 
i praktiken, tolkas det ofta som ett mångdimensionellt redskap för att locka externt kapital 
till en plats. Forskningslitteraturen använder sällan marknadsföringsteoretiska begrepp men 
beskriver en praktik som dels inbegriper produktutveckling (materiell och immateriell), dels 
är inriktad mot att skapa en efterfrågan för ett mer eller mindre existerande utbud av plats-
produkter (Olsson och Berglund 2009:130). Även om det är svårt att sammanfatta den 
mångfald av perspektiv som finns i forskningslitteraturen, kan figur 2.2. fungera som en 
enkel modell av hur platsmarknadsföring förstås i en stor del av den forskningslitteratur 
som har plats som utgångspunkt. 
 

 
 
Figur 2.2 Platsmarknadsföring i den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt. 

Plats – med plats som utgångspunkt 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns olika perspektiv på platser. 
Några författare behandlar platser som lokaliseringar på en karta, dvs. som geografiskt av-
gränsade enheter som kan sättas i relation till andra sådana enheter. Med detta perspektiv, 
som Agnews (1987, i Ek och Hultman 2007) benämner location, avgränsas en plats till att 
vara t.ex. en kommun, en region eller en nation (se t.ex. Niedomysl 2006 och Brorström 
2010). 
 
De flesta författare har dock ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på platser. De flesta 
tolkningar av platsbegreppet ligger i linje med vad Agnews (1987) benämner sense of place 
och locale – något som Ek och Hultman (2007:18-20) översätter till platskänsla och kontext 
(se även Barke och Harrop 1994:95). Med dessa perspektiv ses platser som relativa vilket 
bl.a. kommer till uttryck Murray (2001:12) där platser definieras som ”… living and lived 
entities, rather than as a set of facilities, landscapes or cityscapes” (2001:12). 
 

 

Utbud 
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Med det första perspektivet – platskänsla – tillskrivs platser en meningsskapande funktion. 
Utgångspunkten är att människor använder och upplever platser i interaktion med andra 
och att denna process skapar en social och kulturell inbäddning, dvs. en känsla för platsen 
och därigenom mening (se t.ex. Murray 2001 samt Ek och Hultman 2007). 
 
Med det andra perspektivet – kontext – ses platser som fysiska och sociala arenor där männi-
skor möts och interagerar. Begreppet kontext kommer från Giddens struktureringsteori 
och avser enligt Ek och Hultman (200718-19) kontaktytan mellan det Giddens (1984) 
benämner struktur och agent. Med detta perspektiv ses platser som ständigt pågående 
processer som skapas och omskapas i samspelet mellan individuella handlingar (agent) och 
samhällets regler och normer (struktur). Flera författare menar att dessa processer är 
politiska, dvs. att platser och representationer av dem både vittnar om och reproducerar 
rådande maktförhållanden i samhället. Med detta perspektiv är en plats aldrig neutral. 
Enligt forskningslitteraturen kan den snarare ses som en uppsättning föränderliga relationer 
som tillsammans exkluderar och inkluderar i termer av klass, kön och etnicitet (se t.ex. 
Kearns och Philo 1993, Brownill 1994, Hubbard 1996, Mukhtar-Landgren 2007, Ek 2007, 
Ek och Hultman 2007, Nyseth och Viken 2009 samt Granås 2009). 

Marknadsföring – med plats som utgångspunkt 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt förs inte något utvecklat resone-
mang om vad marknadsföring är och syftar till. De flesta författare definierar inte vad de 
menar med marknadsföring utan använder begreppet i svävande ordalag. Referenser till 
marknadsföringsteoretisk litteratur och annan forskningslitteratur om platsmarknadsföring 
är sällsynta, även om de förekommer i enstaka studier (se t.ex. Griffiths 1998 samt Hol-
comb 1999). 
 
Trots det verkar det finnas snarlika föreställningar om vad marknadsföring är och syftar till. 
Många författare har ett kritiskt förhållningssätt och verkar tolka marknadsföring som en 
kommersiell aktivitet som inte hör hemma i planering och utveckling av platser (se t.ex. Ek 
och Hultman 2007, Heldt Cassel 2008 samt Nyseth och Viken 2009). Detta förhållningssätt 
kommer till uttryck i Gold och Ward (1994:9) där marknadsföring beskrivs som en 
vinstmaximerande verksamhet ”… devised to promote tangible and clearly defined products /…/  to 
clearly defined consumers” (se även Ward 1998:6). 
 
Murray (2001:8 & 52-53) för ett liknande resonemang och menar att platsmarknadsföring 
har sitt ursprung i ”traditionell” produktmarknadsföring som syftar till att sälja varor och 
tjänster och inte dynamiska och komplexa objekt som platser. Med detta perspektiv tolkas 
marknadsföring som en reduktionistisk aktivitet som förenklar, produktifierar och 
kommersialiserar platser. I forskningslitteraturen finns en utbredd kritik mot att platser 
betraktas som produkter, dvs. som objekt som kan säljas och köpas på en marknad (se t.ex. 
Ek och Hultman 2007: 28-35 samt Nyseth och Viken 2009:1-13). Enligt Gold och Ward 
(1994:9) är det högst oklart vad som utmärker en plats som produkt samt vad det innebär 
att konsumera en sådan. Ur deras perspektiv är en plats inte en enda produkt som kan 
konsumeras på ett enda sätt. Snarare är det en komplex uppsättning varor, tjänster och 
upplevelser som användas och värderas på flera olika sätt (se även Murray 2001:52-53 och 
Heldt Cassel 2008:164). 
 
Det sätt som Gold och Ward (1994) beskriver platser ligger dock i linje med hur plats-
produkter förstås i den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt (se 
främst Ashworth och Voogd 1990). Nästa avsnitt ägnas åt den forskningslitteratur som har 
marknadsföring som utgångspunkt. Då förståelsen av begreppet platsmarknadsföring är 
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nära förknippad med förståelsen av begreppet marknadsföring, behandlas dessa begrepp 
integrerat. Därefter behandlas begreppet plats. 

Marknadsföring som utgångspunkt 
Den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt är rotad i marknads-
föringsämnet, främst i skolbildningar som tillkom under 1950- och 1960-talet och präglade 
ämnet fram till mitten av 1980-talet. I första hand refereras begrepp och idéströmningar 
från två skolbildningar; the managerial school (managementansatsen) och the social exchange 
school (den sociala utbytesansatsen) (Sheth, Gardner och Garret 1988 samt Tufvesson 
2005).2 Den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt är rotad i båda 
skolorna men är mer (se t.ex. Ashworth och Voogd 1990, Millington 2002 och Braun 2008) 
eller mindre (se t.ex. Kotler m.fl. 1999) tydlig vad gäller teoretiska utgångspunkter. 

Managementansatsen 
Managementansatsen tillkom under ämnets teoriförnyelseperiod på 1950-talet och var en 
del i vad som har beskrivits som en övergång från en försäljningsera (1930-1950) till en 
marknadsföringsera (1950-) (Tufvesson 2005:16-17 & 45-48). Managementansatsen är 
praktiskt orienterad och en av de mest etablerade och inflytelserika skolbildningarna inom 
ämnet. Dess begreppsapparat, innefattande bl.a. marketing concept, marketing management, 
marketing mix, marketing segmentation, product differentiation, product positioning och product life cycle, 
har haft stor genomslagskraft i praktiken, dvs. för marknadsföring som profession, och 
förekommer ofta i grundkurser i marknadsföring (Sheth m.fl. 1988:25 & 96-104 samt 
Tufvesson 2005:72). Dess begreppsapparat har också haft stor genomslagskraft i den 
forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt, i synnerhet i tidiga och 
tongivande studier. 
 
I boken Principles of Marketing, som är en av de mest grundläggande inom marknadsförings-
ämnet, redogör Kotler m.fl. (2008) för skillnaden mellan marknadsföring (the marketing 
concept) och försäljning (the selling concept). Försäljning beskrivs som en verksamhet som syftar 
att skapa en efterfrågan för vad företag tillverkar snarare än vad marknaden efterfrågar. 
Marknadsföring beskrivs som motsatsen, dvs. som en verksamhet som tar utgångspunkt i 
marknadens efterfrågan och utvecklar produkter i enlighet med denna efterfrågan: 
 

The selling concept /…/ holds that consumers will not buy enough of the firm’s products 
unless it undertakes a large-scale selling and promotion efforts. Most firms practice the selling 
concept when they have overcapacity. The concept is also typically practiced with unsold 
goods – those that buyers do not normally think of buying /…/ aggressive selling, however, 
carries high risks. It focuses on creating sales transactions rather than building long-term, 
profitable customer relationships. The aim is often to sell what the company makes rather than 
making what the market wants (Kotler m.fl. 2008:16-17). 
 
The marketing concept holds that achieving organisational goals depends on knowing the 
needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction better than com-
petitors do. Under the marketing concept, customer focus and value are the paths to sales and 
profits. Instead of a product-centred “make and sell” philosophy, the marketing concept is a 
customer-centred “sense and respond” philosophy. It views marketing not as “hunting” but as 
“gardening”. The job is not to find the right customers for your product, but to find the right 
products for your customers (Kotler m.fl. 2008:17). 

 
Kotler m.fl. (2008:18) understryker dock att marknadsföring inte syftar till tillgodose alla 
konsumenter i allt de efterfrågar. Ur ett vinstdrivande (ekonomiskt) perspektiv syftar 
marknadsföring till att tillgodose konsumenternas efterfrågan på ett för företag lönsamt 
                                                 
2 Marknadsföringsämnet blev ett självständigt akademiskt ämne i början av 1900-talet (se Sheth, Gardner och 
Garrett 1988:19-33 för en genomgång av olika skolbildningar inom marknadsföringsämnet). 
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sätt. Ur ett socialt och icke-ekonomiskt perspektiv tillskrivs marknadsföring ett annat syfte; 
att tillfredställa konsumenternas efterfrågan på ett för samhället önskvärt sätt. 

Den sociala utbytesansatsen 
Den sociala utbytesansatsen tillkom på 1960- och 1970-talen och bidrog till att bredda 
marknadsföringsämnet. Företrädare för denna ansats menade att marknadsföring, som 
traditionellt hade setts som en aktivitet i företag, även kunde tillämpas i andra samhälls-
sfärer (Sheth m.fl. 1988:173-179). I en ofta refererad artikel från 1969 hävdar Kotler och 
Levy att ”…marketing is a pervasive socital activity that goes considerable beyond the selling of thothpaste, 
soap, and steel (1969:10). Kotler och Levy omsätter managementansatsens begreppsapparat i 
en vidare organisatorisk kontext och menar att alla organisationer, oavsett om de drivs i ett 
vinstmaximerande syfte eller inte, bedriver någon form av marknadsföring. Vidare hävdas 
att alla organisationer har avnämare, oavsett om de benämns konsumenter eller inte. Därtill 
hävdas att alla organisationer har en produkt, oavsett om den är gripbar (materiell) eller inte 
(immateriell). Det kan t.ex. handla om en vara, en tjänst, en person eller en idé (1969:11-
12). Det kan även handla om en plats, som i platsmarknadsföring. Vidare hävdas att 
marknadsföring kan vidtas för andra syften än vinstmaximering, t.ex. för att förändra 
människors beteende (utöver deras konsumtionsmönster) och skapa värden för samhället i 
stort, dvs. kollektiv nytta. Det kan t.ex. handla om att spara energi, köra säkert eller att sluta 
röka. Det benämns social marknadsföring (Kotler och Zaltman 1971). 
 

The societal marketing concept holds that marketing strategy should deliver value to customers 
in a way that maintains or improves both the customer’s and society’s well-being (Kotler m.fl. 
2008:19). 

 
Kotler (1972) beskriver marknadsföring som en generisk aktivitet som syftar till att under-
lätta utbyten av monetära (ekonomiska) och/eller icke-monetära (icke-ekonomiska) värden 
mellan två eller flera parter. Denna utbytesansats utvecklas av Bagozzi som dels menar att 
utbytesbegreppet utgör en grund för en generell teori om marknadsföring, dels menar att 
det finns olika typer av direkta och indirekta utbyten (1974, 1975, 1978 och 1979). Med 
denna utbytesansats har marknadsföring definierats som: 
 

…a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and 
want through creating and exchanging values with others (Kotler m.fl. 2008:7). 

Platsmarknadsföring – med marknadsföring som utgångspunkt 
En stor del av den litteratur som har marknadsföring som utgångspunkt har en teoretisk 
ansats gällande platsmarknadsföring. Ansatsen har både preskriptiva och konceptuella 
(teoretiska) inslag och beskriver platsmarknadsföring som ett sätt att tänka och arbeta som 
kan tillämpas i planering och utveckling av platser (se t.ex. Ashworth och Voogd 1990, 
Borchert 1994, Kotler m.fl. 1999, Millington 2002, Rainisto 2003 och Braun 2008). 
 
Marketing concept har stor betydelse för hur platsmarknadsföring förstås i den forsknings-
litteratur som har marknadsföring som utgångspunkt. Flera författare beskriver plats-
marknadsföring som en efterfrågeorienterad filosofi, dvs. som ett sätt att tänka med vilket 
platser betraktas som produkter, skapade av befintliga och potentiella resurser enligt olika 
målgruppers behov och önskemål (Ashworth och Voogd 1990, Borchert 1994 samt Olsson 
och Berglund 2009). Detta illustreras i figur 2.3 som kan ses som en enkel modell av hur 
platsmarknadsföring förstås inom denna forskningsinriktning. 
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Figur 2.3 Platsmarknadsföring i den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt.  
 
Sättet att tänka är även rotat i den sociala utbytesansatsen, särskilt i idéströmningar som 
marknadsföring i icke-vinstdrivande organisationer och social marknadsföring (se t.ex. 
Ashworth och Voogd 1990:18-20, Borchert 1994:456 och Millington 2002:23). Med denna 
utgångspunkt tolkas platsmarknadsföring som en typ av social marknadsföring som syftar 
till att skapa både privat och kollektiv nytta, dvs. värden för både enskilda individer och 
värden för samhället i stort (Ashworth och Voogd 1990:12 samt Millington 2002:23)). 
Denna förståelse kommer även till uttryck i Braun (2008) där platsmarknadsföring (city 
marketing) definieras på följande sätt: 
 

City marketing is the coordinated use of marketing tools supported by a shared customer-
oriented philosophy, for creating, communicating, delivering, and exchanging urban offerings 
that have value for the city’s customers and the city’s community at large (Braun 2008:43). 

 
De flesta författare inom denna forskningsinriktning tolkar platsmarknadsföring som en 
verksamhet som mixar olika typer av aktiviteter för att tillfredställa konsumenternas efter-
frågan. Sättet att arbeta är rotat i managementansatsen och marketing management. Kotler 
m.fl. (2008:129-130) beskriver marketing management som en strategisk planeringsprocess 
bestående av fyra steg; analys, planering, implementering och kontroll. Den forsknings-
litteratur som har marknadsföring som utgångspunkt har omsatt denna stegvisa planerings-
process i en rumslig kontext. Ashworth och Voogd (1990) benämner processen marknads-
planering och Kotler m.fl. (1999) strategisk marknadsplanering. Braun (2008) använder 
begreppet city marketing management som han definierar på följande sätt: 
 

City marketing management is the process of setting marketing goals for a city, the planning 
and execution of activities to meet these goal, and measuring progress toward their 
achievement (Braun 2008:45). 

 
Med denna utgångspunkt är inte platsmarknadsföring det samma som place promotion. 
Promotion är snarare en av flera aktiviteter som kan och bör mixas för att marknadsföra en 
plats (se t.ex. Ashworth och Voogd 1990:10, Haider 1992:128, Borchert 1994:459, 
Kavaratzis 2007:2, Ashworth och Kavaratzis 2008:162, Berglund och Olsson 2009:131 
samt Hospers 2011:168). Kotler m.fl. beskriver faktiskt promotion som ett av de minst 
viktiga verktygen i platsmarknadsföring: 
 

Promotion is, ironically, one of the least important marketing tasks. Promotion alone does not 
only help a troubled place. In fact it only helps place-buyers to discover early how troubled the 
place really is (Kotler m.fl. 1999:125). 

 
De flesta författare inom denna forskningsinriktning tolkar platsmarknadsföring som ett 
sätt att tänka och arbeta som kan tillämpas på olika rumsliga nivåer. Med detta perspektiv 
är platsmarknadsföring (place marketing) ett samlingsnamn för olika typer av geografisk 
marknadsföring, t.ex. stadsmarknadsföring (city marketing/urban marketing), regional 
marknadsföring (regional marketing) och nationell marknadsföring (national marketing). Den 
geografiska kontexten är av stor betydelse och påverkar begreppsanvändningen i dubbel 
bemärkelse. Vilket begrepp som används beror dels av vilken plats som fokuseras, dels av 
var de respektive författarna inom forskningsinriktningen är verksamma. En stor del av den 
europeiska litteraturen (som företrädesvis har en konceptuell ansats) tenderar att använda 
begreppen city marketing och urban marketing (se t.ex. Ashworth och Voogd 1990, Borchert 
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1994, Braun 2008 samt Olsson och Berglund 2009). Den amerikanska litteraturen och dess 
europeiska efterföljare (som företrädesvis har en preskriptiv ansats) verkar snarare föredra 
begreppet place marketing (se t.ex. Kotler m.fl. 1999 och Rainisto 2003). 

Plats ur ett marknadsföringsperspektiv 
I den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt finns en bred samsyn 
om att platser kan och bör betraktas som produkter. Dock anförs att platser är mång-
facetterade produkter och väsentligt mer komplexa än de varor och tjänster som ofta för-
knippas med produktbegreppet. I forskningslitteraturen anförs bl.a. att platsprodukter: 
 

� existerar på olika nivåer och överlappar varandra i tid och rum, 
� definieras av efterfrågan, 
� är mer eller mindre gripbara och existerar på olika abstraktionsnivåer, och 
� består av en stor uppsättning privata, blandade och kollektiva nyttigheter. 
 

Vidare anförs att bilden av en plats är av central betydelse för hur den används och 
värderas (se t.ex. Ashworth och Voogd 1990, van den Berg och Braun 1999 samt Braun 
2008). I kapitel 4 förs ett mer utförligt resonemang om vad som enligt den konceptuella 
(teoretiska) forskningslitteraturen utmärker platser som produkter. Resten av detta kapitel 
ägnas åt olika angreppssätt i tidigare forskning om platsmarknadsföring. 

2.5 Angreppssätt tidigare forskning 
Nedan behandlas olika angreppssätt i den forskningslitteratur som har plats respektive 
marknadsföring som utgångspunkt. Först behandlas litteratur med ett empiriskt och/eller 
kritiskt angreppssätt och därefter litteratur med ett preskriptivt och/eller konceptuellt/-
teoretiskt angreppssätt. För att tydliggöra skillnaden mellan angreppssätten, som ofta 
kombineras inom respektive forskningsinriktning, redovisas de separat och inte integrerat. 

Forskningslitteratur med ett empiriskt angreppssätt 
Det görs åtskilliga empiriska studier inom ämnesområdet. Det är dock svårt att tala om en 
empirisk forskningslitteratur då empiriska observationer ofta kombineras med kritiska 
(ideologiska) analyser (se kommande avsnitt). Det finns dock empiriska studier vars huvud-
sakliga syfte är att förklara, beskriva och/eller utvärdera den rumsliga praktik som ofta 
benämns platsmarknadsföring, alternativt place selling, place promotion och/eller place branding 
(se bl.a. Niedomysl 2004, Berglund 2006 samt Andersson och Niedomysl 2009). Forskare 
som ägnar sig åt att just förklara, beskriva och/eller utvärdera (snarare än att kritisera) kan 
liknas vid observatörer. Även om empiriska studier skiljer sig åt i karaktär, inleds många 
med övergripande resonemang om strukturförändringar och territoriell konkurrens. Många 
behandlar även lokal entreprenöriell politik. Därpå görs vanligtvis en deskriptiv och/eller 
kritisk analys av en eller flera platsmarknadsföringsstrategier. Många fokuserar på boosterist 
policys innefattande nya platsvarumärken, förnyade stadskärnor, spektakulära symbol-
byggnader, omvandlade överloppsmiljöer och/eller satsningar på events (se t.ex. Brownill 
1994, Cochrane m.fl. 1996, Dales, H. 1998, Cochrane och Jonas 1999, Bennett och 
Koudelova 2001 samt Häussermann och Colomb 2003). 
 
Som noterades i kapitel 1 präglas empiriska studier inom ämnesområdet av kvalitativ 
metod, i synnerhet fallstudier av en eller ett fåtal städer (Gertner 20111 samt Lucarelli och 
Berg 2011). Översiktliga redogörelser som omfattar flera städer och flera platsmarknads-
föringsstrategier är också ganska vanliga (se t.ex. Holcomb 1994, Barke och Harrop 1994, 
Bramwell och Rawding 1996, Ward 1998 samt Short och Kim 1999). Även om forsknings-
litteraturen inbegriper städer världen över (Lucarelli och Berg 2011), tenderar den att 
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fokusera på städer i västvärlden (se även Barke 1999:490) En stor del av den samlade kun-
skapen om platsmarknadsföring bygger på studier av stora städer, inte minst industristäder i 
omvandling (se även Millington 2002:19, Niedomysl 2004:1991 och Lucarelli och Berg 
2011). Även om det kommer fler och fler studier av små och medelstora städer (se t.ex. 
Niedomysl 2004, Heldt Cassel 2008 samt Nysheth och Viken 2009), tenderar litteraturen 
att generalisera utifrån ett specifikt empiriskt material (Lucarelli och Berg 2011). Fort-
farande saknas empirisk kunskap om territoriell konkurrens, lokal entreprenöriell politik 
och platsmarknadsföring i olika typer av städer, kommuner och regioner. 

Forskningslitteratur med ett kritiskt angreppssätt 
En stor del av den kritiska forskningslitteraturen är rotad i den kritiska forskningstradi-
tionen inom geografiämnet och baseras på post-positivistisk och neo-marxistisk teori. 
Kritiska forskare kan beskrivas som ideologer i mening att de utgår ifrån kritisk teori och 
ofta använder empiriska studier för att illustrera och/eller bekräfta denna teori. 
 
Den kritiska forskningslitteraturen reser bl.a. frågor om social rättvisa och hävdar plats-
marknadsföring främjar enskilda intressen snarare kollektiva intressen i samhället. Utgångs-
punkten är att platsmarknadsföring skapar värden för välbärgade medborgare och/eller 
besökare och att det sker på bekostnad av social välfärd för de mest utsatta och minst 
bemedlade grupperna i samhället. Flera författare menar att västerländska städer, särskilt 
stadskärnor, omvandlas till och framställs som spektakulära lekplatser för välbärgade 
grupper och att platsmarknadsföring, därigenom, både ger upphov till och synliggör 
orättvisor i samhället (se t.ex. Brownill 1994, Hubbard 1998, Judd 1999, Fainstein och 
Gladstone 1999, Eisinger 2000 samt Ek 2007). 
 
Den kritiska forskningslitteraturen är även kritisk till hur platser framställs i platsmarknads-
föring. Dels hävdas att platser och deras identitet saneras, förenklas och likriktas, dels att de 
bilder och budskap som förmedlas är selektiva och partiska. Kärnan i resonemanget är att 
vissa aspekter synliggörs medan andra, per definition, osynliggörs. Ofta ställs den attraktiva 
och önskvärda bilden av staden, dvs. den som synliggörs, mot den problemtyngda och 
oönskade bilden som ofta osynliggörs (Short och Kim 1999:97, Mukthar-Landgren 
2005:120-131, Heldt Cassel 2008:163-164 samt Granås 2009:122-123). Mukthar-Landgren 
(2005:120-131) beskriver platsmarknadsföring som en politisk verksamhet och reser frågor 
om vem som har makten och rätten att definiera en plats. Hon använder begreppet ”delade 
städer” och pekar på att politiskt och ekonomsikt starka grupper i samhället (den 
inkluderade gruppen) skapar ett tolkningsföreträde gentemot svagare grupper i termer av 
klass, kön och identitet (den exkluderade gruppen) (se även Ek 2007:95). 
 
I den kritiska forskningslitteraturen anförs att platsmarknadsföring har en ideologisk roll i 
samhället. Denna kritik kan sammanfattas med det romerska uttrycket bröd och skådespel 
och bygger på föreställningen om att platsmarknadsföring inte bara ger upphov till sociala 
och kulturella orättvisor utan dessutom, fungerar som en slöja som avleder de mest utsatta 
och minst bemedlade grupperna i samhället från att uppmärksamma och protestera mot 
dessa orättvisor. Med detta perspektiv betraktas platsmarknadsföring som en form av social 
kontroll, dvs. som ett medel för att skapa ett falskt medvetande och därigenom legitimera 
och reproducera befintliga maktförhållanden i samhället (Harvey 1989:14, Brownill 
1994:147-150, Gold 1994:27-29 och Hubbard 1996:1443). 

Forskningslitteratur med ett preskriptivt angreppssätt 
Den preskriptiva forskningslitteraturen har en sak gemensamt med den forskningslitteratur 
som har plats som utgångspunkt: den handlar om platsers arbete för att skapa attraktivitet 
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och konkurrenskraft. Utgångspunkten och angreppssättet är dock annorlunda än i den 
forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt. Den preskriptiva forsknings-
litteraturen tar utgångspunkt i marknadsföringsämnet, främst i managementansatsen, och 
handlar om hur platser kan och bör marknadsföras, snarare än om hur de marknadsförs 
och vilka orättvisor det ger upphov till (vilket behandlas i den forskningslitteratur som har 
plats som utgångspunkt). 
 
Den preskriptiva forskningslitteraturen har beskrivits som teknisk/praktiskt orienterad (se 
Ward 1998:6, Barke 1999:486-487 samt Short och Kim 1999:98) och kan ses som en 
manual för hur platser kan och bör marknadsföras. Den kan också ses som en normativ 
teori om platsmarknadsföring, dvs. som en teori om hur olika typer av marknadsförings-
aktiviteter kan och bör mixas för att stärka platsers attraktivitet och konkurrenskraft. Den 
preskriptiva forskningslitteraturen är främst rotad i managementansatsen, i synnerhet 
marketing management, och intresserar sig för hur platser (städer, kommuner och regioner) 
kan och bör arbeta strategiskt med marknaden som utgångspunkt. I litteraturen diskuteras 
bl.a. varför det är viktigt att marknadsföra platser, vilka aktörer som bör involveras, vilka 
målgrupper som bör fokuseras och hur platser kan och bör marknadsföras på bästa sätt 
(Kotler m.fl. 1999, Langer 2002, Rainisto 2003 och Spjuth 2006). Forskare med denna 
ansats påminner om konsulter. 

Forskningslitteratur med ett konceptuellt (teoretiskt) angreppssätt 
Den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen är förhållandevis abstrakt. Den 
betraktar platsmarknadsföring som ett sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering och 
söker förstå och beskriva vad som utmärker platsmarknadsföring som planeringsfilosofi 
och planeringspraktik. Vidare görs en ansats att förstå och beskriva vad som kännetecknar 
platser som produkter. Litteraturen är rotad både i managementansatsen och den sociala 
utbytesansatsen och beskriver platsmarknadsföring som en kundorienterad, icke-vinst-
drivande och socialt syftande verksamhet (Ashworth och Voogd 1990, Borchert 1994 samt 
Berglund och Olsson 2010). 
 
Den konceptuella forskningslitteraturen tar även utgångspunkt i planeringsämnet och olika 
föreställningar om vad samhällsplanering är och bör vara. I tongivande arbeten framhålls 
att platsmarknadsföring kan ses som en förlängning av en rad etablerade planerings-
praktiker och att det, inte alls, är ett nytt sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering. 
Platsmarknadsföring tolkas som ett sätt att främja deltagande och i litteraturen görs 
paralleller mellan platsmarknadsföring, handlingsorienterad planering och kommunikativ 
planering (Ashworth och Voogd 1990, Ashworth och Kavaratzis 2008, Olsson och 
Berglund 2009 samt Olsson 2010). Forskare med denna ansats kan beskrivas som 
teoretiker. 

2.6 Sammanfattning och avslutande reflektion 
Det övergripande syftet med detta kapitel har varit att göra en tydlig distinktion mellan 
olika typer av forskningslitteratur inom ämnesområdet. Det mer specifika syftet har varit att 
bidra med kunskap om olika utgångspunkter och angreppssätt i tidigare forskning och där-
med lägga en grund för en mer stringent begreppsanvändning inom ämnesområdet, i 
synnerhet gällande platsmarknadsföring. Kapitlet har visat på två parallella forsknings-
inriktningar som begreppsligar platsmarknadsföring på helt olika sätt: en som tar utgångs-
punkt i vad som görs i städer, kommuner och regioner och en annan som tar utgångspunkt 
i marknadsföringsämnet. Begreppen plats och marknadsföring har använts för att benämna 
respektive utgångspunkt. Kapitlet har även visat på olika angreppssätt inom respektive 
forskningsinriktning. Den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt och tolkar 
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platsmarknadsföring som en rumslig praktik, dvs. som något som görs i städer, kommuner 
och regioner har beskrivits som empirisk och/eller kritisk. Den forskningslitteratur som har 
marknadsföring som utgångspunkt tolkar platsmarknadsföring som ett efterfrågeorienterat 
sätt att tänka och arbeta i planering och utveckling av platser har beskrivits som preskriptiv 
och/eller konceptuell (teoretisk). Genomgången kan sammanfattas i en utvidgad typologi 
som, utöver olika utgångspunkter och angreppssätt, visar på teoretisk hemvist, forskarens 
roll, typiska studier, gränsöverskridande studier samt förståelsen av begreppen plats, 
marknadsföring och platsmarknadsföring inom respektive forskningsinriktning, se tabell 
2.3. 
 
Tabell 2.3 En utvidgad typologi om platsmarknadsföring. 
 
Utgångspunkter Plats Marknadsföring 

Angreppssätt Empiriskt Kritiskt Preskriptivt Konceptuellt 

Teoretisk hemvist Bred samhällsvetenskaplig bas Marknadsföringsteori 

Forskarens roll Observatör Ideolog Konsult Teoretiker 

Typiska studier Niedomysl 
(2004) 

Harvey  
(1989) 

Kotler m.fl. 
(1999) 

Ashworth & 
Voogd (1990) 

Gränsöverskridande studier Braun (2008), Olsson & Berglund (2009) samt Hospers (2011) 

Plats Kartografiskt med främst 
socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Komplexa och mångfacetterade 
produkter 

Marknadsföring En vinstmaximerande verksamhet 
för att sälja varor och tjänster 

En social, icke-vinstdrivande och 
efterfrågeorienterad verksamhet 

Platsmarknadsföring En utbudsorienterad och 
profilskapande praktik 

En efterfrågeorienterad planerings-
filosofi och planeringspraktik 

 
 
I den tidigaste forskningsöversikten inom ämnesområdet hävdar Borchert (1994) att en stor 
del av den forskningslitteratur som använder begreppet platsmarknadsföring i själva verket 
handlar om platsförsäljning och/eller promotion. Är det så? Även om det är svårt att dra 
säkra slutsatser framstår det som om Borchert har rätt. Den forskningslitteratur som har 
plats som utgångspunkt, vilken är den absolut mest omfångsrika, beskriver vad som fram-
står som en utbudsorienterad verksamhet, dvs. en verksamhet som genom promotion för-
söker att skapa en marknad för vad platser har att erbjuda, dvs. en efterfrågan för en 
befintlig platsprodukt. Det är per definition försäljning (Kotler m.fl. 2008:16-17), se figur 
2.4. Den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt beskriver däremot 
en efterfrågeorienterad verksamhet, dvs. ett sätt att tänka och arbeta som tar utgångspunkt i 
platskonsumenternas efterfrågan och utvecklar platser som produkter i enlighet med denna 
efterfrågan. Det är per definition marknadsföring (Kotler m.fl. 2008:17), se figur 2.4. 
 

 
 

Figur 2.4 Platsmarknadsföring i den litteratur som har plats respektive marknadsföring som utgångspunkt. 
 
 
Antagandet om att den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt handlar om 
platsförsäljning och inte platsmarknadsföring ska dock tolkas med försiktighet. Det ska ses 
som en hypotes och inte som ett fastställande. Den forskningslitteratur som har plats som 
utgångspunkt är omfångsrik och diversifierad och därmed svår att karaktärisera, även om 
det framstår som om den observerbara praktik den beskriver främst är inriktad mot 
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försäljning och inte marknadsföring. I nästa kapitel förs ett mer utförligt resonemang om 
centrala teman i denna litteratur. Dels behandlas den växande praktiken av platsmarknads-
föring med avseende på ursprung och framväxt, dels behandlas territoriell konkurrens, 
lokal entreprenöriell politik och vanliga strategier i platsmarknadsföring, i synnerhet 
promotion, varumärkesbyggande, symbolbyggnader, urban design och evenemang. Vidare 
behandlas samarbeten i platsmarknadsföring. Eftersom platsmarknadsföring fortfarande är 
det mest använda begreppet i forskningslitteraturen, används det för att benämna vad som 
omväxlande beskrivs som place marketing, place selling, place promotion och/eller place branding. I 
kapitel 5 redovisas hur de respektive begreppen tolkas och används i denna studie. 
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3. Plats som utgångspunkt 

I detta kapitel behandlas forskningslitteratur som begreppsligar platsmarknadsföring med 
utgångspunkt i vad som görs i städer, kommuner och regioner, dvs. med utgångspunkt i en 
observerbar verklighet. Forskningslitteraturen introducerades i kapitel 2 och beskrevs med 
begreppet plats. Den beskrevs även som empirisk och/eller kritisk. Detta kapitel syftar till att 
mer utförligt redogöra för forskningslitteraturens innehåll, som även sätts i en vidare 
teoretisk kontext. Dels skildras platsmarknadsföring med avseende på ursprung och fram-
växt (samhällskontext), dels behandlas vanliga strategier och åtgärder i platsmarknadsföring. 
Generella resonemang varvas med empiriska observationer. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och reflektion. Den kritik som har riktas mot platsmarknadsföring 
behandlades översiktligt i föregående kapitel och är inte i fokus här. 

3.1 En växande praktik av platsmarknadsföring 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att 
platsmarknadsföring inte är en ny företeelse, även litteraturens samtida fokus kan ge intryck 
av det. Flera författare menar att platsmarknadsföring har en lång historia (se särskilt Ward 
19981) och att det, för att citera Kavaratzis: 

 
… has developed through discrete phases over time; phases that differ in the general approach 
towards marketing, as well as their level of refinement (Kavaratzis 2007:2).1 

 
Ward (1998:34-46) redogör för olika episoder av platsmarknadsföring och beskriver USA 
som en pionjär på området. Den första episoden kopplas till järnvägens utbyggnad västerut 
då delstater och sedermera städer konkurrerade om nybyggare och investeringar. Senare 
episoder har bl.a. inbegripit marknadsföring av badorter, förorter och industristäder. Även 
om badorter och förorter marknadsfördes på liknande sätt i USA och Storbritannien, har 
den urbana utvecklingen i USA präglats av territoriell konkurrens och platsmarknadsföring 
på ett genomgripande sätt som fram till idag saknar motstycke i Europa. Den nuvarande 
postindustriella episoden av platsmarknadsföring beskrivs som den genom tiderna absolut 
mest utbredda: 
 

Yet the most widespread episode of place marketing is today. /…/As always, the USA has 
been the principal source of place marketing ideas, but the economic and political changes of 
the last quarter of the twentieth century has universalised them (Ward 1998:46). 

 
Den observation som Ward gör i citatet ovan är på inget sätt unik. I den forsknings-
litteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att övergången från ett 
industrisamhälle till ett kunskapssamhälle har gett upphov till ökad territoriell konkurrens 
och en växande praktik av platsmarknadsföring. Holcomb (1994:120) menar att den nu-
varande praktiken bygger på tidigare erfarenheter och tillämpningar men att den att den 
skiljer sig åt, både vad gäller omfattning och innehåll. Dels anförs att platsmarknadsföring 
har blivit allt vanligare och allt viktigare för städers ekonomiska utveckling, dels att den har 
blivit allt mer diversifierad och professionell i sitt utförande (se även Barke och Harrop 
1994:93-108, Griffiths 1998:44 samt Ward 1998:186-208). 
 
Bailey (1989) redogör för denna utveckling och pekar på att marknadsföringen av nord-
amerikanska städer ändrade karaktär i mitten av 1980-talet. I korta drag gick den ifrån att 
                                                 
1 Se även Holcomb 1994:118-120, Griffiths 1998:44, Short och Kim 1999:98, Avraham och Ketter 2008:5 
samt Mukhtar-Landgren 2009:129-157. 
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försöka attrahera industrier genom understöd och löften om låga produktionskostnader 
(smokestack chasing) till att bli allt mer differentierad (target marketing) och inriktad mot 
produktutveckling (product development) (i Holcomb 1994:120, Short och Kim 1998:98 samt 
Kavarazis 2007:2-3). Även om studien bygger på erfarenheter från nordamerikanska städer 
menar Short och Kim (1999:98) att den kan generaliseras till en vidare geografisk kontext. 
 
Haider (1992:128-129) beskriver en liknande utveckling. Enligt honom har platsmarknads-
föring gått ifrån att omfatta ett mål, att attrahera företag, till att inkludera nya metoder, mål-
sättningar och målgrupper. Han pekar bl.a. på att platsmarknadsföring har gått ifrån mass-
försäljning av diffusa produkter och en generell jakt på platskonsumenter till att bli allt mer 
målgruppsanpassad och specifik i sitt syfte. Han menar också att praktiken har gått ifrån att 
vara externt orienterad till att också inbegripa interna marknader, i synnerhet företag. Att 
främja näringslivsutveckling har enligt honom blivit en viktig uppgift i platsmarknadsföring. 
Senare studier pekar även på att medborgare har blivit en målgrupp i platsmarknadsföring. 
Med detta perspektiv, som bl.a. har benämnts inward branding, syftar platsmarknadsföring till 
att skapa lokal stolthet (Jansson och Power m.fl. 2006:6). 

Samhällskontext 
Den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt beskriver den växande och allt 
mer diversifierade praktiken av platsmarknadsföring som ett resultat av flera samman-
länkade trender i samhället, inte minst globalisering, europeisk integration, ökad rörlighet, 
förändrade lokaliseringspreferenser och avindustrialisering (se bl.a. Haider 1992, Hall 1993, 
Begg 1999 samt Short och Kim 1999). Även om detta nästintill kausala samband har ifråga-
satts (Millington 2002:30), finns en bred samsyn om att övergången från ett industri-
samhälle till ett kunskapssamhälle har gett upphov till en ny konkurrenssituation och vad 
Hall och Hubbard (1998:1) beskriver som ” a new kind of Western city”. 

Globalisering 
Short och Kim beskriver globalisering som en komplex och genomgripande process be-
stående av tre sammanvävda krafter: ekonomisk, politisk och kulturell globalisering. De 
definierar globalisering som “… the stretching of similar economic, cultural and political activities 
across the globe” (1999:3) och pekar på att denna utveckling har resulterat i en långtgående 
omvandling i städer världen över (se även Hall och Hubbard 1998). Short och Kim 
(1999:9) menar dock att städer inte är passiva aktörer i den tilltagande globaliseringen. 
Enligt dem är det snarare så att städer både driver och drivs av globalisering (se även 
Falkerby och Westholm 2008:76): 
 

Globalization takes place in cities and cities embodies and reflect globalization. Global 
processes lead to changes in the city and cities rework and situate globalization. Contemporary 
urban dynamics are the spatial expressions of globalization, while urban changes reshape and 
reform the processes of globalization (Short och Kim 1999:9). 

Förändrade lokaliseringspreferenser 
Flera författare pekar på att den ovan beskrivna utvecklingen har gjort att lokalisering av 
skilda verksamheter sker enligt nya mönster och villkor. Den varuproducerande industrin 
är inte lika platsbunden i mening att dess lokalisering drivs av låga produktionskostnader 
snarare än närhet till naturtillgångar och marknader. Det ska inte tolkas som att närhet till 
naturtillgångar och marknader har mist sin betydelse utan som att det, generellt sett, har 
minskat i betydelse över tid. Samtidigt som en betydande del av tillverkningsindustrin i 
västvärlden har lagts ner eller omlokaliserats, har det växt fram en högteknologisk och 
kunskapsintensiv industri med andra lokaliseringspreferenser än den förra. Tillgång till 
information och kvalificerad arbetskraft blir allt viktigare och städer bedöms, enligt 
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litteraturen, i allt större utsträckning utifrån sina möjligheter att erbjuda just det (Haider 
1992:127, Hall 1993:886-888, Short och Kim 1999:17-18 & 96 samt Niedomysl och Kalsø 
Hansen 2010:1637).  
 
Förmågan att attrahera kvalificerad arbetskraft har beskrivits som avgörande för att åstad-
komma lokal och regional ekonomisk utveckling. I forskningslitteraturen pågår en intensiv 
diskussion om vilka faktorer som attraherar kvalificerad arbetskraft: tillgång till arbete eller 
livsmiljökvaliteter (Niedomysl och Kalsø Hansen 2010:1636). Under senare år har det 
kommit flera empiriska studier som pekar på att valet av bostadsort i allt större utsträck-
ning styrs av egenskaper i den lokala miljön och inte, som tidigare, av tillgång till arbete. 
Dessa studier indikerar således att arbetsrelaterade motiv har minskat i betydelse och att 
livsmiljökvaliteter har blivit viktigare (se t.ex. Johansson och Persson 2000, Lundholm, 
Garvill, Malmberg och Westin (2004) samt Rogerson 1999). Även om giltigheten i detta 
antagande har ifrågasatts, bl.a. ur metodsynpunkt (Niedomysl och Kalsø Hansen 2010), har 
Floridas teori (2002) om att företagen flyttar dit kompetensen och de kreativa människorna 
finns fått stor genomslagskraft i diskussionen om platsers attraktivitet och konkurrenskraft, 
både i forskning och i policysammanhang. 
 
Niedomysl och Kalsø Hansen (2010) redogör för en av de största flyttmotivstudierna i 
Sverige och behandlar frågan om vad som påverkar människors val av bostadsort: till-
gången till arbete eller livsmiljökvaliteter.2 Deras studie visar att arbete är av stor betydelse i 
människors val av bostadsort. Arbete var den faktor som över hela svarsgruppen tillskrevs 
störst betydelse. Kultur- och nöjesutbud var å andra sidan den faktor som över hela svars-
gruppen tillskrevs lägst betydelse. Trots det utesluter inte författarna att kultur- och nöjes-
utbud kan ha betydelse i valet av bostadsort. Det beskrivs dock som faktorer som blir 
relevanta först när mer grundläggande behov som arbete och bostad är tillgodosedda. 

Avindustrialisering och kulturell förnyelse 
Den studie som Niedomysl och Kalsø Hansen (2010) redogör för är intressant, bl.a. därför 
att kultur har beskrivits som en vanlig strategi för att skapa attraktivitet och konkurrens-
kraft, inte minst i industristäder i omvandling. I forskningslitteraturen finns många exempel 
på städer och orter i Sverige och utomlands som satsat på just kultur för att skapa en ny 
image och omvandla sig själv från en plats för industriell produktion till en plats för 
konsumtion i vid mening. En av de mest omskrivna städerna är Glasgow som i början av 
1980-talet präglades av industrinedläggningar och hög arbetslöshet. 1983 lanserades den 
flerårigt prisbelönta kampanjen Glasgow’s Miles Better. Den vände sig både till omvärlden och 
den egna befolkningen och hade inspirerats av kampanjen I ♥ New York från 1977, som 
gjorde det samma. Den lekfulla utformningen av Glasgow’s Miles Better (smiles better/miles 
better) utstrålade optimism och framtidstro. Budskapet om att Glasgow var en fantastisk 
stad att bo och arbeta i profilerades genom alltifrån annonser i internationella affärs-
tidningar till affischer i Londons tunnelbana. Kampanjen åtföljdes av omfattande 
investeringar i kultur- och serviceinfrastruktur och 1990 blev Glasgow vald till Europas 
kulturhuvudstad (Booth och Boyle 1993:21-47, Ward 1998:31-34 och 19981:191-192 samt 
Hospers 2004:274). Även om Glasgow är ett tidigt exempel på en europeisk industristad i 
omvandling är det långtifrån det enda. Liknande utveckling är väl dokumenterad, bl.a. i 
London docklands (Brownill 1994), Liverpool (Ward 1998), Manchester, Barcelona (Book 

                                                 
2 Studien genomfördes i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) och bygger på en enkätundersökning 
bland 10 000 migranter som flyttat minst 20 km under 2006. Svarsfrekvensen var knappt 50 procent. I 
studien användes fyra beroende variabler: arbete, karriärmöjligheter, utomhusaktiviteter och rekreation samt 
kultur- och nöjesutbud. 
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2008), Göteborg (von Sydow 2004) och Malmö (Mukthar-Landgren 2005 och Normark 
2008). 

3.2 Attraktivitet 
Attraktivitet är ett centralt begrepp vars innebörd i princip inte diskuteras i tidigare 
forskning om platsmarknadsföring, varken i den forskningslitteratur som har plats eller 
marknadsföring som utgångspunkt. I Svenska Akademins ordlista beskrivs ”attraktiv” som 
”tilldragande” (SAOL13:42) och det är så begreppet verkar förstås i tidigare forskning om 
platsmarknadsföring. En attraktiv plats verkar således tolkas som en tilldragande/-
lockande/tilltalande plats. 
 
Niedomysl (2010) har tagit fram ett konceptuellt ramverk i syfte att skapa en bättre för-
ståelse för platsers attraktivitet utifrån ett migrationsperspektiv, se figur 3.1.3 Stommen i 
ramverket utgörs av en pyramid indelad i tre nivåer: behov, krav och preferenser. Med 
behov avses grundläggande faktorer som utgör en förutsättning för ett drägligt liv. Frivillig 
flytt äger inte rum om inte grundläggande behov är tillgodosedda. Med krav avses faktorer 
som mer eller mindre måste tillgodoses för att en flytt ska äga rum. Krav är inte grund-
läggande men utgör ofta det viktigaste/huvudsakliga motivet till en flytt. Preferenser avser 
”det lilla extra” som kan göra att en person väljer att flytta till en plats före en annan, i 
synnerhet när behov och krav kan tillgodoses på ett flertal platser. I ju större utsträckning 
en plats kan tillgodose behov, krav och önskemål, desto mer ökar dess attraktivitet. Av 
central betydelse i ramverket är att behov, krav och önskemål är subjektivt definierade, i 
synnerhet krav och önskemål. Niedomysl understryker att behov, krav och önskemål för-
ändras genom livet och menar att ett livscykelperspektiv är viktigt för att bättre förstå 
platsers attraktivitet ur ett migrationsperspektiv. Det gäller såväl i forskning som i policy-
sammanhang. 
 

 
 
Figur 3.1 Ett konceptuellt ramverk för platsers attraktivitet. Efter Niedomysl (2010:101). 
 

3.3 Territoriell konkurrens 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att den 
utveckling som beskrevs ovan har gett upphov till en ny konkurrenssituation. Dels anförs 
att konkurrensen mellan städer och regioner har ökat (se t.ex. Harvey 1989:10, Holcomb 
1994:118, Hall 1998:55-58, Short och Kim 1998:56, Bennet och Koudelova 2001:205, 

                                                 
3 Ramverket baseras dels på intervjuer med långväga flyttare, dels på forskning om platsers attraktivitet och 
migration (Niedomysl 2010:100-101). 
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Hospers 2004:271, Book 2008:100 och Normark 2008:30), dels att den sker på andra vill-
kor än tidigare (se t.ex. Haider 1992:127-129, Griffiths 1998:41-42, Jessop 1998:79, Short 
och Kim 1998:55, Begg 1999:977 samt Jansson och Power m.fl. 2006:11-15). Nedan förs 
ett resonemang om vad territoriell konkurrens är samt vad städer och regioner konkurrerar 
om. Vidare behandlas faktorer som anses bidra till konkurrenskraft. 
 
I Svenska Akademins ordlista beskrivs konkurrens som ”en tävlan” (SAOL13:458). Prismas 
svenska ordbok använder begreppen ”kamp” och ”tävlan” och menar att den ofta äger rum 
mellan mer eller mindre jämbördiga parter (2003:571). I forskningslitteraturen om plats-
marknadsföring tolkas konkurrens på motsvarande sätt; det beskrivs som en tävlan/kamp 
mellan platser om kapital/resurser. Ofta åsyftas tävlan/kampen om externt kapital (se t.ex. 
Heldt Cassel 2008:161, Normark 2008:29, Dannestam 2009:109 och Brorström 2010:159). 
Ibland avses även kampen för att behålla kapital/resurser inom en plats gränser (se t.ex. 
Andersson och Niedomysl 2009:12). 
 
Cheshire (1999:843) beskriver territoriell konkurrens som en process där företrädare för ett 
territorium försöker lansera det som plats för ekonomisk aktivitet, antingen implicit eller 
explicit i tävlan med andra platser: 
 

By ‘territorial competition’ is meant a process through which groups, acting on behalf of a 
regional or sub-regional economy (typically that of a city-region), seek to promote it as a 
location for economic activity either implicitly or explicitly in competition with other areas 
(Cheshire 1999:843). 

 
Jessop (1998:79) diskuterar olika sorters konkurrens och gör en distinktion mellan svag och 
stark konkurrens. Svag konkurrens avser ett nollsummespel där befintliga resurser omför-
delas. En del platser gynnas men det sker på bekostnad av andra. Stark konkurrens avser å 
andra sidan en situation där alla gynnas (a positive-sume game). Konkurrenskraft skapas genom 
innovation, dvs. genom att skapa nya resurser. Jessop menar att svag konkurrens är be-
tydligt vanligare än stark konkurrens. Enligt honom är det få städer som systematiskt verkar 
för innovation (ekonomisk, politisk och social) som ökar produktiviteten och har en positiv 
effekt på andra faktorer som påverkar en plats konkurrenskraft. Däremot är många städer 
inbegripna i svag konkurrens. Förändringar i regelverk och stödjande åtgärder för att locka 
investeringar beskrivs som typiska för svag konkurrens. Det samma gäller för imageför-
bättrande åtgärder av det slag som behandlas senare i kapitlet. 

Eftertraktade objekt 
I forskningslitteraturen anförs att konkurrensen mellan platser inbegriper flera mer eller 
mindre gripbara objekt. Till de mest omskrivna och till synes mest eftertraktade hör: 
 
� investeringar 
� företagsetableringar, 
� besökare, och 
� inflyttare.4  

 
Vidare görs observationer på att platser tävlar om: 
 
� offentliga bidrag och/eller investeringar, 
� ekonomisk tillväxt, 

                                                 
4 Se t.ex. Griffiths (1998:44), Holcomb (1994:118), Short och Kim (1998:55), Ward (1998:1), Hospers 
(2004:272), Jansson och Power m.fl. (2006:6), Book (2008:100) och Heldt Cassel (2008:161). 
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� uppmärksamhet,  
� höga placeringar i rankningar, 
� att anordna olika typer av ambulerande events, och 
� att vinna olika typer av tävlingar.5 

 
Niedomysl (2004:1997-2000) har studerat den relativa vikt svenska kommuner fäster vid att 
attrahera företag, besökare och inflyttare. Studien visar att det ses som viktigare att locka 
företag än inflyttare, men att inflyttare ses som viktigare än besökare. Den visar också att 
barnfamiljer och högutbildad/kvalificerad arbetskraft är de mest attraktiva inflyttarna i en 
svensk kommunal kontext. 

Konkurrens på olika nivåer 
Jansson och Power m.fl. (2006:13) menar att städer konkurrerar på olika nivåer och att det 
är upp till varje enskild stad att avgöra vilka de konkurrerar med och vad de konkurrerar 
om. Enligt dem är det viktigt att städer förstår vilken nivå de konkurrerar på och att de 
positionerar sig rätt i förhållande till den. Jansson och Power m.fl. identifierar tre typer av 
städer vilket motsvarar tre nivåer av konkurrens: (I) globala städer, (II) regionala centra och 
(III) små och perifera städer. 
 
Jansson och Power (2006:13-14) menar att städer inom de respektive kategorierna har olika 
förutsättningar att attrahera kapital/resurser och därför tävlar om olika objekt. Enligt dem 
är det troligt att globala städer tävlar om högkvarter, multinationella företag och om att bli 
internationella centra för mode, film, bioteknik och IT. Det är däremot troligt att regionala 
centra konkurrerar om nationella företag, statliga myndigheter och/eller stora evenemang. 
Små och perifera städer har sällan förutsättningar att konkurrera om stora organisationer 
och evenemang. Däremot kan de vidta åtgärder för att locka inflyttare och besökare (se 
även Griffiths 1998:43). 

Förutsättningar och incitament att konkurrera 
Enligt Cheshire (1999) är den ökade konkurrensen mellan städer i Europa ett resultat av 
europeisk integration, i synnerhet utvecklingen av en inre marknad med fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och personer. Cheshire (1999:845-850) går igenom ett stort antal 
studier som pekar på att effekterna (fördelarna och nackdelarna) av ett integrerat Europa är 
ojämnt fördelade och att det finns både vinnare och förlorare i integrationens spår. Även 
om de studier som Cheshire refererar skiljer sig åt gällande vetenskaplig metod kommer de 
fram till i princip samma sak: att europeisk integration gynnar centrala stadsregioner med 
en specialiserad ekonomi och missgynnar perifera regioner på tillbakagång. Cheshire 
(1999:845) menar att territoriell konkurrens kan ses som en rationell respons på incitament, 
och att incitamenten beror av den utsträckning som det kan antas att en plats potentiellt 
gynnas (eller missgynnas) av den omstrukturering som europeisk integration medför. 
Incitamenten beror även av den utsträckning som det kan antas att konkurrensfrämjande 
policys är effektiva, vilken beskrivs som störst i de regioner som potentiellt gynnas av 
integration. Med detta teoretiska resonemang är incitamenten att konkurrera kopplade till 
en plats förmåga att konkurrera, dvs. till en plats konkurrenskraft. Det implicerar två saker. 
Dels att centrala stadsregioner med en stark ekonomi skulle ha de bästa förutsättningarna 
och de starkaste incitament att konkurrera, dels att städer i perifera regioner på tillbakagång 
skulle ha de sämsta förutsättningarna och de svagaste incitamenten att konkurrera. 
 

                                                 
5 Andersson och Niedomysl (2009), Lever (1999:1129), Heldt Cassel (2008:162), Griffiths (1998:44), 
Rogerson (1999:969-970) och Brorström (2010:159). 
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Relationen mellan centrum och periferi har beskrivits som komplex (Eskelinen och 
Snickars 2005:1) och det finns flera hypoteser om varför den ekonomiska tillväxten i vissa 
europeiska städer (och regioner) är och har varit högre än i andra. En hypotes är att 
ekonomisk tillväxt i hög grad beror av en plats geografiska läge och att städer i Europas 
kärna har bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt än städer lokaliserade i periferin 
(Lever 1999:1033). Lever pekar på att den successiva utvidgningen av den Europeiska 
Unionen har förändrat den rumsliga strukturen i Europa och gett upphov till integrations-
fördelar och goda tillväxtförutsättningar i regioner som tidigare ansetts som perifera 
(1999:1042-1043). Att relationen mellan centrum och periferi har förändrats omkullkastar 
dock inte resonemanget om att incitamenten att konkurrera är kopplade till en plats förut-
sättningar att konkurrera (Cheshire 1999:861). 

Konkurrenskraft 
Konkurrenskraft är ett vagt begrepp som har tolkats på olika sätt i olika sammanhang. I 
vissa sammanhang förknippas det med hur stark en ekonomi är: konkurrenskraft blir ett 
absolut mått på prestation. I andra sammanhang lyfts det komparativa elementet fram. Med 
det perspektivet handlar konkurrenskraft om att prestera bättre än konkurrenterna (Begg 
1999:796). Enligt Lever och Turok (1999:792) bör dock inte konkurrenskraft likställas med 
hur stark en ekonomi är. Indikatorer på ekonomisk tillväxt förklarar inte vad som skapar 
konkurrenskraft: de beskrivs som mått på output snarare än input (se även Lever 
1999:1030). Enligt Lever och Turok är konkurrenskraft snarare en funktion av flera ömse-
sidigt beroende faktorer och de definierar konkurrenskraft på följande sätt: 

 
… the degree to which cities can produce goods and services which meet the test of wider 
regional, national and international markets, while simultaneously increasing real incomes, 
improving the quality of life for citizens and promoting development in a manner with is 
sustainable (Lever och Turok 1999:792). 

 
I forskningslitteraturen finns olika perspektiv på vad som bidrar till konkurrenskraft. Begg 
(1999) fokuserar på faktorer som påverkar hur väl en plats presterar i ekonomiska termer. 
Han redogör för faktorer som påverkar levnadsstandarden/livskvaliteten i en stadsregion 
och inbegriper både output (sysselsättningsgrad och produktivitet) och input (sektorsvisa 
trender och makroinfluenser, det lokala näringslivets särdrag, företagsklimat och förmågan 
till innovation och lärande) i den urbana ekonomin. Vidare noteras att strategiska faktorer 
som institutionell design också kan betydelse. Enligt Begg har lokala beslutsfattare svårt att 
påverka många av dessa faktorer, inte minst sektorsvisa trender och makroinfluenser. Trots 
det anförs att den lokala politiken kan ha en positiv effekt på en plats konkurrenskraft (se 
även Cheshire 1999:850-855). Enligt Begg (1999) kan lokala beslutsfattare främja innova-
tion och lärande. De kan också verka för ett bättre företagsklimat och högre levnads-
standard/livskvalitet. Han pekar även på olika politikområden är ömsesidigt beroende och 
att tillväxtfrämjande åtgärder bör gå hand i hand med sociala reformer för att inte vara 
kontraproduktiva (se även Jensen-Butler 1999:888-889). 
 
Forskningslitteraturen vittnar även om att en positiv image och en attraktiv stadsmiljö har 
kommit att betraktas som värdefulla tillgångar i den tilltagande konkurrensen, inte minst 
om kompetenta och kreativa människor. En positiv image och en attraktiv stadsmiljö har 
således kommit att betraktas som en tillgång i en vidare kontext än turism och destinations-
marknadsföring. Det anses ha ett värde för platsers övergripande ekonomiska utveckling 
och ger uttryck för en uppfattning om att en plats konkurrenskraft inte längre bara är 
knuten till ”hårda” faktorer som naturresurser och byggd infrastruktur. ”Mjuka” faktorer 
och immateriella/emotionella aspekter av en plats tillskrivs också betydelse (se t.ex. Florida 
2002, Hospers 2004:271 samt Jansson och Power 2006:9). 
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3.4 Lokal entreprenöriell politik 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att den 
utveckling som beskrevs ovan har medfört att den lokala politiken har ändrat karaktär. Nya 
sätt att tänka och arbeta har föranlett forskare inom olika samhällsvetenskapliga ämnen att 
tala om entreprenöriell politik. Det har blivit ett sätt att beskriva hur formerna för och 
innehållet i den lokala politiken har förändrats. Det finns dock olika perspektiv på vad 
entreprenörskap innebär i en politisk kontext. Nedan behandlas två perspektiv: poliskt 
entreprenörskap och urbant entreprenörskap. Inom båda tolkas platsmarknadsföring som 
en entreprenöriell verksamhet. 

Politiskt entreprenörskap 
Forskningen om politiskt entreprenörskap bygger på en föreställning om att entreprenör-
skap, som traditionellt har setts som ett beteende förbehållet företag, existerar i andra sam-
hällssfärer och att detta entreprenörskap kan analyseras med samma teoretiska ramverk 
som entreprenörskap i företag. Utgångspunkten är att således att entreprenörskap, sett som 
förmågan att upptäcka möjligheter och skapa resurser för att tillvarata dessa möjligheter, 
kan existera bortom företag (Pozen 2008), t.ex. i den lokala politiken (Westlund 2011:200). 
Rader Olsson och Westlund (2012:122) skriver om entreprenörskap i en svensk kommunal 
kontext och beskriver åtgärder för att åstadkomma lokal ekonomisk utveckling genom nya 
typer av initiativ, partnerskap och institutioner som politiskt entreprenörskap. Mer specifikt 
beskrivs politiskt entreprenörskap som skapandet av nya institutioner och de nya initiativ 
som möjliggörs av dessa. Ur deras perspektiv är politiskt entreprenörskap relaterat till 
kollektivt lärande och handlande. Det ses således som ett uttryck för kommunernas 
innovationsförmåga i frågor om lokal ekonomisk utveckling. Rader Olsson och Westlund 
(2012:125-128) operationaliserar politiskt entreprenörskap och inkluderar åtgärder som är 
produktiva eller utvecklande i sin karaktär. De inkluderar således åtgärder som ger uttryck 
för en kollektiv kapacitet att tillvarata möjligheter för innovation: 
 
� samverkan med det lokala näringslivet, 
� åtgärder för att stärka det lokala företagsklimatet, 
� utvecklingsprojekt med det lokala näringslivet, 
� samarbete med andra kommuner, 
� benchmarking, lärande och kompetensutvecklande aktiviteter, och 
� platsmarknadsföring. 

Urbant entreprenörskap 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt råder det andra perspektivet, 
dvs. urbant entreprenörskap. Det begreppet fångar två sammanlänkade trender i den lokala 
politiken: dels att den ofta bedrivs i samverkan mellan offentliga och privata aktörer i nät-
verksliknade former, dels att den har inriktats mot att främja tillväxt, attraktivitet och 
konkurrenskraft. I forskningslitteraturen görs således kopplingar mellan entreprenörskap, 
nätverkspolitik och tillväxtpolitik (Harvey 1989:3-14, Hubbard 1996:1441-1442, Hall och 
Hubbard 1998:1-12, Oately 1998:4, Griffiths 1998:41-45 samt Short och Kim 1999:117-
130). I forskningslitteraturen görs även kopplingar mellan entreprenörskap, ekonomiskt 
risktagande och ekonomisk spekulation (Harvey 1989:7, Griffiths 1998:43, Dannestam 
2009:82). Jessop (1998:82) är dock kritisk till det och menar att entreprenörskap inte kan 
likställas med ekonomisk spekulation och ekonomiskt risktagande i allmänhet. Ur hans 
perspektiv är entreprenörskap snarare kopplat till innovation. 
 
Short och Kim (1999:119) menar dock att urbant entreprenörskap som ett sätt att tänka 
och arbeta i den lokala politiken har fått stor genomslagskraft i städer med helt olika 
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funktion i den globala ekonomin. Harvey (1989:4) pekar på att det verkar finnas en utbredd 
konsensus om att städer har mycket att vinna på urbant entreprenörskap, dvs. på nätverks-
politik och tillväxtpolitik. Hall och Hubbard (1998:5-6) gör en liknande analys och menar 
att denna konsensus verkar spänna över både nations- och partigränser. Enligt dem verkar 
det som om urbant entreprenörskap tilltalar alla, oavsett politisk ideologi. 

Nätverkspolitik 
Inom statsvetenskaplig forskning talas ofta om en övergång från government till governance. 
Denna övergång refereras ofta i den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt 
och har blivit ett sätt att beskriva den organisatoriska kontext inom vilken platsmarknads-
föring praktiseras (se t.ex. Hall och Hubbard 1998, Short och Kim 1999 samt Millington 
2002). Dannestam (2009:71) beskriver government som ett styrelseskick som bygger på en 
hierarkisk struktur med tydligt definierade och avgränsade ansvarsområden. Politiken av-
görs och äger rum i de formella politiska institutionerna. Government bygger således på 
representativ demokrati där politiska partier är de främsta politiska aktörerna. Styrelse-
skicket förutsätter tydliga gränser mellan offentliga och privata aktörer. Governance, däremot, 
kännetecknas av samarbete mellan offentliga och privata aktörer (Dannestam 2009:69-71). 
Även om governance är ett vagt begrepp utan enhetlig definition (von Sydow 2004:13-16), 
används det ofta för att beskriva att den lokala politiken präglas av nya aktörer och nya 
organisationsformer (Dannestam 2009:23). Det har översatts till nätverkspolitik, nätverks-
styrning (Granberg 2004:69) och interaktiv samhällsstyrning (Hedlund och Montin 2009). 
Enligt Granberg innebär governance att aktörer från olika sfärer i samhället samverkar för att 
lösa olika samhällsproblem (2004:69). von Sydow definierar governance följande sätt. 
 

Governance is the process of governing, in conditions where a single actor does not have the 
capacity to effectively tackle problems unilaterally or in situations where actors can mutually 
benefit from co-operation. Governance involves working across levels and sectors within the 
public sector as well as between the public, the private and the voluntary sector (von Sydow 
2004:20). 

 
Dannestam (2009:69) menar att mycket av forskningen om governance bygger på ett an-
tagande om att offentliga aktörer måste samarbeta med privata aktörer, inte minst för att 
samhällsprocesser har blivit mer komplexa och för att offentlig verksamhet ofta präglas av 
resursbrist. Det antagandet beskrivs dock som normativt. Enligt Dannestam ska inte 
governance förstås som ett neutralt sätt att organisera lokal politik; det bör snarare ses som en 
”specifik styr- och organisationsform som syftar till att uppnå vissa mål och värden för det offentliga” 
(Dannestam 2009:73). 

Tillväxtpolitik 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att till-
växt och ekonomisk utveckling har kommit att bli centrala teman i den lokala politiken. 
Enligt Short och Kim (1999:119) kan övergången till governance kan ses som ett resultat av 
ökad konkurrens om just tillväxt (se även Griffiths 1998:43). Inte sällan hävdas att den 
lokala politiken har gått ifrån att fokusera på social välfärd till att främja tillväxt och 
ekonomisk utveckling (se särskilt Hall och Hubbard 1998:2). Westholm (2006:111) 
beskriver detta som ett skifte från ett välfärdsperspektiv till ett konkurrensperspektiv. Mot 
denna bakgrund kan de nätverkspolitiska mål och värden som Dannestam skriver om i 
citatet ovan förstås som ekonomiska. Andrew och Goldsmith (1998:103) menar att lokal 
tillväxtpolitik har en lång historia i USA men att det är en relativt ny företeelse i Europa: 
 

Cities have come to recognise that they need to be internationally competitive in the world 
economy, and nobody wants to be second-class in the competition. In North America and 
Western Europe, as well as in parts of the Third World, there has been a considerable growth 
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in the role played by local governments in terms of local economic development. While one 
might argue that such “economic boosterism” has always played a major role in North 
American cities, certainly in Western Europe, with its older and stronger development of the 
welfare state, economic development has become a much more recent concern (Andrew och 
Goldsmith 1998:103). 

 
Att hitta nya källor till välstånd då den urbana ekonomin omstruktureras har beskrivits som 
centralt, inte minst för städer som präglas av avindustrialisering (Ward 1998:187). Short och 
Kim (1999:96) pekar på att den ekonomiska globaliseringen har resulterat i en växande 
andel mobilt kapital och menar att den lokala politiken har inriktas mot att ta fram och 
synliggöra kvaliteter som kan attrahera detta kapital (se även Harvey 1989:11, Hall och 
Hubbard 1998:3-12 och Griffiths 1998:41-45). Även om strategier för att göra det skiljer 
sig åt, finns enligt litteraturen påfallande likheter. Det har bl.a. föranlett statsvetenskapliga 
forskare att tala om en mer eller mindre generisk stadspolitik (se bl.a. Dannestam 2009). Ett 
centralt inslag i denna politik, som enligt Hall och Hubbard (1998:6) vilar på s.k. ”boosterist 
policies”, är platsmarknadsföring och satsningar på att skapa och förmedla en positiv image. 

3.5 Platsmarknadsföring i praktiken 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt anförs att platsmarknadsföring 
är typiskt för den tillväxtorienterade s.k. entreprenöriella politik som beskrevs ovan: 
 

The marketing of places, with its emphasis on the projection of deliberately crafted images to 
external audiences and the local populations, has been one of the defining features of the 
entrepreneurial modes of governance that have come to prominence since the 1970s” 
(Griffiths 1998:41) 
 

[Urban entrepreneurialism] refers to cities throughout the world deliberately adopting policies, 
amongst them explicit place marketing, intended primarily to enhance and demonstrate their 
attractiveness to mobile investment (Ward 1998:2). 

 
Även om platsmarknadsföring tillskrivs något olika innebörd i olika studier, används det 
ofta som ett samlingsnamn på strategier för att skapa och förmedla specifika bilder av en 
plats. Jansson och Power m.fl. (2006:16) pekar på att sådana strategier tenderar att in-
begripa såväl immateriella som materiella aspekter av en plats. Strategier som inbegriper 
immateriella aspekter har benämns mjuk platsmarknadsföring och strategier som inbegriper 
materiella aspekter hård platsmarknadsföring (se kapitel 2). I den resterande delen av 
kapitlet behandlas vanliga strategier i platsmarknadsföring. Först behandlas promotion och 
varumärkesbyggande, vilket kan ses som mjuk platsmarknadsföring. Därefter behandlas 
symbolbyggnader, urban design och evenemang, vilket kan ses som hård platsmarknads-
föring. Avslutningsvis behandlas samarbeten inom och över administrativa gränser. 

”Mjuk” platsmarknadsföring 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att 
promotion och varumärkesbyggande har blivit allt vanligare och kommit att betraktas som 
allt viktigare, inte minst för att locka externt kapital. I forskningslitteraturen ges åtskilliga 
exempel på städer världen över som gör reklam och tar fram nya slogans och logotyper, 
ofta omnämnda som ”platsvarumärken”. Att skapa en positiv image och ”sätta sig själv på 
kartan” framstår som centralt. Logiken verkar vara att syns man så finns man och med den 
gäller det att sticka ut och skilja sig från mängden. Enligt litteraturen handlar om att lyfta 
fram det som gör en plats unik och på så sätt hävda sig mot andra platser som konkurrerar 
på samma marknad om samma målgrupper (se Haider 1992:130, Holcomb 1994:120, 
Young och Lever 1997:332, Hall och Hubbard 1998:5, Griffiths 1998:45, Ward 1998:197 
och Bok 2008:102). 
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Slogans, logotyper och platsvarumärken 
Slogans, logotyper och platsvarumärken beskrivs närmast som standard i dagens plats-
marknadsföring. En av de tidigaste och mest omskrivna logotyperna är I ♥ NY från 1977. 
Den används fortfarande och har beskrivits som ett av de genom tiderna mest fram-
gångsrika platsvarumärkena (Ward 1998:191 och Jansson och Power m.fl. 2006:32). Idag 
verkar det dock finnas få städer som inte har en slogan, logotyp eller ett varumärke. I 
forskningslitteraturen ges spaltmeter med exempel. I tabell 3.1 återges ett urval från USA 
(Short och Kim 1999:126) och Sverige (Thörn 2005:132-135). Därefter behandlas två 
studier som båda beskriver processen med att ta fram Stockholms varumärke Stockholm – 
the Capital of Scandinavia. 
 
Tabell 3.1 Slogans, logotyper och platsvarumärken i USA och Sverige. 
 
USA Sverige 

Atlanta: Strategically located for global business Berg: Möjligheternas kommun 

Baltimore: More service, more choices Enköping: Sveriges närmaste stad 

Boston: Progress through partnerships: Americas walking city Fagersta: Här får du livstid 

Chicago: At the heart of everything Filipstad: Mitt i Norden 

Dallas: The city of choice for business Hjo: I love Hjo 

Kansas City: America’s smartest city Karlsborg: Sveriges reservhuvudstad 

Miami: The birth of the new Miami Karlshamn: Med flaggan i topp! 

Norfolk: Where business is a pleasure Karlskrona: Med vind i seglen! 

San Jose: Capital of Silicon Valley Laholm: Gateway to Europe 

Atlantic City: Americas favourite playground Landskrona: Europas mittpunkt 

Denver: A cultural and environment adventure Ljusnarberg: Ett guldkorn mitt I Bergslagen 

Hampton: From the sea to the stars Nynäshamn: Frihet att utvecklas 

Louisville: Your kind of place Oskarshamn: En öppen famn 

Salisbury: Where the past is still present Sollefteå: En kraftfull kommun 

San Antonio: Something to remember Ödeshög: Den lilla kommunen med de stora möjligheterna 
 

Stockholm – the Capital of Scandinavia  
I april 2005 lanserade Stockholms dåvarande finansborgarråd Annika Billström stadens nya 
varumärke Stockholm – the Capital of Scandinavia. Precis som i många andra städer hade en 
reklambyrå anlitats för att ta fram varumärket. I Stockholm gick uppdraget till den lokalt 
baserade byrån Dowell Stubbs som hade instruerats om att ta fram ett tydligt, användbart och 
distinkt budskap som dels skulle vara lätt att komma ihåg, dels skulle reflektera Stockholms 
position i Europa. Stockholm hade förvisso redan en handfull varumärken varav Stockholm 
– beauty on water ansågs vara det starkaste. Det vände sig emellertid till besökare och i 
Stockholm ville man ha ett varumärke som även kunde appellera till utländska företag och 
investerare. Den egna befolkningen var också en viktig målgrupp. Att Stockholm beskrivs 
som Skandinaviens huvudstad baseras på en föreställning om att kännedomen om Sverige 
är relativt låg internationellt sett. Skandinavien uppfattades däremot som ett etablerat och 
välkänt begrepp. I Stockholm framhålls att man både vill och kan förknippas med de 
värden Skandinavien står för, t.ex. ren natur, effektivitet, demokrati och stilren design. 
Vidare anförs att Stockholm uppfyller de krav som kan ställas för att kallas Skandinaviens 
huvudstad. Budskapet beskrivs som väl underbyggt och motiveras av att Stockholm är 
Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. I 
Stockholm finns dock en medvetenhet om att det kan framstå som kaxigt att positionera 
sig som Skandinaviens huvudstad. Utgångspunkten är dock att Stockholm måste sticka ut 
hakan och ta vara på möjligheter innan andra städer hinner före. Responsen från övriga 
huvudstäder i Skandinavien har varken varit särskilt stark eller negativ, hävdas det 
(Berglund 2006:45-46 samt Jansson och Power m.fl. 2006:33-34). 
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Vanliga teman i marknadsföringen av postindustriella städer 
Ward (1998:209-235) redogör för vanliga teman i marknadsföringen av postindustriella 
städer. Genomgången bygger i huvudsak på studier av stora industristäder i omvandling 
och visar, inte helt oväntat, att förnyelse är ett centralt tema. Att tvätta bort en negativ 
image och ersätta den med en ny profil som visar på framåtanda, dynamik och förändring 
har enligt honom kommit att bli centralt. För många städer handlar det om att visualisera 
övergången från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle och tydliggöra skillnaden 
mellan den gamla och den nya staden. Ward (1998:210-211) menar att det industriella arvet 
ofta lever kvar som en stolt (men selektiv) historieskrivning för att markera att den forna 
framgången inte är slut – den fortsätter idag och in i framtiden. I samma anda noteras att 
postindustriella städer ofta porträtteras som framtidsinriktade och framåtsträvande, t.ex. i 
formuleringar som ”stepping towards tomorrow”, ”undergoing a renaissance” och ”shaping the future” 
(Griffiths 1998:46) (se även Holcomb 1994:115-130 , Barke och Harrop 1994:93-94, Short 
och Kim 1999:101 samt Avraham och Ketter 2008:13). 
 
Ward gör en historisk tillbakablick och menar att de budskap som förmedlas har ändrat 
karaktär. Tidigare marknadsfördes städer främst som platser för industriell produktion. 
Idag porträtteras de snarare som platser för konsumtion, inte minst av kultur i vid mening. 
Många städer har således gått ifrån att fokusera på produktionsfaktorer till att inkludera ett 
brett spektra av urbana kvaliteter i sin marknadsföring. Livskvalitet har blivit ett centralt 
tema många städer beskrivs som en attraktiv plats att både bo och driva företag på (se även 
Holcomb 1994:122 samt Short och Kim 1999:124-126). Short och Kim (1999:121) 
sammanfattar denna analys och menar att många städer fokuserar på: 
 

… the new rather than the old, the fashionable postmodern rather than the merely modern, 
the post-industrial rather than the industrial, consumption rather than production, spectacle 
and fun rather than pollution and work (1999:101). 

 
Short och Kim (1999:124-126) redovisar en studie av 34 annonser från olika amerikanska 
städer i affärstidningar och resemagasin 1994-1995. De budskap som förmedlas i 
annonserna har delats in i två kategorier, företagsekonomiska fördelar och livskvalitet, och 
sammanfattas i tabell 3.2. Även om de teman som redovisas i tabellen är specifika för deras 
undersökning, framstår de som mer eller mindre generiska då de återkommer i ett flertal 
innehållsanalyser inom ämnesområdet (se Holcomb 1994, Barke och Harrup 1998, 
Griffiths 1998, Ward 1998 samt Murray 2001). 
 
Tabell 3.2 Teman i marknadsföringen av postindustriella städer. Efter Short och Kim (1999:124-126). 
 
Företagsekonomiska fördelar Livskvalitet 

Bra företagsklimat Vacker/storslagen natur 

Idealisk arbetskraft Fördelaktigt klimat 

Högteknologisk infrastruktur Låga levnadsomkostnader, stort utbud 
av bostäder och en vänlig attityd 

Sund lokal ekonomi i tillväxt Rikt kulturarv och stort utbud av kultur-
aktiviteter 

Centralt fördelaktigt läge Stort utbud rekreationsmöjligheter 

 

Vanliga teman i marknadsföring för att locka inflyttare 
Niedomysl (2004:1998-1999) har studerat vad svenska kommuner lyfter fram i marknads-
föring för att locka inflyttare. Han pekar på att mjuka faktorer som boendemiljö, livskvalitet 
och friluftsmöjligheter anses viktigt i alla av kommuner (utom i storstäder som inte 
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marknadsför sig för att locka inflyttare). Tillgång till arbete och utbildning som traditionellt 
sett har ansetts som viktigt för att locka inflyttare tillskrivs inte alls samma betydelse. 

Big business? 
Flera författare pekar på att det är svårt att uppskatta exakt hur mycket pengar som 
spenderas på promotion. Vidare framhålls att de beräkningar som har gjorts innehåller 
stora osäkerheter (Haider 1992:130, Griffiths 1998:45 och Niedomysl 2004:1997). Trots det 
anförs att kostnaderna för promotion har ökat markant de senaste årtiondena (Holcomb 
1994:120, Young och Lever 1997:332, Griffiths 1998:45 samt Avraham och Ketter 
2008:10). Även kostnaderna beskrivs som låga jämfört med kommersiell produktmarknads-
föring, är de enligt Ward (1998:197) extremt höga jämfört med tidigare episoder av plats-
marknadsföring/platsförsäljning. 
 
Niedomysl (2004:1996-1997) har försökt att uppskatta hur mycket pengar som svenska 
kommuner spenderar på marknadsföring, dels generellt och dels för att locka inflyttare. 
2002 spenderade de 220 kommuner som ingick i studien knappt SEK 190 000 000 på 
marknadsföring och drygt SEK 40 000 000 på marknadsföring för att locka inflyttare. 
Enligt Niedomysl ökade kommunernas kostnader för marknadsföring med drygt 20 
procent mellan 2000 och 2002. Under samma tidsperiod ökade kostnaderna för marknads-
föring för att locka inflyttare med 28 procent. Studien visar dock det finns skillnader mellan 
olika typer av kommuner i dessa avseenden. Sett till antalet invånare spenderade storstads-
kommunerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) absolut minst på marknadsföring. De 
spenderade ingenting på marknadsföring för att locka inflyttare. Sett till antalet invånare 
spenderade glesbygdskommunerna överlägset mest på marknadsföring, dels generellt och 
dels för att locka inflyttare. I likhet med större städer (kommuner med 50 000 till 200 000 
invånare) ökade glesbygdskommunernas kostnader för marknadsföring och marknads-
föring för att locka inflyttare mer än för genomsnittet mellan 2000 och 2002. Även 
förortskommunernas kostnader för marknadsföring för att locka inflyttare ökade mer än 
för genomsnittet mellan 2000 och 2002 (Niedomysl 2004:1996-1997). 

Förväntade och faktiska effekter 
Flera författare pekar på att det saknas kunskap om effekterna av den växande praktiken av 
platsmarknadsföring. En anledning anses vara att många städer saknar mätbara mål och 
inte följer upp resultatet av sina marknadsföringskampanjer (se t.ex. Holcomb 1994:121, 
Young och Lever 1997:333 samt Avraham och Ketter 2008:9-10): 
 

While considerable resources of time, money, skill and energy are being expended on market-
ing places, the efficacy of the methods and the effectiveness of the campaigns are seldom 
scrutinised or evaluated in more than a cursory manner (Holcomb 1994:121).  

 
En annan anledning är att det saknas forskning på området. Niedomysls utvärdering av 
kommunernas kampanjer för att locka inflyttare utgör dock ett undantag. Dels studerades 
de förväntade effekterna, dels de faktiska effekterna. För det första kan noteras att en 
majoritet av de kommuner som hade genomfört en kampanj för att locka inflyttare 
bedömde att den, troligtvis eller helt säkert, hade varit framgångsrik, dvs. att kampanjen 
hade bidragit till ökad inflyttning. Resultatet kan ses mot bakgrund av att drygt hälften hade 
utvärderat effekterna av sina kampanjer. För det andra kan noteras att den vetenskapliga 
analysen av de faktiska effekterna går rakt emot de förväntningar som undersökningen ger 
uttryck för: kampanjerna hade ingen mätbar positiv effekt på inflyttningen i kommunerna. 
Undersökningen kunde således inte påvisa några positiva samband mellan platsmarknads-
föring och inflyttning (Niedomysl 2004:2000-2006). 
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”Hård” platsmarknadsföring 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att 
promotion och varumärkesbyggande ofta kombineras med symbolprojekt som innebär för-
ändringar och nya aktiviteter i den urbana miljön (se t.ex. Griffiths 1998, Ward 1998, Jans-
son och Power m.fl. 2006, Ashworth 2009 och Brorström 2010). Nedan behandlas tre 
enligt litteraturen vanliga och delvis överlappande strategier i vad som tidigare benämndes 
”hård” platsmarknadsföring: symbolbyggnader, urban design och events. 

Platsmarknadsföring genom symbolbyggnader 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt finns en bred samsyn om att 
symbolbyggnader (signature/flagship buildings) har blivit en vanlig strategi i platsmarknads-
föring (se t.ex. Griffiths 1998:50-51, Ward 1998:189, Janson och Power m.fl. 2006:18-20, 
Book 2008:101, Ashworth 2009:114-116 och Biddulph 2011:65). Symbolbyggnader är dock 
inte en ny företeelse. Pyramiderna i Egypten, Colosseum i Rom och Parthenon i Aten är 
alla exempel på historiska byggnader som inte bara var tänkta att inrymma en specifik verk-
samhet, utan som genom sin monumentala utformning syftade till att förmedla ett budskap 
om de respektive regenter som uppförde dem. Precis som dessa historiska byggnader ger 
uttryck för politiska intentioner och idéer under de respektive epoker de uppfördes, säger 
dagens symbolbyggnader något om samtiden (Ashworth 2009:14). 
 
Griffiths menar att symbolbyggnader har kommit att bli ”… the centrepieces in [postindustrial] 
image-oriented urban landscape strategies” (1998:51). Ashworth (2009:14-15) för ett liknande 
resonemang och menar att deras framgång beror av två saker. Dels ska arkitekturen vara 
spektakulär och iögonfallande, dels ska arkitekten vara namnkunnig. Symbolbyggnader ska 
synas och pratas om. Att de uppskattas och är estetiskt tilltalande är av mindre betydelse, 
huvudsaken är att de skapar ett medialt intresse och gör platsen ifråga känd (se även Ward 
1998:193-194). Griffiths (1998:50-51) pekar på att symbolbyggnader kan komma till uttryck 
på olika sätt men att många inrymmer finkulturell verksamhet som t.ex. operahus, museum 
och konstgallerier. Operahuset i Sydney och Guggenheimmuseet i Bilbao tillhör de mest 
omskrivna. Operahuset i Köpenhamn, det norska opera- och baletthuset i Oslo och museet 
för samtidskonst ”Kiasma” i Helsingfors är samtida exempel från Norden (Jansson och 
Power m.fl. 2006:19). 
 
Enligt Bianchini (1993:15-16) är symbolbyggnader som de ovan nämna ofta är en del av en 
mer omfattande förnyelsestrategi som syftar till att förse städer, inte minst industristäder i 
omvandling, med ett nytt innehåll och en ny image. Symbolbyggnader fungerar som en 
markör för urban förnyelse samtidigt som de synliggör kulturens betydelse i den urbana 
ekonomin. Symbolbyggnader tillskrivs ofta ett ekonomiskt värde och en instrumentell roll i 
samhällsutvecklingen. Det finns en förhoppning om att stimulerar annan utveckling, som 
t.ex. i Bilbao där Guggenheimmuseet kom att fungera som en katalysator för annan kultur-
verksamhet och bidrog till att förändra bilden av Bilbao från en nedgången industristad till 
ett centrum för konst och kultur. Denna effekt har benämnts ”Guggenheimeffekten” 
(Jansson och Power m.fl. 2006:18-20). Ashworth (2009:15-16) menar dock att symbol-
byggnader inte alltid ger upphov till de positiva effekter som förutsågs när de uppfördes. 
Enligt honom kan inte ”Guggenheimeffekten” tas för given: 
 

There is some danger of the creation of ’Cathedrals in the desert”, that is buildings that are 
successful in being noticed but which do not translate this attention into benefits for other 
aspects of the place. They can become objectives them selves rather than just instruments for 
the attainment of broader local policies. They are unlikely to be automatically successful merely 
by being built and being noticed. The ‘Guggenheim effect’ /…/may be no more than an 
illusion generated by wishful thinking (Ashworth 2009:16) 
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Platsmarknadsföring genom urban design 
Den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt vittnar om att symbolbyggnader 
ofta ackompanjeras av förnyelseinriktad urban design som syftar till att omvandla och förse 
delar av stadsmiljön med ett nytt innehåll. Griffiths (1998:51) beskriver dessa omvandlings-
processer som relativt subtila initiativ och menar att de ofta resulterar i en tematisering av 
stadsmiljön. Ashworth (2009:16-19) pekar på två vanliga strategier i urban design: signature 
design och signature districts. 
 
Med den första strategin, signature design, introduceras designelement i den offentliga miljön. 
Strategin syftar ofta till en enhetlig utformning av gator, torg och parker (t.ex. genom 
skyltar, utemöbler och gatubeläggning) som tillsammans ska sända ett budskap om platsen 
ifråga (Ashworth 2009:16-17). 
 
Med den andra strategin, signature districts, förses ett avgränsat område i staden med ett nytt 
innehåll som fungerar som en symbol för staden som helhet. Ofta handlar det om ned-
gångna stadskvarter samt övergivna hamn- och industriområden som omvandlas till platser 
för kultur, konsumtion och nöjen. Faneuil hall och Quincy Market i Boston har t.ex. kommit 
att stå förebild för den utbredda utvecklingen av vad som i forskningslitteraturen benämns 
festival market places, dvs. konsumtionsområden som inrymmer allt ifrån butiker till caféer, 
restauranger och underhållning. Londons Covent Garden, Liverpools Albert Dock och 
Sydneys Darling Harbour är typiska exempel. I många städer pågår även en upprustning av 
nedgångna stadskvarter som omvandlas till platser för kreativa kulturverksamheter. Dessa 
kreativa distrikt uppstår ofta spontant men har kommit att uppmuntras och bli ett viktigt 
redskap i städers marknadsföring (Griffiths 1998:49-50, Ward 1998:193-194 och Ashworth 
2009:18). SoFo (South of Folkungagatan) på Södermalm i Stockholm kan statuera exempel 
(Jansson och Power m.fl. 2006:34-36). 

Platsmarknadsföring genom events 
En annan vanlig strategi i platsmarknadsföring är enligt litteraturen att anordna events. 
Distinktionen mellan symbolbyggnader, urban design och events är dock inte helt självklar. 
Det är snarast en förenkling. I praktiken hänger de ofta ihop. Symbolbyggnader och urban 
design motiveras ofta av events (av större karaktär) samtidigt som events (av just större 
karaktär) ofta förutsätter symbolbyggnader och urban design (Ward 1998:204, Jansson och 
Power m.fl. 2006:23 samt Brorström 2010:16). 
 
Events kan ha olika syften, olika karaktär och olika målgrupper i fokus. Getz (1999:13) gör 
en distinktion mellan lokala events, regionala events, hallmark events och mega-events. 
Begreppet mega-event beskrivs dock som relativt. Huruvida ett event är att betrakta som 
mega eller inte beror enligt Getz av de relativa effekter som eventet ger upphov till för 
platsen där det äger rum. För en plats med några hundra invånare kan t.ex. ett event som 
lockar 20 000 besökare betraktas som mega (Getz 1993:6). I den forskningslitteratur som 
har plats som utgångspunkt verkar dock mega-events tolkas som stora spektakel av global 
karaktär. Ward (1998:206) beskriver sommarolympiaden som det största och mest prestige-
fyllda mega-eventet. Kampen om att få anordna det har enligt honom ökat markant sedan 
mitten av 1980-talet. Dels pågår en tävlan mellan städer inom länder, dels en tävlan mellan 
länder. De ekonomiska och politiska fördelarna av att kandidera och framförallt, att få 
anordna olympiaden, anses vida överstiga de kostnader som är förknippade med de 
respektive momenten. Ashworth (2009:19) menar dock att fördelarna är som störst för 
städer som strävar uppåt i den urbana hierarkin, dvs. för städer som är i behov av globalt 
erkännande och den status som följer av att anordna ett mega-event. 
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Att stå värd för en olympiad, världsutställning eller ett världsmästerskap är få förunnat, 
även om det är relativt många som kandiderar. Det finns dock många ambulerande events 
varav utmärkelsen Europas kulturhuvudstad är ett de mest omskrivna, åtminstone i en 
europeisk kontext (se bl.a. Richards och Wilson 2004, García 2005, Griffiths 2006). En stor 
del av forskningslitteraturen inom ämnesområdet handlar dock om mega-events (se 
Andersson och Niedomysl 2009 för en liknande analys och bl.a. Cochrane m.fl. 1996 samt 
Essex och Chalkley 1998 som exempel). Det finns dock studier som intresserar sig för 
lokala och regionala events, även i Sverige. Ek (2007) gör t.ex. en kritisk analys av en 
seglingstävling (en deltävling i America’s Cup) i Malmö, Olsson och Berglund (2009) skriver 
om Arboga medeltidsdagar ur ett medborgarperspektiv och Andersson och Niedomysl 
(2009) studerar hur och varför kommunerna tävlar om att få anordna deltävlingar i melodi-
festivalen. 

Platsmarknadsföring i samarbete 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt anförs att det inte bara har skett 
förändringar i hur platsmarknadsföring manifesteras. Det har också skett förändringar i hur 
den organiseras. Ward (1998:197-199) menar att det är särskilt tydligt i europeiska städer 
där det historiskt sett har varit lokala offentliga aktörer som haft det övergripande ansvaret 
för platsmarknadsföring. Han pekar därvid på att den amerikanska modellen med partner-
skap allt mer anammats i europeiska städer och att marknadsföringen, i större utsträckning 
än tidigare, genomförs i samverkan inom och över administrativa gränser. Vidare görs 
observationer på att olika typer av marknadsföringsaktiviteter samordnas i ett och samma 
bolag, i alla fall i större städer som t.ex. Manchester (Marketing Manchester), Birmingham 
(Birmingham Marketing Partnership) och Stockholm (Stockholm Business Region) (Ward 1998:199 
samt Berglund 2006:45-53) (se även Holcomb 1994:118-122, Ward 1998:186-208, Griffiths 
1998:44 samt Short och Kim 1999:98). 

Samarbete i en svensk kommunal kontext 
Falkerby och Westholm (2008:66-67) skriver om platsmarknadsföring som en av flera upp-
gifter i kommunernas näringslivsarbete. Att attrahera investeringar, som det ofta är frågan 
om, beskrivs dock som svårt. Det ställer stora krav på kommunerna. Dels är det dyrt och 
dels krävs kunskaper och kontakter som många kommuner saknar. En vanlig strategi för 
att överkomma dessa problem är att samarbeta med andra kommuner (se även Dannestam 
2009:101-102). Dels kan större resurser koncentreras till en och samma marknadsföringsin-
sats, dels framstår det område som marknadsförs som starkare/mer kraftfullt. Falkerby och 
Westholm (2008:66-67) menar dock att kommunala samarbeten gällande platsmarknads-
föring inte är helt problemfria, inte minst för att de kommuner som samarbetar också är 
konkurrenter. Falkerby och Westholm pekar på att alla vill att etableringar och 
investeringar ska förläggas till den egna kommunen vilket har resulterat i att många sam-
arbeten omgärdats av restriktioner. Få vill ge avkall på den egna näringslivsverksamheten 
vilket har gett upphov till parallella verksamheter. Samverkansorganen har ofta avgränsade 
uppgifter och en begränsad ekonomi (Falkerby och Westholm 2008:66-67). 
 
Samverkande kommuner tar ofta fasta på gemensamma förutsättningar och marknadsför 
sig under en och samma paroll (Falkerby och Westholm 2008:66). Heldt Cassel (2008:164-
165) beskriver den regionala nivån som viktig och menar att många kommuner marknads-
förs i relation till en geografisk kontext som de vill förknippas med. Vilka budskap som för-
medlas beror enligt henne till stor del av vilken målgrupp som fokuseras. Många sam-
arbetar t.ex. för att skapa starka turistdestinationer. Då knyts kommunernas identitet till en 
geografisk kontext med kvaliteter som förmodas ha attraktionskraft på besökare, t.ex. 
vacker natur, spännande historia och/eller intressanta besöksmål. Höga kusten, Siljans-
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bygden och Astrid Lindgrens Småland är exempel på turistdestinationer med en regional 
profil. I marknadsföring för att locka inflyttare, etableringar och/eller investeringar blir 
andra kvaliteter och regionala tillhörigheter viktiga. Då gäller enligt henne att framhålla god 
service för invånarna, bred arbetsmarknad och hög kompetens hos arbetskraften. Hon 
pekar på att många kommuner knyter an till en tillväxtregion, vilket bl.a. det växande sam-
arbetet Stockholm Business Alliance (SBA) vittnar om (Falkerby och Westholm 2008). 
 
Stockholm Business Alliance (SBA) är ett av de mest omfattande samarbetena vad gäller plats-
marknadsföring i Sverige idag. Partnerskapet har 50 medlemmar från sju län som betalar en 
avgift om fyra kronor per invånare och år. Partnerskapet är knutet till Stockholm Business 
Region, ett kommunalt bolag i Stockholms stad, och marknadsför sig under parollen Stock-
holm – the Capital of Scandinavia. SBA arbetar med marknadsföring, omvärldsbevakning och 
investeringsfrämjande åtgärder. En viktig uppgift är att utveckla kommunernas näringslivs-
service och genom det skapa goda förutsättningar att locka utländska investeringar. Målet 
är att Stockholmsregionen ska bli Europas ledande hållbara tillväxtregion (Falkerby och 
Westholm 2008:66-68 samt Verksamhetsplan Stockholm Business Alliance 2012). 
 
En viktig uppgift för SBA är att förmedla investeringsförfrågningar från utländska företag 
som vill investera och/eller etablera sig i Stockholmsregionen. Dessa förfrågningar kommer 
ofta från den statliga myndigheten Invest in Sweden Agency (ISA) och går till alla kommuner i 
samarbetet. Det är upp till varje kommun att ta hand förfrågningarna och svara på om de 
kan uppfylla de krav som ställs, t.ex. gällande tillgång på arbetskraft och lokaler samt 
transport- och kommunikationsinfrastruktur (Falkerby och Westholm 2008:68-72). 
 
Falkerby och Westholm (2008:68-69) har dels studerat kommunernas motiv för att delta i 
SBA, dels vilken nytta de anser sig ha av samarbetet. Att främja tillväxt och utveckla sitt 
näringslivsarbete ses som viktiga motiv för att delta. Samarbete i sig ses också som ett 
viktigt motiv, även det också beskrivs som viktigt för att åstadkomma tillväxt. Många av de 
intervjuade är nöjda med samarbetet. Att delta i ett större sammanhang och komma i 
kontakt med den internationella ekonomin, vilket de annars inte skulle ha gjort, beskrivs 
som värdefullt. Falkerby och Westholm noterar emellertid att många av kommunerna inte 
har resurser att hantera de investeringsförfrågningar som förmedlas. Författarna citerar en 
av de intervjuade som uttrycker detta på ett talande sätt: 
 

Vi når inte riktigt upp till att ha nytta av SBA. De gav oss en flagga så att vi skulle kunna flagga 
med den överenskomna devisen Stockholm – the Capital of Scandinavia, men vi har ingen 
flaggstång i kommunen som var stor nog, så vi kan inte hissa flaggan (Falkerby och Westholm 
2008:69). 

 
Falkerby och Westholm (2008:70-74) pekar på att viljan att knyta an till Stockholm sträcker 
sig långt bortom Mälardalen. Stockholm framstår således som en tillgång för en rad 
kommuner som egentligen inte har någon anknytning till staden. Att perifera kommuner 
marknadsför sig med parollen Stockholm – the Captial of Scandinavia (som inte ger uttryck för 
att det finns ett omland och 50 kommuner i samarbete) kan enligt författarna bero på det är 
svårt för en enskild kommun att locka utländska investeringar. SBA kan möjliggöra det och 
öppnar därvid en dörr som annars skulle ha varit stängd. 

3.6 Sammanfattning och avslutande reflektion 
Detta kapitel har behandlat forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt och tolkar 
platsmarknadsföring som ett uttryck för lokal entreprenöriell politik. Syftet med kapitlet har 
varit att fördjupa och kontextualisera de översiktliga beskrivningar som gjordes i kapitel 2, 
där litteraturen introducerades. Kapitlet har dels skildrat den samhällskontext inom vilken 
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platsmarknadsföring har uppkommit, dels hur platsmarknadsföring antas ta sig i uttryck i 
praktiken, särskilt i städer och kommuner. Vidare har perspektiv på attraktivitet, territoriell 
konkurrens och konkurrenskraft behandlats. 
 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt 
finns en bred samsyn om att övergången från ett industri-
samhälle till ett kunskapssamhälle har gett upphov till ökad 
mobilitet och försatt västerländska städer i en ny 
konkurrenssituation. Vidare anförs att dessa förändringar 
har bidragit till ett s.k. entreprenöriellt sätt att tänka och 
arbeta i den lokala politiken. Dels anförs att den lokala 
politiken har inriktats mot att främja tillväxt, attraktivitet 
och konkurrenskraft, dels att den ofta bedrivs i samverkan 
mellan offentliga och privata aktörer i nätverksliknade 
former. Forskningslitteraturen vittnar även om att plats-
marknadsföring är typiskt för denna s.k. entreprenöriella 
politik. Platsmarknadsföring tolkas ofta som ett fler-
dimensionellt redskap för att skapa och förmedla specifika 
bilder av en plats. Promotion och platsvarumärken, symbol-
byggnader, urban design och evenemang beskrivs som 
vanliga komponenter i platsmarknadsföring. Även samverkan inom och över administrativa 
gränser har beskrivits som vanligt i platsmarknadsföring, se figur 3.2. 
 
Den forskningslitteratur som har behandlats i detta kapitel är omfattande och diversifierad. 
Den är rotad i olika samhällsvetenskapliga ämnen, alltifrån ekonomisk geografi och regional 
economics till statsvetenskap och planering. Det är svårt, om inte omöjligt, att utförligt redo-
göra för de teorier och resonemang som har behandlats i kapitlet. Av förklarliga skäl är 
genomgången översiktlig. Avsikten har dock inte varit att ge all forskningslitteratur rättvisa 
vad avser innehåll och karaktär. Kapitlet handlar om s.k. platsmarknadsföring och syftet 
har varit att beskriva dess ursprung, framväxt, uttryck och organisation. Generella resone-
mang har varvats med empiriska observationer, både i Sverige och utomlands. Genom-
gången baseras på forskningslitteratur som bidrar till förståelsen av detta, oavsett om den 
fokuserar platsmarknadsföring (t.ex. Ward 1998) eller inte (t.ex. Begg 1999, Cheshire 1999 
och von Sydow 2004). Kapitlet består således av teorier och resonemang som främjar dess 
specifika syfte. Genomgångar med andra syften får såklart en annan karaktär. 
 
Den forskningslitteratur som fokuserar platsmarknadsföring (vilken har refererats som den 
forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt) är på inget sätt homogen (se kapitel 
2). Dock finns en bred samsyn om vad platsmarknadsföring är och syftar till: det tolkas 
som en flerdimensionell verksamhet för att skapa och kommunicera specifika bilder av en 
plats. I kapitlet har jag valt att benämna denna verksamhet platsmarknadsföring eftersom 
det fortfarande är det mest använda begreppet i forskningslitteraturen. Som noterades i 
kapitel 2 framstår det emellertid som om denna verksamhet är inriktad mot platsförsäljning 
och inte platsmarknadsföring. Antagandet om att forskningslitteraturen handlar om plats-
försäljning och inte platsmarknadsföring ska dock tolkas med försiktighet och ses som en 
hypotes för framtida forskning, inte som ett fastställande. I den forskningslitteratur som 
har plats som utgångspunkt är begreppsanvändningen ofta oklar och inkonsekvent. Plats-
marknadsföring används ofta synonymt med place selling, place promotion och/eller place 
branding, både inom och mellan studier. Överlag är litteraturen otydlig på vad respektive 
begrepp betyder och hur de relaterar till varandra. Det skapar en vaghet som tenderar att 
förta styrkan i de empiriska analyserna. 

Strukturomvandling 

Territoriell konkurrens 

Lokal entreprenöriell politik 

Platsmarknadsföring: 

Promotion och branding 
Symbolbyggnader 

Urban design 
Evenemang  
Samverkan 

Figur 3.2. Relationen 
mellan centrala begrepp i 
forskningslitteratur som har 
plats som utgångspunkt. 
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Millington (2002:25) resonerar kring forskningslitteraturens karaktär och menar att den 
skulle vinna på att lägga större vikt vid begreppens teoretiska innebörd inom marknads-
föringsämnet. På motsvarande sätt anförs att den forskningslitteratur som har marknads-
föring som utgångspunkt, vilken behandlas i kapitel 4, skulle vinna på att lägga större vikt 
vid den sociala och institutionella kontext inom vilken platsmarknadsföring praktiseras. 
Millington efterlyser således studier med ett integrerat angreppssätt på platsmarknadsföring, 
dvs. studier som tar utgångspunkt i både plats och marknadsföring. Även om det finns så-
dana studier (se särskilt Braun 2008), saknas forskning som använder platsmarknadsföring 
som ett analytiskt begrepp i empiriska analyser. 
 
Avslutningsvis kan noteras att flera studier pekar på att den växande praktiken av plats-
marknadsföring har resulterat i likriktning som dels avspeglas i de budskap som förmedlas i 
place promotion och place branding, dels i den urbana miljön. Denna observation reser frågan 
om den växande praktiken av platsmarknadsföring verkligen är så diversifierad, målgrupps-
anpassad och specifik i sitt syfte, vilket bl.a. Haider (1992) ger uttryck för. Det kan framstå 
som paradoxalt att städer som vill sticka ut och skilja sig från mängden gör i princip samma 
saker. Holcomb (1999:69) liknar emellertid den växande praktiken av platsmarknadsföring 
vid Fausts dilemma och menar att städer, precis som Faust, ”are damned if they do and damned 
if they don’t”. Städer som inte marknadsförs riskerar att hamna efter i konkurrensen. Städer 
som marknadsförs riskerar å andra sidan att inbegripas i en kostsam tävlan med ständig för-
nyelse för att för att inte även de hamna efter i konkurrensen (se även Griffiths 1998:57). 
Med detta perspektiv framstår platsmarknadsföring, så som begreppet har beskrivits i detta 
kapitel, som en självförstärkande process där utfallet för enskilda städer är högst osäkert. 
Finns alternativ och vad utmärker i så fall dessa? 
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 4. Marknadsföring som utgångspunkt 

I detta kapitel behandlas forskningslitteratur som begreppsligar platsmarknadsföring med 
utgångspunkt i marknadsföringsämnet. Litteraturen introducerades i kapitel 2 och beskrevs 
med begreppet marknadsföring. Den beskrevs även som preskriptiv och/eller konceptuell 
(teoretisk). Detta kapitel syftar till att mer utförligt visa på litteraturens innehåll och sätta det 
i en vidare teoretisk kontext. Först behandlas den preskriptiva forskningslitteraturen som 
tolkar platsmarknadsföring som ett sätt att stärka platsers attraktivitet och konkurrenskraft. 
Därefter beskrivs huvuddragen i den konceptuella forskningslitteraturen som gör paralleller 
mellan platsmarknadsföring och samhällsplanering. Därutöver redovisas perspektiv på 
platser som produkter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och reflektion. 

4.1 Platsmarknadsföring, attraktivitet och konkurrenskraft 
Den preskriptiva forskningslitteraturen har en sak gemensamt med den forskningslitteratur 
som har plats som utgångspunkt: den handlar om platsers arbete för att skapa attraktivitet 
och konkurrenskraft. Utgångspunkten och angreppssättet är dock annorlunda än i den 
forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt. Den preskriptiva litteraturen tar 
utgångspunkt i marknadsföringsämnet, främst i managementansatsen och handlar om hur 
platser kan och bör marknadsföras, snarare än om hur de marknadsförs och vilka orättvisor 
det ger upphov till, vilket behandlas i den litteratur som har plats som utgångspunkt. Den 
preskriptiva litteraturen har beskrivits som praktiskt orienterad (Ward 1998:6, Barke 
1999:486-487 samt Short och Kim 1999:98) och kan liknas vid en manual i platsmarknads-
föring. Den kan också ses som en normativ teori om platsmarknadsföring, dvs. som en 
teori om hur olika typer av marknadsföringsaktiviteter kan och bör mixas för att stärka 
platsers attraktivitet och konkurrenskraft. I litteraturen diskuteras bl.a. varför det är viktigt 
att marknadsföra platser, vilka aktörer som bör involveras, vilka målgrupper som bör 
fokuseras och hur platser kan och bör marknadsföras på bästa sätt. I följande avsnitt 
behandlas i tur och ordning respektive tema. 

Drivkrafter för platsmarknadsföring 
I boken Marketing Places, som i stor utsträckning har präglat den preskriptiva forsknings-
litteraturen, menar Kotler m.fl. (1993:1-4) att de flesta städer och regioner har problem. I 
den europeiska utgåvan, Marketing Places Europe, konstateras att det samma gäller för 
europeiska städer och regioner (1999:13-16).1 De med störst problem beskrivs som ”dying or 
chronically depressed” medan andra rankas på en skala från ”acutely depressed” till ”the favoured 
few”. Oavsett var på skalan en stad befinner sig är det enligt författarna aldrig läge att ”slå 
sig till ro”. Städer som inte har några överhängande problem idag kommer med stor 
sannolikhet att få det i framtiden. Kärnan i analysen är att städers förutsättningar och 
funktion har förändrats och oundvikligen kommer att förändras. Utgångspunkten är så-
ledes att framtiden är oviss och att europeiska städer och regioner, oavsett hur framgångs-
rika de är, står inför stora utmaningar i att hantera just förändringar: 
 

… what ever economic circumstances a place finds itself in, it inevitably involves into new cir-
cumstances. Every place is subject to internal growth and declined cycles as well as to external 
shocks and forces beyond their control (Kotler m.fl. 1993:4). 

 

                                                 
1 Marketing Places Europe (1999) inleds med ett kapitel om de specifika utmaningar som europeiska städer och 
regioner står inför. Bortsett från det kapitlet, och att Christer Asplund är en av författarna, finns endast små 
skillnader mellan den europeiska utgåvan och den amerikanska originalutgåvan. 
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Enligt Kotler m.fl. kan platsers problem hänföras till en oförmåga att hantera förändringar; 
dels interna förändringar som uppstår p.g.a. av tillväxt och tillbakagång (s.k. internal forces), 
dels externa förändringar som bl.a. teknikutveckling och ökad konkurrens (s.k. external 
forces). Utgångspunkten är att förändringar ofta kommer snabbt och oväntat och att dagens 
mobila samhälle kräver ”action” snarare än ”reaction”. Att reagera beskrivs dock som mycket 
vanligare än att agera. Författarna pekar på fyra vanliga men ur deras perspektiv under-
måliga strategier för att hantera förändringar; (I) att vända sig till staten för bidrag och/eller 
investeringar, (II) att genomföra omfattande reklamkampanjer, (III) att vidta näringslivs-
främjande åtgärder och (IV) att satsa på landmärken med spektakulär arkitektur, s.k. 
attraktioner (1999:16-24). 
 
Kotler m.fl. förespråkar en femte strategi, platsmarknadsföring, som också benämns strategisk 
marknadsplanering. Enligt dem är platsmarknadsföring en ansats i planering och utveckling 
av platser som inbegriper strategisk och marknadsorienterad planering. Strategisk planering 
går enligt deras perspektiv ut på att förutse och anpassa sig till förändringar. Det handlar 
således om att agera, snarare än att reagera, och att arbeta aktivt för att stärka en plats 
attraktivitet och konkurrenskraft. Att vara marknadsorienterad handlar snarare om att vara 
lyhörd för vad platskonsumenterna uppfattar som attraktivt och genom en mix av åtgärder 
tillgodose deras behov och önskemål, dvs. deras efterfrågan (1999:25 & 278). Braun 
(2008:45-46) har en liknande utgångspunkt och menar att marknadsföring fyller samma 
funktion i städer som i företag: att säkra verksamheten i en dynamisk och konkurrensutsatt 
miljö. Det som skiljer platser från företag i detta avseende är motivet: i företag syftar 
marknadsföring till vinstmaximering och i städer till välstånd och välfärd. En marknads-
orienterad/efterfrågeorienterad ansats beskrivs som grundläggande vad gäller marknads-
föring, inte minst ur ett konkurrensperspektiv. Enligt Braun syftar marknadsföring till att 
matcha en plats utbud med konsumenternas efterfrågan. En tydlig bild av vad eftertraktade 
målgrupper efterfrågar gör det möjligt att skräddarsy erbjudanden och därigenom hävda sig 
mot andra platser som tävlar om samma målgrupper: 
 

Cities that want to retain a particular business, attract tourists or new residents can be more 
successful by knowing the preferences of the target groups better and invest in an attractive 
environment according to those demands. The targeted approach is very important in a 
competitive setting where the city’s potential customers have a wide option of choices. A 
closer match with the needs, wants and demands of the city’s (potential) customers is more 
likely to be successful (Braun 2008:46). 

Platsproducenter 
I den preskriptiva forskningslitteraturen förordas bred samverkan inom och mellan 
administrativa gränser. Enligt Kotler m.fl. (1999:283-285) är samverkan särskilt viktigt för 
små städer och regioner som ofta saknar resurser att på egen hand driva större utvecklings-
projekt. I litteraturen förespråkas även bred samverkan mellan offentliga institutioner och 
näringslivet. Enligt Rainisto (2003:219-220) är s.k. public private partnerships en framgångs-
faktor vad gäller platsmarknadsföring. Kotler m.fl. (1999:27) resonerar på samma sätt och 
menar att “the fortunes of places depends on the collaboration of the public and private sectors”. De 
framhåller även vikten av att en plats invånare känner till och sympatiserar med de 
marknadsföringsåtgärder som genomförs. För att bli framgångsrik krävs enligt dem vilja, 
enighet och delaktighet och de argumenterar att: 
 

 … a place’s potential depends to a lesser degree on location, climate and natural resources 
than it does on its human will, skill, energy, values and organization (Kotler m.fl. 1999:27-28). 

 
van den Berg och Braun (1999) gör en liknande analys och menar att platsmarknadsföring 
förutsätter organisatorisk förmåga (organising capacity). Det inbegriper förmågan att 
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organisera marknadsföringen på lämplig rumslig nivå och därigenom skapa förutsättningar 
att förutse och anpassa sig till förändringar. Organisatorisk förmåga definieras som:  
 

 …the ability to enlist all actors involved and, with their help, to generate new ideas and to 
develop and implement a policy designed to respond to fundamental developments and create 
conditions for sustainable development (van den Berg och Braun 1999:995). 

 
Enligt van den Berg och Braun bidrar flera faktorer till organisatorisk förmåga. Förutom 
det sätt som lokala och regionala offentliga institutioner arbetar på, omfattas enligt dem 
förmågan att bygga strategiska nätverk, både inom och mellan dessa och näringslivet. Enligt 
van den Berg och Braun är strategiska nätverk är en förutsättning för att kunna skapa 
resurser och därmed handlingsförmåga i dagens interaktivt styrda samhälle. Enligt för-
fattarna krävs även starkt ledarskap samt en tydlig vision och strategier för hur den ska 
uppnås. Ur deras perspektiv krävs även politisk acceptans samt stöd från dem som bor och 
verkar på en plats (se även Rainisto 2003:216-227 och Braun 2008:104). 

Platskonsumenter 
I en stor del av den preskriptiva forskningslitteraturen betraktas platsmarknadsföring som 
ett sätt att göra platser attraktiva för platskonsumenter på externa marknader, dvs. för plats-
konsumenter som bor och verkar utanför en plats administrativa gränser. Interna markna-
der, dvs. de som redan bor och verkar på en plats, diskuteras snarast i termer av goda 
ambassadörer och ses som indirekta platsproducenter, inte som platskonsumenter (Kotler 
1999:68-69, Langer 2002:67-68, Rainisto 2003:34-35 och Spjuth 2006:13). 
 
Haider (1992) och Braun (2008) menar emellertid att det är viktigt att tillgodose efterfrågan 
på både interna och externa marknader. De noterar förvisso att olika målgruppers efter-
frågan kan överlappa och ge upphov till konflikter. Haider (1992:132) menar att man då 
måste göra kompromisser men säger inget om hur sådana kompromisser kan eller bör 
göras. Braun (2008:59) understryker dock att olika målgruppers efterfrågan kan överlappa 
på ett positivt sätt och ge upphov till synergier. Boende och besökare kan t.ex. uppskatta 
och använda nöjesutbud. Braun (2008:49-59) pekar bl.a. på fyra viktiga och delvis över-
lappande målgrupper som kan vara befintliga och/eller presumtiva: boende, företag, 
besökare och investerare. Enligt honom varierar efterfrågan både inom och mellan dessa 
grupper. Trots det menar han att det finns egenskaper som platskonsumenter inom 
respektive grupp uppfattar som attraktiva. Dessa egenskaper tillskrivs en välfärds-
maximerande funktion och kan enligt Braun ha ett direkt och/eller presumtivt värde för 
platskonsumenter inom respektive grupp. Det handlar således om egenskaper som idag 
och/eller i framtiden kan göra en plats attraktiv för platskonsumenter inom respektive 
grupp, se tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 Målgrupper och attraktiva platsegenskaper. Fritt tolkad efter Braun (2008:54-59). 
 
Boende Företag Besökare Investerare 

En attraktiv boendemiljö 

Bestående av  

Hemmet och närmiljön 
Arbete 
Utbildning 
Fritidsaktiviteter 
Familj och vänner 
 

En attraktiv affärsarena 

Bestående av 

Mark, byggnader och närmiljö 
Arbetskraft  
Nya och befintliga kunder 
Leverantörer 
Finansiering 
Partners 

En attraktiv destination 

Bestående av 

Logi och närmiljö 
Kulturutbud  
Nöjesutbud 
Shoppingutbud 
Restaurangutbud 
Affärsmöjligheter 

Avkastning på investeringar 

En kombination av  

En attraktiv boendemiljö 
En attraktiv affärsarena 
En attraktiv destination 
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Platsmarknadsföring som process 
I den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt finns liknande före-
ställningar om hur platser kan och bör marknadsföras i praktiken. I den forskningslitteratur 
som har ett preskriptivt och/eller konceptuellt (teoretiskt) angreppssätt finns således 
liknande föreställningar om hur platser kan och bör planera strategiskt med marknaden 
som utgångspunkt. Inom båda angreppssätten förordas en stegvis och kronologiskt ordnad 
planeringsprocess som Braun (2008:45) benämner city marketing management (se kapitel 2). 
Kotler m.fl. (1999:107) inkluderar fem steg: marknadsanalys; visionsförklaring och mål-
formulering; framtagande av en handlingsplan samt genomförande och kontroll. Ashworth 
och Voogd (1990:30) föreställer sig en snarlik process och inkluderar fyra faser: marknads-
analys; formulering av mål och strategier; framtagande av en marknadsmix samt prövning 
och uppföljning. I följande avsnitt redovisas hur författarna tänker sig att platser kan och 
bör marknadsföras i praktiken. Deras idéer redovisas integrerat och sammanfattats i 
följande rubriker: (I) inled med en marknadsanalys, (II) formulera en vision samt mål och 
strategier, (III) bestäm en geografisk marknadsmix och gör en handlingsplan, samt (IV) 
genomför och utvärdera. 

I: Inled med en marknadsanalys 
Att göra en marknadsanalys beskrivs som det första och viktigaste steget i processen att 
marknadsföra en plats. I litteraturen finns en bred samsyn om att en marknadsanalys bör 
omfatta en systematisk granskning av utbud, efterfrågan och omvärld, vilket inbegriper en 
plats som produkt, målgruppernas behov och intressen, konkurrenternas beteende samt 
utvecklingstrender i samhället. I litteraturen finns även en bred samsyn om att dessa 
faktorer bör analyseras i termer av styrkor, svagheter, hot och möjligheter, vilket ofta be-
nämns SWOT-analys (Ashworth och Voogd 1990:45-48 samt Kotler m.fl. 1999:107-115). 
 
Ashworth och Voogd (1990:45-48) skiljer mellan intern och extern marknadsanalys. Den 
interna analysen omfattar utbud och efterfrågan och ger enligt dem kunskap om en plats 
styrkor och svagheter. Analysen visar på förhållanden som delvis kan påverkas på lokal nivå 
och kan enligt dem fungera som ett underlag för att matcha utbud och efterfrågan. Den 
externa analysen inbegriper en plats omvärld och ger enligt Ashworth och Voogd kunskap 
om en plats möjligheter och hot. Analysen visar på faktorer som är svåra att påverka på 
lokal nivå och kan enligt dem fungera som ett underlag för att formulera mål och strategier. 
Kotler m.fl. (1999:111-112) resonerar på liknande sätt och menar att en marknadsanalys ger 
kunskap om en plats position på marknaden, dvs. om hur väl den står sig i konkurrensen 
med andra platser. Vidare menar de att styrkor ska definieras varsamt och inte förväxlas 
med konkurrensfördelar. En plats kan ha många styrkor och de är nödvändigtvis inte för-
delar i konkurrensen med andra platser. Utgångspunkten är att platser kan ha samma 
styrkor och att det är marknaden som avgör vad som är en konkurrensfördel och inte. För 
att vara en konkurrensfördel måste en styrka värderas högre än motsvarande styrkor på 
andra platser. För att ha en fördel i konkurrensen måste således en plats ha ”… greater 
relative strength on factors important to the selected target groups” (Kotler m.fl. 1999:113). 
 
Att dela in en marknad i grupper, dvs. att segmentera, beskrivs som en förutsättning för att 
identifiera efterfrågan och anpassa utbudet i enlighet med denna (se Ashworth och Voogd 
1990:48). En marknad kan segmenteras på flera sätt, t.ex. med avseende på demografiska 
och/eller socioekonomiska variabler (Kotler m.fl. 1999:163). När det gäller platsmarknads-
föring är det enligt Ashworth och Voogd (1990:50) viktigt att ta utgångspunkt i hur olika 
grupper använder och värderar en plats som produkt, dvs. i deras geografiska konsumtions-
beteende. Figur 4.1 är fritt tolkad efter Ashworth och Voogd (1990:51) och visar på fyra 
olika segment: (I) användare på interna marknader, (II) presumtiva användare på interna 



4. Marknadsföring som utgångspunkt 

59 
 

marknader, (III) användare på externa marknader och (IV) presumtiva användare på externa 
marknader. 
 
 Användare Presumtiva användare 

Interna marknader I II 

Externa marknader III IV 

 

Figur 4.1 Segment i marknadsföringen av platser. Fritt tolkad efter Ashworth och Voogd (1990:51). 
 
 
För att inhämta kunskap om hur olika segment använder och värderar en plats ska enligt 
Ashworth och Voogd (1990:50) lämpliga metoder användas. Vad som avses med lämpliga 
metoder behandlas dock inte på något utförligt sätt. Ashworth och Voogd ger endast ett 
exempel och det är att enskilda kan intervjuas i anslutning till deras användning av en viss 
plats, t.ex. i ett köpcentrum i så kallade ”street interviews”. Inte heller andra författare för 
något utvecklat resonemang om detta. Överlag är litteraturen otydlig på hur efterfrågan hos 
olika målgrupper kan och bör undersökas (se Olsson och Berglund 2009:127-143 för en 
liknande analys). 

II: Formulera en vision samt mål och strategier 
Att formulera en vision samt mål och strategier beskrivs som det andra steget i processen 
att marknadsföra en plats och ska enligt forskningslitteraturen ta utgångspunkt tas i den 
systematiska granskning av utbud, efterfrågan och omvärld som behandlades ovan. 
 
En vision kan beskrivas som en ledstjärna som uttrycker ett önskat framtida tillstånd. Dess 
syfte är att vägleda marknadsföringsarbetet, dvs. vara ett stöd i prioriteringar mellan olika 
mål, strategier och åtgärder. Kotler m.fl. (1999:118) betonar vikten av att både invånare och 
näringsliv är delaktiga när en vision formuleras. De menar att en extern konsult kan bidra 
med kreativitet och nya perspektiv men betonar vikten av att visionsarbetet drivs av lokalt 
förankrade aktörer. 
 
I litteraturen noteras att det inte är helt enkelt att formulera mål för en plats utveckling. 
Ashworth och Voogd (1990:33) jämför målformulering i privat och offentlig verksamhet 
och menar att det finns både finns likheter och skillnader. En avgörande skillnad är enligt 
dem att företag drivs av det övergripande målet om vinstmaximering. Målen i offentlig 
verksamhet beskrivs som mer komplexa och svåra avvägningar mellan enskilda intressen 
och allmänintressen (se även Braun 2008:109). Kotler m.fl. resonerar på liknande sätt 
menar att målen för platsers utveckling ofta skiftar med politisk majoritet. De beskriver 
platser som ”… chronic battlegrounds where interest groups battle for power and push their competing 
agendas and strategies” (1999:106) och betonar vikten av att nå konsensus (se även Rainisto 
2003:220). 
 
I jämförelse med en vision är mål kortsiktiga och mätbara. De är operationella och visar på 
hur en vision stegvis kan realiseras. Ashworth och Voogd (1990:34) skiljer mellan övergrip-
ande mål för en plats utveckling och specifika mål för enskilda åtgärder. De övergripande 
målen beskrivs strategiska och kan tolkas som motsvarigheten till en vision. De specifika 
målen beskrivs som projektinriktade och kan t.ex. uttrycka hur många inflyttare, företag 
och besökare som ska attraheras (Kotler m.fl. 1999:106). 
 
Kotler m.fl. (1999:125-153) redogör för fyra överlappande strategier som enligt dem kan 
användas för att stärka en plats attraktivitet: fysisk design, offentlig service, infrastruktur-
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investeringar och investeringar i s.k. attraktioner.2 Enligt dem kan dessa strategier ses som 
inriktningar inom vilka specifika och målgruppsanpassade strategier kan formuleras. Även 
Ashworth och Voogd (1990:34-35) redogör för fyra strategier. De är av övergripande 
karaktär och kan ses som strategier för produktutveckling, se figur 4.2. 
 
Marknader Strategier 

Befintliga konsumenter I. Förvaltning II. Kvalitetsförbättring 

Presumtiva konsumenter III. Expandering IV. Diversifiering 

 
Figur 4.2 Strategier för att marknadsföra platser. Fritt tolkad efter Ashworth och Voogd (1990:34). 
 
 
Med en (I) förvaltande strategi underhålls befintliga produkter för befintliga konsumenter. 
Strategin beskrivs som lämplig för platser som inte står inför några stora utmaningar eller 
problem inom en överskådlig framtid. Med en (II) kvalitetsförbättrande strategi förbättras 
befintliga produkter för befintliga konsumenter, alternativt utvecklas nya produkter för be-
fintliga konsumenter. Strategin beskrivs som lämplig för platser med en ”obsolete or inefficient 
functional and/or physical structure” (Ashworth och Voogd 1990:35). 
 
Med en (III) expanderande strategi attraheras nya konsumenter med befintliga produkter. 
Strategin beskrivs som lämplig för platser med latenta och outnyttjade resurser. Det kan 
t.ex. handla om platser med ett rikt kulturarv och en outvecklad besöksnäring. Med en (IV) 
diversifierad strategi utvecklas nya produkter för nya konsumenter. Att diversifiera både ut-
bud och efterfrågan beskrivs som lämpligt för platser som vill attrahera en viss målgrupp 
men saknar resurser för att göra det (Ashworth och Voogd 1990:35). 

III: Gör en handlingsplan och en bestäm geografisk marknadsmix 
Enligt Kotler m.fl. (1999:119) bör strategier konkretiseras i åtgärder som sammanställas i en 
handlingsplan. I anslutning till varje åtgärd bör det enligt dem framgå vem som är ansvarig, 
hur åtgärden ska genomföras, vad den kommer att kosta och när den ska vara genomförd. 
 
Ashworth och Voogd (1990:36-37) skiljer mellan profilskapande (promotional), rumsliga 
(spatail/functional) och organisatoriska (organisational) åtgärder och menar att dessa bör kom-
bineras i en s.k. marknadsmix.3 De förordar således ett integrerat angreppssätt på plats-
marknadsföring och menar att de tre av åtgärder är ömsesidigt beroende, dvs. att utfallet i 
en åtgärd påverkar utfallet i de andra. Ashworth och Voogd för dock inte något utvecklat 
resonemang om respektive åtgärd. De menar emellertid att alla tre syftar till att påverka hur 
olika grupper använder och värderar en plats som produkt; profilskapande genom att skapa 
och förmedla specifika bilder av en plats, rumsliga genom fysisk design och organisatoriska 
genom det sätt som marknadsföringen ordnas och finansieras. 

IV: Genomför och utvärdera 
Det fjärde och sista steget i processen att marknadsföra en plats är enligt litteraturen att 
genomföra och följa upp de åtgärder som omnämndes ovan. Enligt Ashworth och Voogd 
(1990:37) kan genomförandet ses som en iterativ process, se figur 4.3 (se även Ashworth 

                                                 
2 Med ”attraktioner” avser Kotler m.fl. (1999:140-141) egenskaper och aktiviteter i den fysiska miljön som till-
talar befintliga och presumtiva platskonsumenter. Enligt författarna kan det t.ex. handla om vackra natur-
miljöer; en plats historia; platser för rekreation och nöjen, t.ex. caféer, restauranger och barer; idrottsarenor; 
museum samt festivaler och evenemang. 
3 Ashworth och Voogd (1990:31) inkluderar även finansiella åtgärder i marknadsmixen men beskriver inte 
vilken roll de har i mixen. 
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och Kavaratzis 2008:162). Processen, som de framställer den, blir desto mer precis ju fler 
gånger den upprepas. 
 

 
 
Figur 4.3 Platsmarknadsföring som iterativ process. Efter Ashworth och Voogd (1990:38). 
 
 
Det första steget i processen syftar enligt Ashworth och Voogd till att ta fram idéer som 
successivt konkretiseras i planer. Om en föreslagen plan inte erhåller tillräckligt med stöd 
börjar processen om och alternativa lösningar övervägs. Ashworth och Voogd menar att de 
finansiella förutsättningarna för olika lösningar blir viktigare allteftersom planerings-
processen fortskrider. I praktiken kan det handla om att bilda partnerskap mellan olika 
aktörer och på så sätt säkra finansieringen av en åtgärd. När en plan är finansierad och det 
finns ett brett stöd för att genomföra den, återstår att realisera planen och på så sätt till-
fredställa platskonsumenternas efterfrågan på ett för samhället önskvärt sätt (1990:37-38). 
 
Enligt Kotler m.fl. (1999:121) bör marknadsföringsåtgärder följas upp på årsbasis. Vidare 
bör de som bor och verkar på en plats informeras om resultatet av dem, t.ex. i lokal-
tidningen. Något mer ingående resonemang om hur marknadsföringen kan och bör ut-
värderas förs dock inte, varken i den preskriptiva eller konceptuella forskningslitteraturen. 
Dock noteras att varje plats måste genomgå sin unika förändringsprocess, t.ex. för att 
kunna hantera framtida hot och möjligheter. Kotler m.fl. betonar vikten av att inspireras av 
framgångsexempel men understryker att ”different places cannot simply apply a formulaic approach 
to planning their future” (1999:286). De framhåller således betydelsen av att ta utgångspunkt i 
lokala och regionala förutsättningar och anpassa marknadsföringen utifrån dessa (se även 
Ashworth och Voogd 1990:30-31). 

4.2 Platsmarknadsföring och samhällsplanering 
Den forskningslitteratur som har ett konceptuellt (teoretiskt) angreppssätt tolkar plats-
marknadsföring som ett sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering och söker förstå och 
beskriva vad som utmärker platsmarknadsföring som planeringsfilosofi och planerings-
praktik. Vidare görs en ansats att förstå och beskriva vad som utmärker platser som 
produkter. Trots att planering är ett centralt begrepp är de flesta författare otydliga på vad 
de menar med just planering. I många fall verkar det dock handla om offentlig planerings-
verksamhet på lokal nivå, främst planering av marken och den byggda miljön, dvs. fysisk 
planering. De flesta författare är dock vaga och utesluter varken annan typ av planering, 

 

Sök inriktning 

 

Ta fram en plan 

 

Finns stöd? 

 

Finns ekonomiska resurser? 

 

Genomför planen 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 
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t.ex. social och ekonomisk planering eller andra rumsliga nivåer, t.ex. den regionala nivån. 
Nedan används begreppet samhällsplanering för att beteckna vad som bl.a. benämns 
planning (Ashworth och Kavaratzis 2008), public sector urban planning (Ashworth och Voogd 
1990), spatial planning (Borchert 1994) och urban development planning (Olsson och Berglund 
2009) i den konceptuella (teoretiska) litteraturen. 
 
Den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen tar utgångspunkt i marknadsförings-
ämnet och försöker förstå och beskriva vad det innebär att inkorporera marknadsföring 
som ett sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering. En stor del av litteraturen tar utgångs-
punkt i två olika perspektiv på marknadsföring; marknadsföring som en kundorienterad 
verksamhet och marknadsföring som en generisk, samhällsnyttig och icke vinstdrivande 
verksamhet (se t.ex. Ashworth och Voogd 1990:16-20, Borchert 1994:455-458, Millington 
2002:22-25 samt Olsson och Berglund 2009:14-15). Några studier tar även utgångspunkt i 
teorier om varumärkesbyggande, främst s.k. corporate branding som handlar om varu-
märkesbyggande i stora företag/organisationer med flera produkter och många inblandade 
parter (se t.ex. Kavaratzis 2004, Ashworth och Kavaratzis 2008 samt Hankinson 2010). 
 
Forskningslitteraturen tar även utgångspunkt i planeringsämnet och i olika föreställningar 
om vad samhällsplanering är och bör vara. Ashworth och Voogd (1988 och 1990) menar 
att platsmarknadsföring kan ses som en förlängning av en rad etablerade planerings-
praktiker och att det inte alls är ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering. 
De tolkar platsmarknadsföring som ett sätt att involvera berörda parter i planeringen och 
gör bl.a. paralleller mellan platsmarknadsföring och s.k. handlingsorienterad planering. 
Ansatsen utvecklas i samtida studier som gör kopplingar mellan platsmarknadsföring och 
s.k. kommunikativ planering (Ashworth och Kavaratzis 2008, Olsson och Berglund 2009 
samt Olsson 2010). Den planeringsteoretiska analysen är dock outvecklad jämfört med den 
marknadsföringsteoretiska. Överlag är litteraturen otydlig på vad det faktiskt innebär att in-
korporera marknadsföring i samhällsplanering. I kommande avsnitt redovisas emellertid 
vad som enligt den konceptuella (teoretiska) litteraturen utmärker platsmarknadsföring som 
ett sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering. Först behandlas platsmarknadsföring som 
planeringsfilosofi och därefter platsmarknadsföring som planeringspraktik. 

Platsmarknadsföring som planeringsfilosofi 
Den konceptuella (teoretiska) litteraturen kan ses som ett inlägg i den planeringsteoretiska 
debatten om vad planering är och bör vara och handlar om hur marknadsföring, dels som 
en idé och dels som en uppsättning tekniker, kan användas för att etablera en ny relation 
mellan samhällsplaneringens objekt och dess användare. Ashworth och Voogd (1990:12-
13) kritiserar samhällsplaneringen för att vara objektfokuserad och menar att verksamheten 
ofta tar utgångspunkt i den fysiska miljöns begränsningar och möjligheter, snarare än i 
användarnas behov och önskemål. De beskriver planeringen som utbudsorienterad och 
liknar verksamheten vid ett produktionssystem där produkten (planeringens objekt) 
designas, produceras och säljs med olika typer av reklam (se även Borchert 1994:458). 
 

Traditional physical planning is mostly to a considerable degree ’supply-oriented’, i.e. the 
attention is usually focused on investing the constraints and physical possibilities (‘design’) of 
the existing build environment. The ‘demand-side’ is often considered as a deduced phenome-
non that is usually only treated in daily planning practice in terms of goals and objectives and 
not as an analytical subject structuring the treatment of the built environment (Ashworth och 
Voogd 1990:12).  

 
Mot denna bakgrund beskrivs platsmarknadsföring som en efterfrågeorienterad planerings-
process i vilken användare betraktas som platskonsumenter och planeringens objekt som 
en uppsättning produkter, skapade av resurser enligt olika konsumentgruppers behov och 
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önskemål. Platsmarknadsföring tolkas med andra ord som en användarfokuserad process i 
vilken platsproducenterna har till uppgift att identifiera efterfrågan och genom produkt-
utveckling tillgodose den på ett för platskonsumenterna och samhället önskvärt sätt 
(Ashworth och Voogd 1990:13, van den Berg och Braun 1999:993, Braun 2008:43-44, 
Olsson och Berglund 2009:130, Olsson 2010:255-258 samt Zenker och Seigis 2012:21-23). 
 

/Place marketing is/ much more ’demand-oriented’ /than traditional physical planning/, i.e. 
the city and possible changes in the urban facility structure are considered from the perspective 
of the actual and potential consumers or target groups. It is far more directly goal-oriented 
linking the professionalism of the managers with the users and potential users of the planned 
product (Ashworth och Voogd 1990:13). 

 
Enligt Ashworth och Voogd (1990:152-153) ska inte platsmarknadsföring förknippas med 
nyliberala föreställningar om hur samhället kan och bör planeras, vilket anförs i den 
forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt (se t.ex. Ek och Hultman 2007:15 
samt Nyseth och Viken 2009:2). Ashworth och Voogd menar snarare att platsmarknads-
föring är en typ av marknadsplanering som tar utgångspunkt i konsumenternas efterfrågan 
och syftar till att skapa, tillhandahålla och kommunicera kollektivt definierade värden 
(1990:13). Platsmarknadsföring tolkas således som en form av social marknadsföring 
(Millington 2002:23) som syftar till att involvera berörda parter, inklusive medborgarna, i 
samhällsplaneringen (se även Borchert 1994:458, Ashworth och Kavaratzis 2008:158-159, 
Olsson och Berglund 2009:140-141 samt Zenker och Seigis 2012:21-23). 

Efterfrågan 
Trots att efterfrågan är ett centralt begrepp är den konceptuella/teoretiska litteraturen vag 
vad gäller dess innebörd och hur det kan mätas. Ashworth och Voogd (1994:43-44) 
beskriver efterfrågan som behov och önskemål och menar att dessa varierar mellan olika 
grupper i samhället (se även Borchert 1994:455-456 och Braun 2008:181). Ashworth och 
Voogd menar att efterfrågan innefattar ”... a particularly large element of latent and option demand” 
(1994:43-44) och kan komma till uttryck på andra sätt än enskildas användning av den 
fysiska miljön. Vad som avses med andra sätt redovisas dock inte. I litteraturen saknas även 
en diskussion om hur avvägningar kan göras mellan olika gruppers efterfrågan och mellan 
enskildas efterfrågan och samhällets bästa på kort och lång sikt. Vidare saknas en 
diskussion om vilka aktörer som bör och har förutsättningar att göra sådana avvägningar. 

Platskonsumenter 
I de tongivande studierna inom den konceptuella (teoretiska) litteraturen ses plats-
konsumenter på interna marknader som viktigare än platskonsumenter på externa 
marknader. Befintliga platskonsumenter ses också som viktigare än presumtiva plats-
konsumenter. En situation där alla platser konkurrerar om samma målgrupper kan enligt 
Ashworth och Voogd (1990:150) liknas vid ett nollsummespel med undantag från de få 
tillfällen där platsmarknadsföring leder till utökad efterfrågan. På lång sikt, menar de, är 
defensiva strategier för att behålla befintliga platskonsumenter bättre än offensiva strategier 
för att locka nya platskonsumenter. Enligt dem är marknadsföring mest effektivt i för-
valtning och utveckling av offentlig verksamhet. Den viktigaste målgruppen är enligt dem 
de befintliga invånarna, oavsett om de nyttjar den offentliga verksamheten eller inte (se 
även Ashworth och Kavaratzis 2008:162-168, Olsson och Berglund 2009:140 samt Zenker 
och Seigis 2012:22). 

Platsmarknadsföring som planeringspraktik 
I den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen finns två olika föreställningar om hur 
platsmarknadsföring som planeringsfilosofi kan omsättas i praktisk planeringsverksamhet. 



4. Marknadsföring som utgångspunkt 

64 
 

Båda kan förstås i en planeringsteoretisk kontext och ses som en del av den kritik som har 
riktats mot det s.k. rationella planeringsidealet. Det formulerades på 1960-talet och är enligt 
Olsson (2008:374) ett av de i praktiken mest inflytelserika planeringsidealen. Det är också 
ett planeringsideal som har utsatts för omfattande kritik, inte minst från företrädare för det 
s.k. kommunikativa planeringsidealet som formulerades på 1980- och 1990-talen. Trots att 
den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen gör kopplingar mellan platsmarknads-
föring, handlingsorienterad planering och kommunikativ planering, är den mer eller mindre 
rotad i en rationell syn på vad planering är och bör vara. Dock finns en skillnad mellan de 
tidiga och tongivande studierna där förståelsen av den s.k. platsmarknadsföringsprocessen 
påminner ganska mycket om det rationella planeringsidealet (se främst Ashworth och 
Voogd 1988 och 1990) och de samtida studierna som tolkar platsmarknadsföring som en 
kommunikativ planeringspraktik (se främst Ashworth och Kavaratzis 2008 samt Olsson 
och Berglund 2009). Nedan behandlas de respektive ansatserna inom den konceptuella 
(teoretiska) forskningslitteraturen. För att tydliggöra skillnaden dem emellan görs en 
distinktion mellan platsmarknadsföring som rationell respektive kommunikativ planerings-
praktik. 

Platsmarknadsföring som rationell planeringspraktik 
Som tidigare behandlats tar de tidiga och tongivande studierna utgångspunkt i s.k. marketing 
management och förordar en efterfrågeorienterad planeringsprocess bestående av fyra steg: 
analys av utbud och efterfrågan, formulering av mål och strategier, bestämning av en 
geografisk marknadsmix samt prövning och utvärdering. De tidiga och tongivande 
studierna förordar således en stegvis planeringsprocess men säger inget om innehållet i 
själva processen, dvs. om vilken efterfrågan som bör tillgodoses och vilka mål som bör 
uppnås. Till skillnad från den preskriptiva forskningslitteraturen (se t.ex. Kotler m.fl. 1999 
och Rainisto 2003) säger de heller inget om vilka strategier som bör formuleras och vilka 
åtgärder som bör genomföras. De tidiga och tongivande studierna har således en 
processuell ansats och tolkar platsmarknadsföring som en metod för att matcha utbud och 
efterfrågan, dvs. som ett medel för att identifiera platskonsumenternas behov och önske-
mål och anpassa platsproducenternas utbud i enlighet med dessa (se främst Ashworth och 
Voogd 1990:27-32). 
 
Även om det inte är uttalat påminner den platsmarknadsföringsprocess som förordas i de 
tidiga och tongivande studierna ganska mycket om det rationella planeringsidealet, som 
även det har en processuell ansats. Det rationella planeringsidealet bygger på instrumentell 
rationalitet (ändamålsrationalitet) där folkvalda politiker fattar beslut om vilka mål som ska 
uppnås och planerare utformar planer för hur dessa mål ska uppnås. Planering ses idealt 
som en vetenskaplig metod där planerarna söker efter den bästa kombinationen av medel 
och måluppfyllelse. Alternativa planer identifieras och utvärderas och den plan som bäst 
uppnår givna mål föreslås ligga till grund för framtida handling. Det rationella planerings-
idealet tar utgångspunkt i den representativa demokratin och tolkar planering som en i 
första hand beslutsförberedande process (även om genomförande och utvärdering också 
ingår i processen). Det är politiker och inte planerare som väljer vilka planer som ska 
genomföras. Politiker företräder medborgarna, vilka ses som väljare, och har monopol på 
beslutsfattande. Ansatsen bygger på att det finns ett tydligt allmänintresse (Khakee 
1999:199-200, Olsson 2003:94-95 och Strömgren 2007:40-43). 
 
Khakee (1999:199) menar att det rationella planeringsidealet förutsätter en välordnad och 
genomtänkt process där varje steg svarar för en bestämd uppgift. Planeringsprocessen har 
inget bestämt slut utan är ständigt pågående. Återkoppling sker fortlöpande då varje steg/-
fas följs upp och förbättras kontinuerligt (Taylor 1998:68), se figur 4.4. 
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Figur 4.4 Planering som en rationell beslutsmetod (Efter Taylor 1998:68). 
 
 
Det finns flera likheter mellan den platsmarknadsföringsprocess som förordas i de tidiga 
och tongivande studierna och den ideala rationella planeringsprocessen. Båda är stegvisa 
processer där varje fas/steg svarar för en bestämd uppgift. Även om Ashworth och Voogd 
(1990:29) menar att platsmarknadsföringsprocessen kan ordnas på flera olika sätt (se även 
Braun 2008:99), följer de olika stegen/faserna i processen en kronologisk ordning. 
Formulering av mål och strategier kommer t.ex. före val av åtgärder som i sin tur kommer 
före genomförande och uppföljning/utvärdering. Att processen itereras, dvs. att varje 
steg/fas följs upp och förbättras kontinuerligt, motsätter inte att de respektive faserna/-
stegen har en bestämd uppgift i förhållande till varandra. Många av stegen/faserna i plats-
marknadsprocessen och den ideala rationella planeringsprocessen är dessutom de samma, 
även om de benämns och beskrivs på lite olika sätt. Båda processerna är även produkt-
orienterade i mening att de idealt syftar till en ändamålsenlig plan. Ur ett platsmarknads-
föringsperspektiv handlar det om den plan som bäst tillgodoser platskonsumenternas 
efterfrågan på ett för samhället önskvärt sätt och ur ett rationellt planeringsperspektiv om 
den plan som bäst uppnår politiskt uppsatta mål. 
 
Trots flera likheter finns en väsentlig skillnad mellan platsmarknadsföringsprocessen och 
den ideala rationella planeringsprocessen: de börjar på helt olika sätt. Platsmarknadsförings-
processen inleds med en marknadsanalys som ligger till grund för målformulering och 
sedermera val av strategier och åtgärder. Den ideala rationella planeringsprocessen inleds 
däremot med att folkvalda politiker fattar beslut om vilka mål som ska uppnås. Därefter tar 
planerare fram möjliga planer för hur dessa mål ska kunna uppnås. Rollfördelningen mellan 
politiker och planerare är tydlig: politiker fattar beslut och planerare utformar planer. Vil-
ken roll politiker och planerare har i platsmarknadsföringsprocessen är oklart. Den 
konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen säger inget om roll- och ansvarsför-
delningen dem emellan. Däremot förs ganska utförliga resonemang om vad själva besluts-
underlaget, dvs. marknadsanalysen, bör innefatta. Som tidigare behandlats handlar det om 
en systematisk granskning av utbud, efterfrågan och omvärld vilket inbegriper en plats som 
produkt, platskonsumenternas behov och intressen, konkurrenternas handlande samt 
utvecklingstrender i samhället. Att Ashworth och Voogd (1990:12-13) särskilt lyfter fram 
betydelsen av att ta utgångspunkt i de befintliga medborgarnas behov och önskemål (dvs. 
deras efterfrågan), kan dock ses i ljuset av den kritik som har riktats mot det rationella 
planeringsidealet och den praktiska tillämpningen av det, inte minst från förespråkare för 
det kommunikativa planeringsidealet. 
 
Det rationella planeringsidealet har kritiserats ända sedan 1960- och 1970-talen och samman-
fattas ofta som en expertorienterad och apolitisk ansats som bygger på orealistiska före-
ställningar om hur samhällsplanering går till i praktiken. Främst kritiseras antaganden om 

1. Formulera mål alt. problem 

2. Identifiera möjliga planer 

3. Utvärdera möjliga planer 

4. Genomför vald plan 

5. Utvärdera effekterna av vald plan 
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planering som en objektiv och vetenskaplig prövning mot givna mål (se t.ex. Allmendinger 
2002:182-185). Även om denna kritik har ifrågasatts (Strömgren 2007:40-44) finns en bred 
samsyn om att det rationella planeringstänkandet inte har fungerat i praktiken. Snarare, 
hävdar kritikerna, har det lett till irrationella utfall med ”… drastic ’clean-sweep’ redevelopments” 
(Taylor 1998:75) och ”nya fysiska miljöer med sociala och ekonomiska problem minst lika stora som de 
planeringen avsåg att lösa” (Olsson 2003:95).  
 
Ett genomgående tema i den kritik som har riktats mot det rationella planeringsidealet är 
hur samhällsplaneringen kan och bör organiseras för att förbättra dess genomförande och 
säkra goda resultat (Strömgren 2007:44). Ett problem med den ideala rationella planerings-
processen anses vara att de olika stegen/faserna separeras från varandra och beskrivs i 
kronologisk ordning. Ett särskilt problem anses vara att fokus riktats mot de inledande 
stegen/faserna i processen, dvs. mot målformulering och utformningen av planer och att 
genomförandet är av underordnad betydelse i förhållande till dessa steg/faser. I praktiken, 
menar kritikerna, är det varken möjligt eller önskvärt att separera den beslutsförberedande 
processen från själva genomförandet. En sådan uppdelning förutsätter resursstarka 
offentliga institutioner med kapacitet att själva fatta och genomföra politiska beslut. Med 
hänvisning till praktisk planeringsverksamhet, där offentliga institutioner ofta är beroende 
av och samspelar med näringslivet för att få saker gjorda, anförs att de olika stegen/faserna 
i planeringsprocessen måste beaktas samtidigt. Enligt det kommunikativa planeringsidealet 
bör det göras i bred samverkan där berörda parter formulerar gemensamma mål och 
lösningar och därmed förutsättningar för praktisk handling (Taylor 1998:111-122). 

Platsmarknadsföring som kommunikativ planeringspraktik 
Det kommunikativa planeringsidealet har präglat den planeringsteoretiska debatten sedan 
1990-talets början och har på olika sätt påverkat den konceptuella (teoretiska) forsknings-
litteraturen om platsmarknadsföring. Med den kommunikativa planeringsansatsen tolkas 
planering som en politisk och kommunikativ verksamhet där planeraren inte besitter några 
särskilda expertkunskaper som ”qualifies /…/the planner to plan” (Taylor 1998:161). Den 
ideala planeraren ses snarare som en processledare som bör vara skicklig på att kontakta, 
kommunicera och förhandla med andra (Taylor 1998:117 och Strömgren 2007:45). 
Ansatsen kan beskrivas som handlingsorienterad och bygger på att berörda parter samtalar 
i en s.k. autentisk dialog och formulerar gemensamma lösningar på gemensamma problem. 
Med autentisk dialog avses ett öppet, jämlikt och ärligt samtal med förståeliga, legitima och 
korrekta argument (Innes och Booher 2003:37-39). I ett sådant samtal, som dels anses ha 
ett värde i sig (Healey 1997:85), främjas enligt den kommunikativa ansatsen demokratiska 
värden som t.ex. ömsesidighet, gemenskap och lärande (Innes och Booher 2003:37-39). 
Med detta perspektiv tolkas rationalitet som ett sätt att gemensamt skapa mening. 
Rationellt handlande uppstår således i ett öppet samtal med brett deltagande där parterna 
når ett intersubjektivt samförstånd och enas om en gemensam lösning. Det är således 
samtalet och inte de vetenskapliga metoderna som legitimerar beslut, möjliggör praktisk 
handling och säkrar goda resultat (Strömgren 2007:46). 
 
Det kommunikativa planeringsidealet förespråkar s.k. deliberativ demokrati med direkt och 
aktivt deltagande. Idealmodellen bygger således på direktdemokratiska ideal där berörda 
parter, inklusive medborgarna, ges möjlighet att påverka politiska beslut löpande (Khakee 
1999:207 och Strömgren 2007:47-48). I motsats till det rationella planeringsidealet värderas 
medborgarnas kunskaper och erfarenheter lika högt som andra parters, t.ex. politikernas 
och planerarnas (Olsson 2003:95). Att de tidiga och tongivande konceptuella (teoretiska) 
studierna särskilt lyfter fram betydelsen av att ta utgångspunkt i medborgarnas behov och 
intressen (dvs. deras efterfrågan) och inte säger något om roll- och ansvarsfördelningen 
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mellan politiker och planerare, kan tolkas som ett resultat av en kommunikativ ansats där 
medborgarnas kunskaper och erfarenheter tillskrivs lika stor betydelse som ”experternas”. 
Sammantaget framstår emellertid den platsmarknadsföringsprocess som förordas i de tidiga 
och tongivande studierna som en rationell planeringsprocess med kommunikativa inslag 
som i princip inte problematiseras i senare forskning (se dock Braun 2008:183-184). Med 
tanke på att medborgardeltagande i samhällsplaneringen har varit en central fråga ända 
sedan slutet av 1960-talet (Olsson 2008:374), kan t.ex. diskuteras om den efterfråge-
orienterade ansats som förordas i de tidiga och tongivande studierna verkligen represen-
terar ett nytt perspektiv på samhällsplanering. Det kan också diskuteras hur medborgarnas 
kunskaper, erfarenheter och intressen i samhällsplaneringen ska vägas mot andra parters, 
t.ex. politikernas, planerarnas och näringslivets. 
 
De samtida konceptuella (teoretiska) studierna tenderar att frångå den rationella ansats som 
utarbetades i de tidiga och tongivande studierna och fokuserar i första hand på metoder för 
att involvera berörda parter i samhällsplaneringen (se Ashworth och Kavaratzis 2008 samt 
Olsson och Berglund 2009). Dessa studier är mer eller mindre rotade i det kommunikativa 
planeringsidealet och tolkar platsmarknadsföring som en kommunikativ planeringspraktik. 
Dock finns olika syn på vad som utmärker platsmarknadsföring som sådan. Ashworth och 
Kavaratzis gör t.ex. kopplingar mellan platsmarknadsföring och varumärkesbyggande, 
särskilt s.k. corporate branding, och har vad som benämns ”a multi-stakeholder orientation” 
(2008:158). De frångår därmed den efterfrågeorienterade ansats som i övrigt präglar den 
konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen och fokuserar på den interaktiva samhälls-
kontext inom vilken platsmarknadsföringen praktiseras. Enligt dem finns kopplingar mellan 
varumärkesbyggande och kommunikativ planering: 
 

In terms of planning concerns and approaches, branding appears to mesh well with such ideas 
as “collaborative planning” /…/, “consensus planning” /…/ and more generally 
“communicative planning”, which involves will-shaping, identity forming and consensus 
creation (Ashworth och Kavaratzis 2008:159) 

 
Ashworth och Kavaratzis (2008:160-162) förordar s.k. public diskussions där berörda parter 
enas om vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. Precis som i den preskriptiva 
forskningslitteraturen framhålls vikten av en koordinerande marknadsföringsorganisation 
och breda samarbeten inom och mellan administrativa gränser. Hur sådana samarbeten kan 
eller bör utformas diskuteras emellertid inte på något utförligt sätt. Dock betonas vikten av 
att följa den tillsynes rationella planeringsprocess som förordas i de tidiga och tongivande 
studierna, vilket kan tyckas motsägelsefullt med tanke på deras deliberativa ansats. Braun 
(2011:2-4) har dock en annan utgångspunkt och menar att det är svårt att få till stånd en 
koordinerande marknadsföringsorganisation med tanke på den mängd av intressekonflikter 
som kan uppstå mellan berörda parter. Politisk enighet som beskrivs som orealistiskt. 
Enligt Braun kan inte platsmarknadsföringsprocessen isoleras från den lokala politiken eller 
dess administrativa kontext: det är och måste vara en integrerad del av en interaktivt styrd 
samhällsorganisation. Enligt honom kan platsmarknadsföringsprocessen ordnas på olika 
sätt beroende av lokala förhållanden. Ur hans perspektiv är platsmarknadsföring en politisk 
process som innefattar ett flertal offentliga och privata aktörer med olika intressen och 
resurser: 
 

… the step-wise processes of analysis, planning, implementation and evaluation of marketing 
activities do not follow a fixed pattern with consecutive and precise stages. These processes to 
manage marketing activities can also take place simultaneously or overlap and are influenced by 
the context in which these processes take place. In other words, city marketing is part of urban 
governance /…/. Therefore, city marketing is part of the political process involving multiple 
stakeholders with different objectives. /…/ … city marketing management is almost by 
definition marketing management in a network setting. A top-down management approach 
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that controls all marketing activities for all customer groups is a utopia in such a network 
setting. It is also clear that city marketing does not stop at administrative borders… (Braun 
2008:99-100).  

 
Tillskillnad från Ashworth och Kavaratzis (2008) tar Olsson och Berglund (2009) utgångs-
punkt i den efterfrågeorienterade ansats som utarbetades av Ashworth och Voogd i deras 
tidiga och tongivande studier. De tar även utgångspunkt i delar av den kritik som har riktats 
mot det kommunikativa planeringsidealet, främst i svårigheten att identifiera och involvera 
berörda parter i samhällsplaneringen. Olsson och Berglund skriver om stadsförnyelse (place 
reinvention) och diskuterar metoder för att inhämta kunskap om medborgarnas efterfrågan i 
attraktivitetsfrämjande planeringsprocesser. Utgångspunkten är att attraktivitetsfrämjande 
åtgärder ofta inbegriper och påverkar delar av stadsmiljön med ett starkt allmänintresse och 
att medborgarna ofta är direkt eller indirekt berörda att dessa åtgärder (se även Zenker och 
Seigis 2012). Enligt Olsson och Berglund (2009:131-133) är det svårt att involvera stora 
grupper av medborgare i attraktivitetsfrämjande planeringsprocesser på ett direkt och aktivt 
sätt, främst för att enskilda sällan har incitament att engagera sig i frågor där det finns ett 
starkt allmänintresse. För att inhämta kunskap om kollektivt definierade värden i en stads-
miljö (s.k. kollektiva nyttigheter), föreslås därför enkätundersökningar som komplement till 
direkta deltagarformer, vilket förordas av det kommunikativa planeringsidealet. Enligt 
författarna kan resultatet av sådana undersökningar fungera som ett underlag för breda 
diskussioner om hur platser kan och bör förnyas för att matcha efterfrågan på såväl interna 
som externa marknader. Vad som mer specifikt utmärker platser ur ett efterfrågorienterat 
perspektiv diskuteras mer ingående i nästa avsnitt: platser som produkter. 

4.3 Platser som produkter 
I den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen finns en bred samsyn om att platser 
kan och bör betraktas som produkter. Att platser är mer komplexa än många av de varor 
och tjänster som ofta förknippas med produktbegreppet, ses inte som ett hinder för att 
betrakta dem som produkter. Enligt forskningslitteraturen visar det bara på vikten av att 
förstå vad som faktiskt utmärker platser som produkter (se Ashworth och Voogd 1990, van 
den Berg och Braun 1999, Ashworth och Kavaratzis 2008 samt Braun 2008). 

Platsprodukter överlappar varandra 
Enligt Ashworth och Voogd (1990:66) är platsprodukter svåra att avgränsa. En orsak är att 
de förekommer på olika rumsliga nivåer och överlappar varandra. Enligt Ashworth och 
Voogd kan en plats ses som en produkt i sig och samtidigt som en bas av resurser som 
möjliggör skapandet av ett brett spektra av platsprodukter på olika rumsliga nivåer. van den 
Berg m.fl. (2002:7) för ett liknade resonemang och menar att platsprodukter förekommer 
på tre nivåer: resursnivå, klusternivå och stadsnivå. På den mest konkreta nivån, resurs-
nivån, avses enskilda objekt och/eller aktiviteter i den fysiska miljön. Det kan t.ex. handla 
om ett museum, en lekplats eller ett bostadshus. På den något mer komplexa nivån, 
klusternivån, omfattas en uppsättning objekt och/eller aktiviteter som har ett funktionellt 
samband. Enligt författarna kan det handla om ett restaurangstråk eller ett område med en 
viss typ av handel. På den mest abstrakta nivån, stadsnivån, avses platsen som helhet och 
alla de föreställningar som finns om den. På denna nivå är platsprodukten immateriell och 
avser en plats image (se även van den Berg och Braun 1999:994). 

Platsprodukter definieras av efterfrågan 
Ett grundläggande antagande vad gäller platsprodukter är att deras vara och värde bestäms 
av platskonsumenternas efterfrågan och inte av platsproducenterna utbud. Det innebär att 
platsprodukter sammanfaller med funktionella gränser snarare än administrativa indelningar 
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och att det är platskonsumenterna, genom sin användning, som bestämmer deras innehåll 
(Ashworth och Voogd 19901:8). Det innebär också att det är platskonsumenterna och inte 
platsproducenterna som definierar vad som är en resurs, dvs. vad som är attraktivt och vad 
som ska utvecklas och synliggöras på en plats (Olsson och Berglund 2009:140). 
 
Enligt Ashworth och Voogd (1990:67) skapas platsprodukter av resurser. Resurser defini-
eras av efterfrågan och beskrivs som ett råmaterial för att skapa platsprodukter. Enligt dem 
kan en och samma resurs användas samtidigt av olika platskonsumenter för olika syften, 
dvs. för att skapa olika platsprodukter. Det benämns multiförsäljning. Även om det kan 
tyckas märkligt att Ashworth och Voogd använder begreppet försäljning när de skriver om 
marknadsföring, är kärnan i resonemanget att det är möjligt att skapa en stor uppsättning 
mer eller mindre överlappande platsprodukter utifrån en och samma plats (se även 
Tunbridge och Ashworth 1996:6-8 samt van den Berg m.fl. 2002:5). 

Platsprodukter är mer eller mindre gripbara 
Platsprodukter kan vara mer eller mindre gripbara och ses på olika abstraktionsnivåer. Ash-
worth och Voogd (1990:70-71) urskiljer två nivåer och använder begreppen tangible products 
och core products för att beteckna dessa. Med tangible products avses de materiella resurser som 
tas i anspråk när en plats konsumeras. Det handlar således om objekt och/eller funktioner i 
den fysiska miljön. Med core product avses de symboliska värden som är förknippande med 
konsumtionen av en plats materiella resurser. Det kan t.ex. handla om trygghet, tillgänglig-
het och status och ses som en plats immateriella resurser. Nedan behandlas olika perspektiv 
på materiella och immateriella resurser. 
 
Enligt Ashworth och Voogd (1990:68-69) är en distinktion mellan privata, blandade och 
kollektiva nyttigheter central för att förstå vad som utmärker platser som produkter. Privata 
nyttigheter kännetecknas av rivalitet och exkluderbarhet och kollektiva nyttigheter av det 
motsatta, dvs. av att det inte finns någon konkurrens inbyggd i konsumtionen av nyttig-
heten (icke-rivalitet) och att det inte är möjligt att hindra någon från att konsumera den, 
t.ex. genom prissättning och äganderätt (icke-exkluderbarhet). Blandade nyttigheter kan 
beskrivas som ett mellanting och kännetecknas av rivalitet eller exkluderbarhet (Olsson 
2003:78-86). 
 
Privata nyttigheter kan handlas på en marknad. De betingar ett pris och kan ägas. Kollek-
tiva nyttigheter kännetecknas av det motsatta (Olsson 2003:78-86). Trots att kollektiva 
nyttigheter varken kan handlas eller ägas menar Ashworth och Voogd (1990:68-69) att det 
finns en marknad för sådana nyttigheter. Ur deras perspektiv är platsprodukter samman-
satta av en stor uppsättning privata nyttigheter (t.ex. ett hotellrum eller en måltid på en 
restaurang), blandade nyttigheter (t.ex. ett besök på en golfbana eller en resa med kollektiv-
trafiken) och kollektiva nyttigheter (t.ex. offentliga platser som torg, parker och promenad-
stråk). Platsmarknadsföring, som Ashworth och Voogd tolkar begreppet, omfattar således 
”the application of marketing approaches to both public and private goods, sometimes separately but most 
often in inextricable combinations within packages” (1990:68). 
 
När platser konsumeras på kluster- och/eller stadsnivå överförs enligt litteraturen inte 
någon äganderätt till konsumenten. Enligt Ashworth och Voogd (19901:10) kan en och 
samma resurs användas samtidigt av olika konsumenter för olika syften och komma en stor 
grupp konsumenter till godo. Det implicerar att det inte går att hindra någon från att 
konsumera en resurs och att platsprodukter inte tar slut när de konsumeras (Ashworth och 
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Voogd 19901:9).4 När platser konsumeras på resursnivå kan däremot en konsument erhålla 
rätten att äga en produkt eller bruka den under en begränsad tid. Det kan t.ex. handla om 
rätten att äga en bostad eller disponera ett hotellrum under en avtalad tid. I sådana 
situationer görs en ekonomisk transaktion mellan producent och konsument. Kostnaden 
kan räknas i monetära termer. När platsprodukter konsumeras på kluster- och/eller stads-
nivå är kostnaden ofta indirekt och icke-monetär. Kostnaden kan således inte hänföras till 
en enskild konsument utan delas av befintliga och potentiella konsumenter. Vidare tillfaller 
inte intäkterna av konsumtionen en enskild platsproducent. Snarare delas de av ett brett 
spektra av aktörer i samhället (Ashworth och Voogd 19901:13). 

En plats image är av stor betydelse för hur den används och värderas 
Enligt Ashworth och Voogd (1990:77) är en plats image av stor betydelse för hur den an-
vänds och värderas. I många avseenden, menar de, är bilden av en plats viktigare än dess 
materiella resurser, dvs. än objekt och/eller funktioner i den fysiska miljön (se även Haider 
1992:130). En image kan ses som en nödvändig förenkling av en plats (Kotler m.fl. 
1999:160) och beskrivs som summan av de föreställningar som finns om den (Ashworth 
och Voogd 1990:86, Haider 1992:130 och Kotler m.fl. 1999:160). En plats image kan 
således tolkas som en immateriell produkt som ger en indikation om vad det innebär att 
konsumera en plats som materiell produkt (Ashworth och Voogd 1990:77). 
 
Enligt Kotler m.fl. (1993:41) kan bilden av en plats variera i tid och mellan olika grupper i 
samhället. Olika bilder kan således existera sida vid sida och överlappa varandra i olika ut-
sträckning. För att tydliggöra skillnader mellan olika typer av bilder skiljer Spjuth (2006:10) 
mellan en plats image och profil. Medan image avser den bild som platskonsumenterna har 
av en plats avser profil den bild som platsproducenterna vill förmedla till omvärlden.5 
 
I anslutning till ovanstående noteras att de föreställningar som finns om en plats är delar av 
dess varumärke. Ett varumärke är således mer än en logotyp, dvs. den visuella symbol som 
sammanfattar en plats image och/eller profil, och beskrivs som alla de känslor, tankar och 
upplevelser som manas fram av den visuella symbolen (Spjuth 2008:8). I litteraturen 
behandlas platsvarumärken utifrån ett producentperspektiv och ett konsumentperspektiv. 
Ashworth och Kavaratzis (2005:508) använder begreppen ”brand identity” och ”brand image” 
för att benämna respektive perspektiv. 
 
Med begreppet ”brand identity” avses hur platsproducenterna vill att ett platsvarumärke ska 
uppfattas (Ashworth och Kavaratzis 2005:508). Med denna utgångspunkt är ett platsvaru-
märke relaterat till det Spjuth (2006:8) benämner profil och kan ses som ett sätt synliggöra 
det som ur ett producentperspektiv är en plats styrkor. Med denna utgångspunkt kan 
således ett platsvarumärke ses som ett verktyg för att påverka hur en plats används och 
värderas (se även Hankinson 2004:111). 
 
Enligt Ashworth och Kavaratzis (2005:508) syftar ett platsvarumärke till att skapa mer-
värden (se även Hankinson 2004:111). För platsproducenterna kan det vara en finansiell 
tillgång och ett sätt att skapa en relation till olika grupper av platskonsumenter. Det kan äv-
en vara en indikator på ”future income, such as relative price, brand loyalty, distribution and awareness 
levels” (Hankinson 2004:111). För platskonsumenterna kan ett platsvarumärke tillföra sym-

                                                 
4 Ashworth och Voogd menar att dessa antaganden är giltiga tills konflikter uppstår mellan grupper som har 
köpt en och samma produkt (1999:44) eller till en viss kapacitetsnivå är nådd (19901:9). 
5 Spjuth urskiljer även en tredje bild, en plats identitet, vilket hon definierar som det en plats ”faktiskt är, har 
och står för” (2006:8). 
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boliska värden, t.ex. status och trygghet, och på så sätt ha betydelse för valet att konsumera 
en plats (Hankinsson 2004:11 och Ashworth 2009:9-10). 
 
Begreppet ”brand image” avser hur ett platsvarumärke upplevs och värderas av platskonsu-
menterna. Kavaratzis (2004:67) menar att allt finns och sker på en plats kommunicerar och 
därmed påverkar hur platser används och värderas. Med denna utgångspunkt skiljer han 
mellan tre typer av kommunikation: primär, sekundär och tertiär kommunikation. 
 
Primär kommunikation beskrivs som ett resultat av marknadsföringsåtgärder som inte har 
ett uttalat kommunikativt syfte. Enligt Kavaratzis (2004:67) avses kommunikation som 
uppstår till följd av vad Ashworth och Voogd (1990:36-37) benämner rumsliga och 
organisatoriska åtgärder. Sekundär kommunikation beskrivs ett resultat av det Ashworth 
och Voogd benämner profilskapande åtgärder. Dessa åtgärder har ett uttalat 
kommunikativt syfte och kommer till uttryck genom bl.a. PR och reklam. Tertiär 
kommunikation avser kommunikation som är svår att påverka och inbegriper allt som sägs 
och skrivs om en plats, t.ex. i media, av enskilda platskonsumenter och av konkurrenter. 

4.4 Sammanfattning och avslutande reflektion 
Detta kapitel har behandlat forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt 
och tolkar platsmarknadsföring som ett strategiskt och efterfrågeorienterat sätt att tänka 
och arbeta i planering och/eller utveckling av platser. Syftet med kapitlet har varit att för-
djupa och kontextualisera de ganska översiktliga beskrivningar som gjordes i kapitel 2, där 
litteraturen introducerades. Först behandlades den preskriptiva forskningslitteraturen som 
tolkar platsmarknadsföring som ett medel för att stärka platsers attraktivitet och 
konkurrenskraft. Därefter beskrevs huvuddragen i den konceptuella (teoretiska) forsknings-
litteraturen som gör kopplingar mellan platsmarknadsföring och samhällsplanering. 
Avslutningsvis redovisades olika perspektiv på platser som produkter. 
 
Det finns både likheter och skillnader mellan den forskningslitteratur som har ett preskrip-
tivt respektive konceptuellt (teoretiskt) angreppssätt. Den främsta likheten är att båda är 
rotade i marknadsföringsämnet och tolkar platsmarknadsföring som efterfrågeorienterad 
ledningsfilosofi i planering och utveckling av platser. I en stor del av litteraturen anförs att 
denna filosofi tillämpas genom en stegvis och kronologiskt ordnad planeringsprocess som 
omfattar marknadsanalys, formulering av mål och strategier, upprättande av en marknads-
mix och en handlingsplan samt genomförande och uppföljning. Inom båda angreppssätten 
finns även en bred samsyn om att platsmarknadsföring omfattar långt mer än promotion, 
vilket ses som en av flera åtgärder som kan och bör mixas för att marknadsföra platser. 
Den främsta skillnaden ligger i angreppssätten och den samhällskontext inom vilken den 
s.k. platsmarknadsföringsprocessen appliceras. Den preskriptiva forskningslitteraturen är 
normativ och inriktad mot best practice, dvs. mot hur platser kan och bör marknadsföras på 
bästa sätt. Den ger konkreta råd om vilka åtgärder som bör genomföras och kombinerar 
därmed en processuell och substantiell ansats. Ett grundläggande antagande är att det 
föreligger konkurrens mellan städer och regioner och att ett strategiskt och efterfråge-
orienterat sätt att tänka och arbeta är nödvändigt för att kunna skräddarsy erbjudanden och 
skapa attraktivitet och konkurrenskraft. Tillskillnad från den konceptuella (teoretiska) 
forskningslitteraturen betraktas platsmarknadsföring som ett sätt att göra platser attraktiva 
för målgrupper på externa marknader. Interna marknader, dvs. de som redan bor och 
verkar på en plats, ses snarast som goda ambassadörer, dvs. indirekta platsproducenter, och 
inte som platskonsumenter. Den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen är för-
hållandevis abstrakt. Den tolkar platsmarknadsföring som ett sätt att tänka och arbeta i 
samhällsplanering och söker bidra med kunskap om platsmarknadsföring som planerings-
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filosofi och planeringspraktik. Vidare görs en ansats att förstå och beskriva vad som 
utmärker platser som produkter. Ansatsen är uteslutande processuell. Den konceptuella 
(teoretiska) forskningslitteraturen kan förstås i en planeringsteoretisk kontext och ses som 
ett inlägg i debatten om vad samhällsplanering är och bör vara. I litteraturen görs bl.a. 
kopplingar mellan platsmarknadsföring, handlingsorienterad planering och kommunikativ 
planering. Ett grundläggande antagande är att samhällsplanering som verksamhet är 
utbudsorienterad och att en efterfrågeorienterad ansats är nödvändig för att förbättra dess 
genomförande och säkra goda resultat. I flera konceptuella (teoretiska) studier förespråkas 
en balans mellan interna och externa marknader. I de tidiga och tongivande studierna ses 
interna marknader som viktigare än externa marknader. 
 
Den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt framstår avslutnings-
vis som ett gränsöverskridande projekt som fortfarande är i sin linda, både teoretiskt och 
empiriskt. En stor del av forskningslitteraturen är vag och därmed svår att få grepp om. 
Förutom att centrala begrepp sällan diskuteras utförligt är den teoretiska analysen trevande 
och ibland motstridig, särskilt i de tidiga och tongivande studierna. Den preskriptiva 
forskningslitteraturen ger t.ex. en mängd konkreta råd om vilka åtgärder som bör genom-
föras för att stärka platsers attraktivitet och konkurrenskraft. Även om råden föregås av en 
analys av pågående förändringsprocesser i samhället framstår de som enkla och till stor del 
empiriskt outforskade lösningar på komplexa samhällsproblem. T.ex. kan diskuteras om de 
framgångsfaktorer som presenteras i litteraturen verkligen är generiska. Är det inte rimligt 
att tro att en plats strukturella förutsättningar har betydelse för dess utveckling och att det 
som fungerar på en plats inte nödvändigtvis fungerar på en annan? Vidare kan diskuteras 
om det överhuvudtaget är möjligt att förena ett best practice perspektiv med en efter-
frågeorienterad ansats, vilken den preskriptiva litteraturen gör. Med en efterfrågeorienterad 
ansats definieras en plats attraktivitet av platskonsumenterna, inte av platsproducenterna. 
Det är alltså målgrupperna som avgör vilka egenskaper som är attraktiva, inte PR-konsulter, 
planerare, förtroendevalda eller forskare. Det kan dessutom antas att efterfrågan varierar i 
tid och mellan olika målgrupper. Det som är attraktivt för en grupp behöver alltså inte vara 
det för en annan. Mot den bakgrunden framstår det som motstridigt att tala om generiska 
framgångsfaktorer i platsmarknadsföring, vilket den preskriptiva forskningslitteraturen gör. 
 
Till skillnad från den preskriptiva litteraturen är den konceptuella (teoretiska) litteraturen 
konsekvent i sin efterfrågeorienterade ansats. I den senare diskuteras olika marknads-
föringsteorietiska begrepp, vilket åtföljs av en analys av vad det innebär att inkorporera 
marknadsföring som ett sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering. Analysen är dock vag 
och trevande. Förutom att centrala begrepp och ansatser sällan diskuteras utförligt, saknas 
en diskussion om hur platsmarknadsföring relaterar till olika skolbildningar inom 
planeringsämnet (vilket har behandlats här). Med tanke på att litteraturen gör kopplingar 
mellan platsmarknadsföring och kommunikativ planering, samtidigt som den s.k. plats-
marknadsföringsprocessen påminner mycket om den ideala rationella planeringsprocessen, 
saknas en diskussion om relationen mellan instrumentell och kommunikativ rationalitet i 
kontext av platsmarknadsföring. Med tanke på den utveckling som har ägt rum inom 
planeringens teori och praktik sedan slutet av 1960-talet, i synnerhet gällande medborgar-
deltagande, framstår inte platsmarknadsföring som ett nytt sätt att tänka och arbeta i 
samhällsplanering. Snarare framstår det som en variant av väl etablerade planeringsideal, i 
synnerhet det rationella och kommunikativa idealet. Mot den bakgrunden saknas en 
diskussion om vad det faktiskt tillför att inkorporera marknadsföring som ett efterfråge-
orienterat sätt att tänka och arbeta i samhällsplanering. På vilket sätt kan det bidra i 
planering och utveckling av platser? 
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5. Teoretiska utgångspunkter och metod 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkter och metod. Vidare introduceras 
den empiriska undersökningens objekt, dvs. Sveriges 290 kommuner. Kapitlet består av tre 
delar. I den första delen redovisas studiens utgångspunkt och angreppssätt samt hur 
begreppen entreprenöriell politik, plats, marknadsföring, platsmarknadsföring, platsför-
säljning, konkurrens och attraktivitet tolkas och används i studien, inklusive den empiriska 
undersökningen. I den andra delen redovisas den empiriska undersökningens syfte, fråge-
ställningar och metod. Vidare diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet. Därefter 
görs en genomgång de variabler som används för jämförande analyser i de empiriska 
kapitlen, dvs. befolkningsstorlek, befolkningsutveckling och Jordbruksverkets områdes-
definition. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkt och angreppssätt 
Denna studie tar utgångspunkt i det sammansatta begreppet platsmarknadsföring och har 
ett integrerat angreppssätt på platsmarknadsföring. Tillskillnad från många andra studier 
inom ämnesområdet, som tar utgångspunkt i antingen plats eller marknadsföring, tar denna 
studie utgångspunkt i både plats och marknadsföring. Studien kan således betraktas som 
gränsöverskridande och tvärvetenskaplig. Tidigare forskning om platsmarknadsföring 
används för att strukturera och analysera den empiriska undersökningen. Studien har därvid 
en bred samhällsvetenskaplig bas men är i första hand rotad i marknadsföringsämnet och 
planeringsämnet. 

Entreprenöriell politik 
I tidigare forskning om platsmarknadsföring anförs att platsmarknadsföring är typiskt för 
ett entreprenöriellt sätt att tänka och arbeta i den lokala politiken. Dock finns olika 
perspektiv på vad entreprenörskap innebär i en politisk kontext. I kapitel 3 behandlades två 
perspektiv: politiskt entreprenörskap och urbant entreprenörskap. I den forskningslitteratur 
som har plats som utgångspunkt råder det senare perspektivet, dvs. urbant entreprenör-
skap. I den litteraturen görs kopplingar mellan entreprenörskap, nätverkspolitik och till-
växtpolitik. Denna studie ansluter till det första perspektivet, dvs. politiskt entreprenörskap, 
och därmed till en i vidare kretsar vedertagen definition av entreprenörskap (Pozen 2008). 
Med utgångspunkt i Westlund (2011) tolkas politiskt entreprenörskap som kommunernas 
förmåga att upptäcka möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. 
Med detta perspektiv är entreprenörskap relaterat till kollektivt lärande och handlande. Det 
ses som ett uttryck för kommunernas innovationsförmåga i frågor om lokal ekonomisk 
utveckling och kan, men behöver nödvändigtvis inte, inbegripa tillväxtfrämjande åtgärder 
och samverkan i nätverksliknande former. 

Plats 
När det gäller platsbegreppet ansluter denna studie till den produktorienterade ansats som 
har utvecklats inom den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen. Med denna ansats 
tolkas platser som komplexa och mer eller mindre gripbara produkter som dels definieras 
av platskonsumenternas efterfrågan, dels överlappar varandra i tid och rum (se kapitel 4). 
Den empiriska undersökningen är kvantitativ och omfattar samtliga 290 kommuner i 
Sverige. Perspektivet är kartografiskt i mening att fokus är riktat mot kommunerna som 
handlande subjekt med befogenheter inom ett avgränsat territorium, dvs. kommun-
gränserna. 
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Marknadsföring 
I denna studie tolkas marknadsföring som en generisk verksamhet som kan tillämpas i olika 
organisatoriska sammanhang, såväl i företag som i andra samhällssfärer. Utgångspunkt tas i 
marknadsföringsämnets teoriapparat, främst i managementansatsen och den sociala ut-
bytesansatsen som kortfattat beskrevs i kapitel 2. Marknadsföring tolkas därvid som ett 
efterfrågeorienterat sätt att tänka och arbeta som dels kan ha ett ekonomiskt syfte, dvs. att 
tillgodose konsumenternas efterfrågan på ett för företag lönsamt sätt, dels kan ha ett socialt 
(icke-ekonomiskt) syfte, dvs. att tillgodose konsumenternas efterfrågan på ett för samhället 
önskvärt sätt. Precis som i den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångs-
punkt ses promotion och varumärkesbyggande som kommunikationsverktyg i en mer om-
fattande marknadsmix. Varken promotion eller varumärkesbyggande likställs därmed vid 
marknadsföring. 
 
Den teoriutveckling som har ägt rum inom marknadsföringsämnet påminner om den som 
har skett inom planeringsämnet. Inom båda ämnena har en rationell ansats ersatts av/-
kompletterats med relations- och nätverksorienterad teoribildning som uppmärksammar att 
planeringens subjekt (företag/organisationer respektive samhällsplanerare) inte agerar 
autonomt utan är beroende av och samspelar med andra aktörer i samhället. Inom 
planeringsämnet har den rationella planeringsteorin kompletterats med kommunikativ/-
deliberativ planeringsteori (se t.ex. Healey 1997) och inom marknadsföringsämnet har 
managementansatsen kompletterats med bl.a. relationsmarknadsföring (se t.ex. Gummes-
son 1995) och nätverksteori (se t.ex. Andersson, Håkansson och Johansson 1994 samt 
Johansson och Mattsson 1994). Perspektivskiftet inom de respektive ämnena har skett 
under 1980- och 1990-talen. Även om det finns författare som begreppsligar plats-
marknadsföring med utgångspunkt i samtida teorier inom marknadsföringsämnet (se bl.a. 
Ashworth och Kavaratzis 2008) tar de flesta utgångspunkt i äldre skolbildningar inom 
ämnet, även denna studie. 
 
Denna studie utgår ifrån managementansatsen och den sociala utbytesansatsen av två skäl. 
För det första vill jag testa den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångs-
punkt (som också utgår ifrån managementansatsen och den sociala utbytesansatsen) i en 
empirisk kontext. Det har inte gjorts på ett systematiskt sätt tidigare och framstår som 
angeläget innan nyare teoribildning inom marknadsföringsämnet tas med i en analys. 
 
För det andra vill jag belysa en teoribildning som inte används i stora delar av tidigare 
forskning inom ämnesområdet, dvs. i den forskningslitteratur som har plats som utgångs-
punkt. Den litteraturen ger uttryck för såväl ett ointresse för som en okunskap om den 
teoriutveckling som har ägt rum inom marknadsföringsämnet, inte minst inom manage-
mentansatsen och den sociala utbytesansatsen (se kapitel 2). Av betydelse i denna studie har 
därför varit att redogöra för den teoribildningen och därmed skapa en bättre förståelse för 
vad marknadsföring är och kan syfta till, i synnerhet i en rumslig kontext. Avsikten har 
således varit att lägga en grund för en mer stringent begreppsanvändning inom ämnes-
området, särskilt gällande platsmarknadsföring. 

Platsmarknadsföring och platsförsäljning 
I denna studie tolkas platsmarknadsföring som en social, icke-vinstdrivande och efter-

frågeorienterad filosofi i planering och utveckling av platser. Platsmarknadsföring tolkas 
således som ett sätt att tänka och arbeta som tar utgångspunkt i platskonsumenternas efter-
frågan och strävar efter att utveckla platser som produkter i enlighet med denna efter-
frågan. Utgångspunkt tas i Braun (2008) där platsmarknadsföring (city marketing) definieras 
som: 
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… the coordinated use of marketing tools supported by a shared customer-oriented 
philosophy, for creating, communicating, delivering, and exchanging urban offerings that have 
value for the city’s customers and the city’s community at large (Braun 2008:43). 

 
Även platsförsäljning tolkas som en social och icke-vinstdrivande verksamhet. Det ses dock 
som motsatsen till platsmarknadsföring, dvs. som en utbudsorienterad filosofi i planering 
och utveckling av platser. Platsförsäljning tolkas således som en verksamhet som syftar att 
skapa en efterfrågan för en mer eller mindre befintlig platsprodukt, snarare än vad plats-
konsumenter efterfrågar. I kapitel 2 beskrevs platsförsäljning som en utbudsorienterad 
verksamhet och platsmarknadsföring som en efterfrågeorienterad verksamhet. Dessa 
perspektiv sammanfattades i en enkel modell som återges figur 5.1. 
 

 
 

Figur 5.1 Platsförsäljning och platsmarknadsföring som teoretiska abstraktioner. 
 
 
En fråga som hittills inte har behandlats är om det är praktiskt möjligt att faktiskt tillämpa 
marknadsföring som en efterfrågeorienterad filosofi i planering och utveckling av platser, 
och i så fall, i vilken utsträckning och på vilket sätt. Är inte kommuner bundna till plats-
försäljning, dvs. till att ta utgångspunkt i ett mer eller mindre befintligt utbud av resurser 
och försöka skapa en marknad för det? Är inte den kommunala produkten given? För det 
första bör noteras att modellen i figur 5.1 är en teoretisk abstraktion som varken kan eller 
bör tillämpas i praktiken, dvs. i planering och utveckling av platser. Modellen framställer 
platsförsäljning och platsmarknadsföring som två oförenliga ansatser, som om det är 
möjligt att tillämpa antingen platsförsäljning eller platsmarknadsföring. Det är möjligt i 
teorin men sällan i praktiken. Modellen ska dock ses som ett teoretiskt analysverktyg för att 
studera planerings- och utvecklingsprocesser. Den kan således bidra till en bättre förståelse 
för olika utgångspunkter i planering och utveckling av platser. Det betyder emellertid inte 
att kommuner är bundna till platsförsäljning eller att kommuner är givna (statiska) 
platsprodukter. Här ses platsförsäljning och platsmarknadsföring som två skilda utgångs-
punkter i lokala och regionala planerings- och utvecklingsprocesser och med ett sådant 
förändringsperspektiv är det snarare tvärt om. Den centrala frågan är i vilken utsträckning 
och på vilket sätt som platskonsumenter på interna och externa marknader påverkar dessa 
processer, dvs. i vilken utsträckning deras efterfrågan ligger till grund för planering och 
utveckling av platser. 
 
Denna studie tar även utgångspunkt i planeringsämnet och betraktar platsmarknadsföring 
som ett efterfrågeorienterat sätt att tänka och arbeta i den lokala politiken och i samhälls-
planeringen. Precis som i den konceptuella (teoretiska) forskningslitteraturen betraktas 
platsmarknadsföring som en kommunikativ planeringspraktik med rationella inslag. Plats-
marknadsföring ses som en i första hand beslutsförberedande process, dvs. som en metod 
för att ta fram välinformerade beslutsunderlag om efterfrågan på såväl interna som externa 
marknader. Platsmarknadsföring tolkas således som ett sätt att främja deltagande i sam-
hällsplaneringen, i synnerhet i planering som syftar till att stärka platsers attraktivitet och 
konkurrenskraft. Med detta perspektiv syftar platsmarknadsföring till breda diskussioner 
om hur platser kan planeras och utvecklas för att matcha efterfrågan på såväl interna som 
externa marknader. Att perspektivet är rotat i det rationella planeringsidealet och den 
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representativa demokratin (där politiker fattar beslut och planerare utformar planer) 
betyder inte att platsmarknadsföring isoleras från den lokala politiken. Den organisatoriska 
kontexten är interaktiv vilket innebär att platsmarknadsföring är en del av en politisk 
process som omfattar ett flertal offentliga och privata aktörer med skilda intentioner, 
intressen och resurser. Att ta utgångspunkt i efterfrågan är dock inte samma sak som att 
tillgodose den. Efterfrågan varierar både inom och mellan olika grupper i samhället och det 
är i politiken som avvägningar kan göras mellan olika gruppers efterfrågan och mellan 
enskildas efterfrågan och samhällets bästa på kort och lång sikt. Med detta perspektiv, där 
politiska intentioner/viljeyttringar ställs mot olika typer av efterfrågan, kan platsförsäljning 
och platsmarknadsföring ses som motpoler i en flytande skala där enskilda åtgärder kan 
vara mer eller mindre präglade av platsförsäljning respektive platsmarknadsföring, se figur 
5.2. 
 

 
 

Figur 5.2 Platsförsäljning och platsmarknadsföring som motpoler på en flytande skala.  
 

Promotion och varumärkesbyggande 
Precis som i den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt tolkas 
promotion och varumärkesbyggande som delar av en mer omfattande marknadsmix. Båda 
syftar till att skapa och förmedla specifika bilder av en plats och kan användas i olika syften, 
dvs. i både platsförsäljning och platsmarknadsföring. I renodlad platsförsäljning syftar 
promotion och varumärkesbyggande till att förmedla övertygande bilder och därmed skapa 
en efterfrågan för en mer eller mindre befintlig platsprodukt. I renodlad platsmarknads-
föring har de snarare ett informativt syfte. Med ett mer pragmatiskt perspektiv, där plats-
marknadsföring och platsförsäljning ses som motpoler på en flytande skala, är syftet 
snarare en kombination av att övertyga och informera. 

Konkurrens och attraktivitet 
I denna studie tolkas territoriell konkurrens som en tävlan/kamp/rivalitet mellan mer eller 
mindre jämbördiga platser om kapital/resurser. I första hand avses konkurrens om externt 
kapital (främst finansiellt kapital och humankapital), även om konkurrensfrämjande åt-
gärder också kan syfta till att behålla kapital inom en plats administrativa gränser (se kapitel 
3). Attraktivitet tolkas som ett tillstånd som kan stärka en plats konkurrenskraft. En 
attraktiv plats ses som en tilldragande/lockande/tilltalande plats. Attraktivitetsfrämjande 
åtgärder kan både syfta till att locka externt kapital och till att behålla kapital inom en plats 
administrativa gränser. Ur ett platsmarknadsföringsperspektiv, som anammas i denna 
studie, är det platskonsumenterna och inte platsproducenterna som avgör i vilken ut-
sträckning som en plats är attraktiv, dvs. i vilken utsträckning som den är tilldragande/-
lockande/tilltalande. Med detta perspektiv är attraktivitet ett subjektivt definierat tillstånd. 
Vad som upplevs som attraktivt varierar både inom och mellan olika grupper i samhället. 
Det som är attraktivt för en grupp (eller person) behöver nödvändigtvis inte vara det för en 
annan. Utgångspunkten är dock att en plats attraktivitet kopplad till den grad den till-
godoser platskonsumenternas efterfrågan. I ju högre grad den tillgodoser efterfrågan, desto 
mer ökar dess attraktivitet. 
 
I den empiriska undersökningen studeras attraktivitet ur ett kommunalt ledningsperspektiv, 
dvs. ur ett producentperspektiv. Det innebär att det i huvudsak är respondenternas bild av 
vad som är attraktivt i deras respektive kommuner som redovisas. Om respondenternas 
bild överensstämmer med vad olika grupper av platskonsumenter på interna och externa 

Platsmarknadsföring Platsförsäljning 
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marknader uppfattar som attraktivt går dock inte att fastställa här. Det är i grunden en 
empirisk fråga som är bättre lämpad för kvalitativa studier som intervjuer. 

5.2 Den empiriska undersökningens metod 

Syfte och frågeställningar 
Den empiriska undersökningen tar utgångspunkt i den problembakgrund som beskrevs i 
studiens inledande kapitel och syftar till att undersöka giltigheten i tidigare forskning om 
platsmarknadsföring i en svensk kommunal kontext. Undersökningen bygger på 
systematiskt insamlade data avseende en hel population (Sveriges 290 kommuner) och 
syftar, mer specifikt, till att bidra med kunskap om konkurrens och samarbete samt 
entreprenöriell politik och attraktivitetsfrämjande åtgärder i en svensk kommunal kontext. 
Följande frågeställningar är centrala i undersökningen: 
 
� I vilken utsträckning, om vad och på vilket sätt konkurrerar svenska kommuner? 
� I vilken utsträckning och på vilket sätt samarbetar kommunerna för att stärka sin 

attraktivitet? 
� I vilken utsträckning och på vilket sätt agerar kommunerna entreprenöriellt? 
� I vilken utsträckning och på vilket sätt arbetar kommunerna för att stärka sin 

attraktivitet? 
� I vilken utsträckning och på vilket sätt präglas kommunernas arbete för att stärka 

sin attraktivitet av platsmarknadsföring respektive platsförsäljning? 
 

Från teori till empiri 
Den empiriska undersökningen struktureras och analyseras med utgångspunkt i tidigare 
forskning om platsmarknadsföring, vilken fungerar som en teoretisk referensram. Metoden 
är deduktiv i mening att undersökningen utgår ifrån en befintlig teoribildning som prövas i 
en empirisk kontext (Alvesson och Sköldberg 1994:42). Det bör dock noteras att metoden 
inte är renodlat deduktiv i bemärkelse att den inbegriper logisk slutledning och teoretiskt 
härledda hypoteser som falsifieras eller verifieras (Holme och Solvang 1997:50-57). 
Metoden har snarare deduktiv karaktär i mening att undersökningens syfte, frågeställningar 
och teman har härletts utifrån tidigare forskning om platsmarknadsföring. 
 
Den empiriska undersökningen redovisas i kapitel 6 och 7 som handlar om konkurrens och 
samarbete respektive lokal entreprenöriell politik och attraktivitetsfrämjande åtgärder. 
Dessa teman är centrala i den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt och 
utgör en övergripande struktur i de empiriska kapitlen. Centrala teman i den forsknings-
litteratur som har marknadsföring som utgångspunkt har inkorporerats i denna över-
gripande struktur. Det gäller både platsmarknadsföring som planerings- och utvecklings-
filosofi och den stegvisa och kronologiskt ordnade platsmarknadsföringsprocessen inne-
fattande marknadsanalys, målformulering, geografisk marknadsmix och utvärdering. Plats-
marknadsföring som planerings- och utvecklingsfilosofi behandlas i kapitel 7 där 
kommunernas slogans och utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare analyseras i termer 
av platsmarknadsföring och platsförsäljning. Platsmarknadsföringsprocessen behandlas i 
både kapitel 6 och 7 som bl.a. handlar om omvärldsbevakning respektive målformulering, 
geografisk marknadsmix och utvärdering. 
 
Den empiriska undersökningen är explorativ i mening att flera av de företeelser som 
behandlas inte har studerats med kvantitativ metod tidigare. Det gör att det finns få studier 
att utgå ifrån gällande upplägg och genomförande. Det bör dock noteras att vissa enkät-
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frågor har inspirerats av Niedomysl (2004) som också använder enkätmetodik för att 
studera platsmarknadsföring i en svensk kommunal kontext. Sammantaget kan dock 
undersökningen betraktas som explorativ. 

Studiedesign: kvantitativ metod och enkätmetodik 
Den empiriska undersökningen omfattar två enkätundersökningar: en webbenkät och en 
postenkät. Valet av metod bottnar i undersökningens syfte och frågeställningar som i stor 
utsträckning är kvantitativt orienterade. Kvantitativ metod lämpar sig väl när en under-
sökning omfattar många undersökningsenheter och ett fåtal och i förväg bestämda teman 
(Holme och Solvang 1997:76-79), vilket den empiriska undersökningen gör. Kvantitativ 
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 under-
sökningen. I undersökningen studeras generella mönster och skillnader mellan kommuner 
gällande territoriell konkurrens, entreprenöriell politik och attraktivitetsfrämjande åtgärder. 
Fokus är således riktat mot i vilken utsträckning som detta förekommer samt hur det tar sig 
i uttryck i en svensk kommunal kontext. Enligt Yin (2003:3) är enkätundersökningar 
lämpliga för studier av samtida händelser och när en undersökning ställer frågor som 
”vem”, ”vad”, ”var”, ”hur många” och ”hur mycket”, se tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 Relevanta situationer för olika forskningsstrategier. (Efter Yin 2003:5).  
 
Forskningsstrategi Typ av forskningsfrågor Förutsätter kontroll av 

händelseförloppet 
Fokuserar samtida 
händelser 

Experimentella undersökningar På vilket sätt, varför Ja Ja 

Enkätundersökningar Vem, vad, var, hur många, hur 
mycket 

Nej Ja 

Arkivstudier Vem, vad, var, hur många, hur 
mycket 

Nej Ja/Nej 

Historiska studier På vilket sätt, varför Nej Nej 

Fallstudier På vilket sätt, varför Nej Ja 

 
 
Enligt Holme och Solvang (1997:80) bör inte kvantitativ metod användas när syftet är att 
förstå sociala processer. I sådana sammanhang är det bättre med kvalitativ metod, t.ex. 
intervjuer. Kvantitativ metod och enkätundersökningar bygger på att information kan 
kvantifieras, dvs. omvandlas i siffror, och syftar till förklaring snarare än förståelse. I den 
empiriska undersökningen används emellertid kvantitativ metod och enkätmetodik för att 
förstå sociala processer, dvs. konkurrens och samarbete samt entreprenöriell politik och 
attraktivitetsfrämjande åtgärder. Undersökningen går dock inte på djupet, vilket känne-
tecknar kvalitativ metod, utan på bredden, vilket utmärker kvantitativ metod (Repstad 
1999:10). Undersökningen är kvantitativ men har kvalitativa inslag. I de respektive enkät-
undersökningarna kombineras slutna frågor (frågor med förtryckta svarsalternativ) med 
öppna frågor som möjliggör mer utförlig och nyanserad information än slutna frågor. De 
slutna frågorna behandlar kvantitativa aspekter och de öppna frågorna kvalitativa aspekter 
av de sociala processer som studeras i undersökningen. Detta upplägg möjliggör frågor som 
”på vilket sätt” och ”varför” som enligt Yin (2003:3) är bäst lämpande för kvalitativa 
studier, se tabell 5.1. 

Den empiriska undersökningens material 
Den empiriska undersökningen består som sagt av två enkätundersökningar. Nedan 
behandlas respektive undersökning med avseende på vetenskaplig kontext, upplägg och 
genomförande, respondenter samt svarsfrekvens och bortfall. Vidare diskuteras den 
empiriska undersökningens reliabilitet och validitet. 
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Postenkäten ”hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft” 

Vetenskaplig kontext 
Postenkäten genomfördes inom ramen för forskningsprojektet Exploring city marketing in 
practice. Studies of small and medium-sized Swedish cities in a regional context. Projektet finansierades 
av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Tekn. Dr. 
Krister Olsson var projektledare och även biträdande handledare under stora delar av 
studiens genomförande. 

Upplägg och genomförande 
Postenkäten genomfördes 2008. Tre påminnelser skickades ut: de två första med drygt en 
veckas mellanrum och den sista drygt en månad efter det första utskicket. I de två senare 
bifogades ett nytt enkätformulär. Enkätformuläret bifogas som bilaga 1 och följebrevet 
som bilaga 2. 

Respondenter 
Postenkäten riktades till kommunernas ledande tjänstemän, dvs. kommuncheferna/-
direktörerna. De antogs ha god insyn i frågor som rör kommunernas attraktivitet och 
konkurrenskraft och sågs som bäst lämpade att besvara frågorna i formuläret. Om det 
faktiskt var kommuncheferna/direktörerna som besvarade frågorna går dock inte att fast-
ställa. I många fall besvarades emellertid frågorna av en och samma person, vilket framgick 
av handstilen som var den samma i alla frågor. I några fall besvarades enkätformuläret av 
olika personer vilket dels framgick av olika handstilar, dels av att några hade skrivit 
kommentarer i enkätformuläret där de bad en annan tjänsteman att besvara vissa frågor. 
Att respondenternas identitet inte kan styrkas med full säkerhet är dock inte unikt för post-
enkäten (och webbenkäten). Det är snarare ett generellt problem i enkätundersökningar 
(Ejlertsson 2005:13). 

Konfidentiellt deltagande 
I enkätformuläret och det bifogade följebrevet informerades respondenterna om att under-
sökningens resultat skulle redovisas på kommunnivå genom tabeller, diagram och kartor. 
Eftersom några kommunchefer/direktörer meddelade att de inte hade för avsikt att delta 
om ett enskilt svar kunde härledas till en enskild kommun, utlovades att alla svar skulle 
behandlas konfidentiellt och endast redovisas genom tabeller och diagram. 

Svarsfrekvens och bortfall 
Totalt sett deltog 207 av Sveriges 290 kommuner i postenkäten (71 procent). Av de 83 
kommuner som inte deltog avhördes tre som meddelade att de, av olika skäl, inte hade för 
avsikt att inte medverka i undersökningen. 

Bortfallsanalys 
För att studera om de 207 kommuner som deltog i postenkäten är representativa för alla 
290 kommuner i Sverige gjordes en bortfallsanalys, se bilaga 3. Kommunerna som deltog i 
undersökningen (svarsgruppen) jämfördes med dem som inte deltog (bortfallsgruppen) 
med avseende på tre delvis överlappande variabler (som används för jämförande analyser i 
studiens empiriska kapitel): befolkningsstorlek 2007, befolkningsutveckling 1997-2007 och 
Jordbruksverkets områdesdefinition. 
 
Bortfallsanalysen visar att det endast finns små skillnader mellan svarsgruppen och bort-
fallsgruppen i de studerade variablerna. Kommuner med en befolkningsökning och 
kommuner i storstadsområden är dock något överrepresenterade i svarsgruppen. Eftersom 
fördelningen i de studerade variablerna är likartad i båda grupperna kan antas att 
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skillnaderna inte har någon stor och systematisk påverkan på respondenternas svar, dvs. på 
undersökningens resultat. Mot den bakgrunden ses svarsgruppen som representativ för 
samtliga 290 kommuner i landet. 
 
Webbenkäten ”kommunalt entreprenörskap” 

Vetenskaplig kontext 
Webbenkäten genomfördes i samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i 
Stockholm och Internationella Handelshögskolan (IHH) i Jönköping. Den finansierades av 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Professor Hans 
Westlund var forskningsprojektets vetenskapliga ledare. 

Upplägg och genomförande 
Webbenkäten genomfördes 2009 och riktades även den till landets kommunchefer/-
direktörer. Undertecknad och tekn. dr. Krister Olsson deltog i utformningen av enkät-
formuläret och formulerade bl.a. frågorna om mellankommunala samarbeten för att locka 
inflyttare, företag och besökare. Enkätformuläret bifogas som bilaga 4. 

Konfidentiellt deltagande 
Precis som i postenkäten utlovades att det inte skulle vara möjligt att utläsa vad enskilda 
respondenter har svarat. Resultaten är således konfidentiella och redovisas endast i tabeller 
och diagram. 

Svarsfrekvens och bortfall 
Totalt sett deltog 243 av Sveriges 290 kommuner i webbenkäten (88 procent). Eftersom 
svarsfrekvensen är mycket hög gjordes ingen bortfallsanalys. 

Partiellt bortfall 
I drygt hälften av de sammantaget 40 enkätfrågor (innefattande matrisfrågor) som redovisas 
i studiens empiriska kapitel var det partiella bortfallet under fem procent. I åtta frågor 
varierade bortfallet mellan fem och upp till tio procent. I tio frågor var bortfallet tio 
procent eller högre. I bilaga 5 förs en diskussion om bortfallet i slutna och öppna frågor. 
Vidare redovisas bortfallet i varje enskild fråga. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två vanliga kvalitetsbegrepp i empiriska undersökningar. Med 
reliabilitet avses om upprepade mätningar ger samma resultat och med validitet om 
frågorna mäter det som de avser att mäta. En undersökning kan ha hög reliabilitet utan god 
validitet men inte tvärt om (Holme och Solvang 1999:164-165, Ejlertsson 2005:99 samt 
Kerlinger och Lee 2000:643). Nedan diskuteras den empiriska undersökningens kvalitet 
med avseende på respektive begrepp. 

Reliabilitet 
Det finns flera sätt att mäta reliabilitet. Ett sätt är att göra oberoende undersökningar av en 
och samma företeelse. Reliabiliteten är hög om respondenterna ger likvärdiga svar vid upp-
repade mätningar (Holme och Solvang 1999:165 samt Ejlertsson 2005:103-104). Eftersom 
den empiriska undersökningen är explorativ finns det få studier att jämföra dess resultat 
med. Upprepade mätningar har inte genomförts. Som tidigare noterats har dock en del 
frågor inspirerats av Niedomysl (2004). Som framgår av kapitel 7 ligger respondenternas 
svar bara delvis i linje med Niedomysl (2004). Det är dock inte säkert att de delvis olika 
resultaten är en fråga om reliabilitet. Det är inte osannolikt att skillnaderna beror på andra 
omständigheter, t.ex. på att frågorna utformades på olika sätt i de respektive under-
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sökningarna. Skillnaderna kan också bero på att undersökningarna riktades till olika mål-
grupper (kommunchefer/direktörer respektive informationschefer eller motsvarande). 
Sättet de arbetar på i kommunerna kan också ha förändrats över tid, dvs. mellan under-
sökningstillfällena. 
 
Ett annat sätt att mäta reliabilitet är att studera sambandet mellan frågor som mäter samma 
sak, s.k. intern konsistens. En sådan analys förutsätter dock att flera frågor har konstruerats 
för att mäta just samma sak (Bryman och Cramer 2001:63 samt Ejlertsson 2005:104). Det 
har inte gjorts här. De frågor som behandlas i de empiriska kapitlen har snarare 
konstruerats för att mäta olika aspekter av skilda företeelser, dvs. territoriell konkurrens, 
entreprenöriell politik och attraktivitetsfrämjande åtgärder. Sammantaget finns därför inte 
tillräckligt underlag för att säga att den empiriska undersökningen uppvisar full reliabilitet. 
Det finns dock inte heller något som tyder på att den lider av bristfällig reliabilitet. 

Validitet 
Det finns även flera sätt att uppskatta en undersöknings validitet. Nedan diskuteras den här 
genomförda undersökningen med avseende på innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. 
 
Innehållsvalidering utgår ifrån ett hypotetiskt antagande om att det finns ett oändligt antal 
frågor som mäter de teoretiska begrepp som behandlas i undersökningen. Målet för fråge-
ställaren är att hitta de mest de mest representativa frågorna i den oändliga mängden frågor. 
Då har undersökningen hög innehållsvaliditet (Kerlinger och Lee 2000:667-668). En 
sammantagen analys av hur väl de 40 frågor som behandlas i studiens empiriska kapitel 
fungerade tyder på att många fungerade bra och kan betraktas som representativa. Om 
frågorna är de mest representativa går dock inte att fastställa. Som tidigare noterats var det 
partiella bortfallet under fem procent i drygt hälften av frågorna. Det är en kvalitets-
indikator och tyder på att frågorna sågs som relevanta och att det fanns svarsalternativ (i de 
slutna frågorna) som motsvarade respondenternas uppfattningar. Att många respondenter 
faktiskt tog ställning i de 40 frågorna, dvs. att få markerade svarsalternativet ”vet ej/ingen 
uppfattning”, tyder på att respondenterna (kommuncheferna/direktörerna) har en upp-
fattning om de företeelser som behandlas i undersökningen. Det talar för att enkätunder-
sökningarna riktades till rätt målgrupp, vilket stärker resultatens trovärdighet. Svaren i de 
öppna frågorna var överlag kortfattade, även om en del respondenter skrev långa och ut-
förliga svar. Att de flesta skrev sitt svar i punktform, vilket de blev uppmanade att göra, är 
överlag inget problem. De korta svaren underlättar analysen, även om de pekar på behovet 
av mer nyanserad kunskap om sättet att tänka och arbeta i kommunerna gällande de före-
teelser som behandlas i undersökningen. 
 
I efterhand har dock konstaterats att vissa frågor borde ha formulerats annorlunda, särskilt 
i postenkäten där några frågor var för komplicerade och präglades av stort partiellt bortfall 
(se bilaga 5). Frågor med stort partiellt bortfall kan inte betraktas som representativa 
eftersom det finns en risk att bortfallet snedvrider resultaten. Även om svaren ger en 
indikation om sättet att tänka och arbeta i kommunerna bör resultaten tolkas med för-
siktighet. Att utforma enkla och begripliga frågor som uppfattas på samma sätt av alla 
respondenter är dock svårt. Även om frågorna formulerades med utgångspunkt i tumregler 
för enkätkonstruktion (se Ejlertsson 2005 samt Olsson och Berglund 2008) gjordes vissa 
misstag. Det är helt enkelt svårt att på förhand veta hur frågorna ska tolkas av 
respondenterna. 
 
Enligt Kerlinger och Lee (2000:670) är begreppsvalidering”…one of the most significant advances 
of modern measurement theory and practice”. Ejlertsson (2005:102) menar dock att begrepps-
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validering är det mest komplicerade sättet att validera en undersökning. Hög begrepps-
validitet förutsätter att forskaren är väl insatt i den teori som ligger till grund för under-
sökningen. Han/hon ska dels kunna redogöra för innebörden av de teoretiska begreppen, 
dels den inbördes relationen dem emellan. Han/hon ska även kunna formulera hypoteser 
och ställa frågor som verkligen mäter de teoretiska begreppen. Hög begreppsvaliditet förut-
sätter således hög innehållsvaliditet. Begreppsvalidering handlar till stor del om att validera 
den teori som ligger till grund för undersökningen. En mogen teoribildning i kombination 
representativa frågor bäddar för en hög begreppsvaliditet. Vad kan sägas om begrepps-
validiteten i den här genomförda undersökningen? 
 
Som tidigare noterats används tidigare forskning om platsmarknadsföring för att 
strukturera och analysera den empiriska undersökningen. Tidigare forskning fungerar så-
ledes som en teoretisk referensram ur vilken undersökningens teman och frågor har här-
letts. I kapitel 2 beskrevs forskningslitteraturens karaktär och i kapitel 3 och 4 behandlades 
innebörden av och relationen mellan centrala begrepp i litteraturen. Tidigare i detta kapitel 
redovisades hur begreppen tolkas och används i denna studie, innefattande den empiriska 
undersökningen. Upplägget bäddar för hög begreppsvaliditet. Det bör dock noteras att 
tidigare forskning om platsmarknadsföring är långt ifrån teoretisk mognad. Dels är den 
fragmenterad i sitt innehåll, dels tenderar den att generalisera utifrån ett specifikt empiriskt 
material (se kapitel 1). Som framgår av kapitel 6 och 7 ligger respondenternas svar bara del-
vis i linje med tidigare forskning om platsmarknadsföring. Det ska inte ses som en indikator 
på svag begreppsvaliditet. Det pekar snarare på vikten av att bredda det empiriska under-
laget och därigenom bidra till teoriutveckling inom ämnesområdet. Det bör dock under-
strykas att resultaten inte ska ses som absoluta sanningar om de företeelser som behandlas i 
undersökningen. Undersökningen är explorativ och bör följas upp med fortsatt forskning. 

Över- och underrapportering 
En fråga som bör diskuteras är om respondenternas svar överensstämmer med faktiska 
förhållanden i kommunerna. Enligt Ejlertsson (2005:51 & 71) är det vanligt att socialt 
önskvärda egenskaper överrapporteras och att mindre önskvärda egenskaper under-
rapporteras. Det är inte osannolikt att vissa frågor i de respektive enkätundersökningarna 
präglas av överrapportering. Främst gäller det frågorna om konkurrensfördelar, 
entreprenöriell politik, förutsättningar att locka inflyttare och effekterna av kommunernas 
kampanjer för att locka inflyttare. Frågor är känsliga och det är möjligt att respondenterna, 
medvetet eller omedvetet, har försökt att framställa sina respektive kommuner på ett som 
överträffar verkligheten. Som i alla enkätundersökningar kan dock över- och under-
rapportering förekomma i alla frågor, dock till okänd omfattning. 

Databearbetning 
I postenkäten har all data har kodats manuellt. Kodningen har gjorts med största noggrann-
het. För att kontrollera att kodningen är korrekt har flera stickprov genomförts. Slutna 
frågor har kodats med i förväg bestämda koder. Slutna frågor har bearbetats i Microsoft Excel 
och IBM Statistics SPSS 20. Öppna frågor har kategoriserats med utgångspunkt i tidigare 
forskning om platsmarknadsföring. Först formulerades övergripande teman, därefter 
studerades underliggande mönster. Statistik gällande kommunerna har hämtats från 
Statistiska Centralbyrån, RKA, kommun- och landstingsdatabasen och Jordbruksverket. 

5.3 Den empiriska undersökningens objekt 
Sveriges 290 kommuner är långt ifrån homogena. Det finns stora skillnader dem emellan, 
inte minst ekonomiskt och demografiskt. Syftet med detta avsnitt är inte att göra en allom-
fattande genomgång av skillnader mellan svenska kommuner. Det är snarare att redogöra 
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för faktorer som kan ha betydelse för kommunernas förutsättningar och incitament att 
ägna sig åt de företeelser som behandlas i den empiriska undersökningen, dvs. territoriell 
konkurrens, entreprenöriell politik och attraktivitetsfrämjande åtgärder. Det finns dock 
många faktorer som kan ha betydelse och det är inte helt självklart vilka som är de mest 
representativa. I detta avsnitt behandlas tre delvis överlappande variabler som också 
används för jämförande analyser i studiens empiriska kapitel: befolkningsstorlek, 
befolkningsutveckling och Jordbruksverkets områdesdefinition. Valet att använda just 
dessa variabler är ett resultat av litteraturstudier och empiriska tester. I ett första steg 
gjordes en genomgång av böcker, rapporter och utredningar som i vid mening handlar om 
förvaltning och utveckling i svenska kommuner. Utgångspunkt togs även i tidigare 
forskning om platsmarknadsföring. Genomgången resulterade i ett tiotal variabler som 
testades mot valda delar av det empiriska materialet.1 Kommunernas befolkningsstorlek 
och befolkningsutveckling samt Jordbruksverkets områdesdefinition sågs som bäst 
lämpade och behandlas mer utförligt nedan. 

Befolkningsstorlek 
Eftersom tidigare forskning om platsmarknadsföring till stor del bygger på studier av stora 
städer sågs det som viktigt att undersöka om generella resonemang i forskningslitteraturen 
är giltiga i Sverige där en övervägande majoritet av kommunerna har färre än 50 000 in-
vånare (85 procent år 2007). En viktig fråga i undersökningen är därvid om kommunernas 
befolkningsstorlek har betydelse för i vilken utsträckning som de konkurrerar, agerar 
entreprenöriellt och vidtar attraktivitetsfrämjande åtgärder. Det bör dock noteras att de 
flesta kommuner i Sverige är små jämfört med de städer som ofta behandlas i tidigare 
forskning om platsmarknadsföring. Det innebär att svaren från de kommuner som här 
benämns stora (kommuner med 90 000 invånare eller fler) inte kan generaliseras till 
väsentligt större städer. Dock kan antas att de stora kommunerna totalt sett har mer 
resurser (kapital) till att driva olika typer av utvecklingsprojekt än vad de mindre 
kommunerna har. Med utgångspunkt i forskningslitteraturen kan även antas att de stora 
kommunerna konkurrerar om delvis andra objekt och på delvis andra nivåer än de mindre 
kommunerna (se kapitel 3). 
 
2007 uppgick det genomsnittliga antalet invånare i kommunerna till 31 665. Dock fanns 
stora skillnader dem emellan. Den största kommunen, Stockholms stad, hade 795 163 
invånare. Den minsta kommunen, Bjurholm, hade endast 2 549 invånare (RKA, kommun- 
och landstingsdatabasen). 
 
Som tidigare noterats finns det betydligt fler små än stora kommuner i Sverige. De flesta är 
antingen mikrokommuner med färre än 12 500 invånare (38 procent) eller små kommuner 
med 12 500-49 999 invånare (47 procent). Tillsammans svarar de för knappt hälften av 
landets befolkning (45 procent). Medelstora kommuner med 50 000-89 999 invånare utgör 
tio procent av kommunerna men svarar för 20 procent av befolkningen. Stora kommuner 
med 90 000 invånare eller fler utgör en bråkdel av kommunerna (sex procent). De svarar 
dock för drygt en tredjedel av befolkningen (35 procent).2 
 

                                                 
1 Följande variabler testades mot delar av det empiriska materialet: befolkningsstorlek, befolkningsutveckling 
1997-2007, flyttnetto 1997-2007, skattekraft 2007 (som andel i procent av riksgenomsnittet), totalt utfall i 
kommunalekonomisk utjämning 2007, politisk majoritet i kommunfullmäktige 2006-2010, SCB:s storleks-
indelning av landets lokala arbetsmarknader (LA06), SCB:s indelning av landets lokala arbetsmarknader 
(LA06) i strukturgrupper, Jordbruksverkets områdesdefinition samt SKL:s kommungruppsindelning 2011. 
2 Grupperingen är egen och har bl.a. gjorts med utgångspunkt i SKL:s kommungruppsindelning från 2005, se 
SKL (2010). Kommungruppsindelning 2011. Revidering av Sveriges Kommuners och Landstings kommungruppsindelning. 
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Tabell 5.2 Kommunernas befolkningsstorlek 2007.3 
 
Befolkningsstorlek 2007 Andel 

kommuner 
Andel av 

befolkningen 

Mikrokommuner (< 12 500 invånare) 38 % 10 % 

Små kommuner (12 500-49 999 invånare) 47 % 35 % 

Medelstora kommuner (50 000-89 999 invånare) 10 % 20 % 

Stora kommuner (≥ 90 000 invånare) 6 % 35 % 
 

Befolkningsutveckling 
I den empiriska undersökningen riktas stor uppmärksamhet mot kommunernas arbete för 
att främja inflyttning. Då det kan antas att syftet med detta arbete är befolkningstillväxt sågs 
det som intressant att studera om kommuner som präglas av befolkningsminskning vidtar 
åtgärder för att främja inflyttning i större utsträckning än de som präglas av befolknings-
tillväxt. Det är inte orimligt att tro att kommuner med en negativ befolkningsutveckling har 
större incitament att vidta åtgärder för att främja inflyttning än kommuner med en 
befolkningstillväxt. På samma sätt kan antas att kommuner med en negativ befolknings-
utveckling konkurrerar om inflyttare i högre grad än kommuner med befolkningstillväxt. 
 
Mellan 1997 och 2007 hade 86 av landets 290 kommuner en befolkningsökning på mer än 
tre procent. Nästan lika många, 79 kommuner, hade en i princip oförändrad befolknings-
storlek. Med oförändrad menas att befolkningen inte ökade eller minskade med mer än tre 
procent mellan 1997 och 2007. 125 kommuner hade en befolkningsminskning på mer än 
tre procent, se tabell 5.3.4 
 
Tabell 5.3 Kommunernas befolkningsutveckling 1997-2007.5 
 
Befolkningsutveckling 1997-2007 Antal Andel 

Befolkningsökning (> 3 %) 86 30 % 

Oförändrad befolkningsstorlek 79 27 % 

Befolkningsminskning (< 3 %) 125  43 % 

 
 
Som framgår av tabell 5.4 hade en övervägande majoritet av mikrokommunerna en 
befolkningsminskning på mer än tre procent mellan 1997 och 2007. Under samma tids-
period hade en övervägande majoritet av de stora och medelstora kommunerna en 
befolkningsökning på mer än tre procent. 
 
Tabell 5.4 Kommunernas befolkningsstorlek med avseende på befolkningsutveckling 1997-2007. 
 

Befolkningsstorlek med avseende på 
befolkningsutveckling 

Befolknings-
ökning 

Oförändrad 
befolknings-
utveckling 

Befolknings-
minskning 

Mikrokommuner (< 12 500 invånare) 7 % 18 % 74 % 

Små kommuner (12 500-49 999 invånare) 33 % 35 % 32 % 

Medelstora kommuner (50 000-89 999 invånare) 71 % 25 % 4 % 

Stora kommuner (≥ 90 000 invånare) 76 % 24 % 0 % 
 

                                                 
3 Efter RKA, kommun- och landstingsdatabasen [www.kolada.se]. 
4 För en kommun, som bildades efter 1997, har befolkningsutvecklingen 2002-2007 studerats. 
5 Efter RKA, kommun- och landstingsdatabasen [www.kolada.se] 
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Jordbruksverkets områdesdefinition 
Av betydelse i undersökningen har varit att jämföra kommunerna med avseende på 
regionala förhållanden. Utgångspunkten är att den regionala kontext som kommunerna 
ingår i har betydelse för deras förutsättningar och incitament att ägna sig åt de företeelser 
som behandlas i undersökningen. Det gäller inte minst åtgärder för att främja inflyttning. 
Enligt Jonsson (2010:11-18) är kommunernas tillväxt är direkt avhängig storleken på den 
region som de tillhör. Johansson och Klaesson (2010:10-16) gör en liknande analys och 
menar att kommunernas tillväxt i första hand bör förstås som en process som avser en hel 
region. Den lokala arbetsmarknadens storlek och struktur framstår som viktig i samman-
hanget. Väl fungerande lokala arbetsmarknader beskrivs ofta som en förutsättning för 
regional tillväxt och är ett av målen för den regionala tillväxtpolitiken i Sverige.6 Inte sällan 
framhålls betydelsen av stora lokala arbetsmarknader med god infrastruktur och hög till-
gänglighet. Utgångspunkten är att regionförstoring, dvs. en utveckling där ökad arbets-
pendling mellan kommuner gör att antalet lokala arbetsmarknaderna blir större och färre, 
underlättar matchningen på arbetsmarknaden, ökar produktiviteten och bidrar till tillväxt 
(Dahl m.fl. 2003 samt Johansson 2008). 
 
De lokala arbetsmarknadernas storlek och struktur är till stor del beroende av var i Sverige 
de ligger. I tätbefolkade områden omfattas i regel många och sett till ytan små kommuner 
medan det i glesbefolkade områden finns relativt många små lokala arbetsmarknader som 
består av en enda kommun. Glesbefolkade områden har sällan förutsättningar för region-
förstoring. Dels är kommunerna stora till ytan, dels är befolkningsstorlekarna små (SCB 
2010:29 & 64). 
 
De lokala arbetsmarknadernas storlek och struktur är av stor betydelse för deras utveckling. 
Under de tidsperioder som har studerats här hade kommunerna i de tre storstads-
dominerade lokala arbetsmarknaderna den igenomsnitt högsta befolkningstillväxten,7 den 
bästa sysselsättningsutvecklingen8 och den högsta ekonomiska tillväxten i landet.9 De hade 
även en stark dragningskraft på inflyttare.10 Kommunerna i de minsta lokala arbets-
marknaderna hade den igenomsnitt sämsta befolkningsutvecklingen och sysselsättnings-
utvecklingen i landet. De hade även en relativt svag ekonomisk tillväxt och liten dragnings-
kraft på inflyttare (SCB, 2010:97-114). 
 
Jonsson (2010:23-25) för ett resonemang om hur kommunernas förutsättningar att lyckas 
med näringspolitiska åtgärder varierar med storleken på den lokala arbetsmarknad som de 

                                                 
6 I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 fast-
ställs att målet för den regionala utvecklingspolitiken (som blev regional tillväxtpolitik 2008) är ”väl fungerande 
och hållbara lokala arbetsmarknader med en god servicenivå i alla delar av landet” (2007:6). 
7 Mellan 1990 och 1997 ökade befolkningen i de stora storstadsdominerade lokala arbetsmarknaderna med i 
genomsnitt 16 procent. Den största befolkningsminskningen skedde däremot i de små lokala arbets-
marknaderna. Mellan 1990-1997 tappade de mellan 7 och 16 procent av sin befolkning (SCB, 2010:99-100) 
8 Mellan 1990 och 2007 hade kommunerna i landets storstadsdominerade lokala arbetsmarknader den 
igenomsnitt bästa sysselsättningsutvecklingen i landet. En fördelaktig branschstruktur präglad av privat 
tjänsteproduktion förstärktes av andra fördelaktiga regionala förhållanden och bidrog till den positiva utveck-
lingen. I övriga delar av landet minskade sysselsättningen. Generellt sett var minskningen störst i små lokala 
arbetsmarknader (SCB, 2010:103 & 188 samt Johansson och Klaesson 2010:34). 
9 Med ekonomisk tillväxt avses lönesummornas utveckling. Mellan 1990 och 2000 ökade lönesummorna i de 
stora storstadsdominerade lokala arbetsmarknaderna med drygt 60 procent. I övriga delar av landet var 
ökningen i genomsnitt mellan drygt 25 och 40 procent (SCB, 2010:97-98 samt 112-114).  
10 Mellan 1997-2007 var andelen med ett genomsnittligt årligt positivt flyttnetto den överlägset högsta i landet 
(SCB, statistikdatabasen, flyttningsöverskott 1997-2007, www.scb.se, 2011-07-21) 
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tillhör.11  Ju större lokal arbetsmarknad en kommun tillhör, desto bättre förutsättningar 
antas den ha. Med den utgångspunkten skulle kommuner i stora lokala arbetsmarknader 
vara mer benägna att vidta näringspolitiska åtgärder än kommuner i små lokala arbets-
marknader. Förutsättningarna att lyckas framstår helt enkelt som bättre för kommuner i 
stora lokala arbetsmarknader. Antagandet bygger dock på att kommunerna agerar rationellt, 
dvs. att incitamenten för att genomföra näringspolitiska åtgärder ökar när förutsättningarna 
att lyckas ökar (Jonsson 2010:26, jmf även Cheshire 1999). 
 
Siverbo (2005:54-55) menar dock att kommunerna inte agerar rationellt när det gäller 
näringspolitiska åtgärder. Enligt hans analys är det inte de kommuner som har de bästa 
förutsättningarna att lyckas som i störst utsträckning vidtar näringspolitiska åtgärder. 
Snarare är det de kommuner som har de sämsta förutsättningarna som satsar mest på 
sådana åtgärder (se även Wetterberg 1999:185). Enligt Siverbos analys kan höga kostnader 
för näringspolitiska åtgärder bl.a. förklaras av glesbygd, negativ befolkningsutveckling och 
hög arbetslöshet (2005:54-55). Resultatet ligger i linje med Niedomysl (2004) som pekar på 
att det är glesbygdskommunerna som per capita satsar mest pengar på marknadsföring, 
både i allmänhet och för att locka inflyttare (se kapitel 3). 
 
Med utgångspunkt i ovanstående kan ett antagande gällande kommunernas arbete för att 
locka inflyttare formuleras. Även om Siverbos analys inte direkt kan överföras på 
kommunernas arbete för att locka inflyttare, framstår det som rimligt att tro att kommuner 
i glesbygd (där de lokala arbetsmarknaderna är små) har de största incitamenten men de 
sämsta förutsättningarna att locka inflyttare. När det gäller kommuner i storstadsområden 
(där de lokala arbetsmarknaderna är stora) kan motsatsen antas gälla, dvs. att de har de 
svagaste incitamenten men de bästa förutsättningarna att locka inflyttare. 
 
Som noterats tidigare används Jordbruksverkets områdesdefinition för att jämföra 
kommunerna med avseende på regionala förhållanden. Flera områdesdefinitioner har 
testats på det empiriska materialet och Jordbruksverkets områdesdefinition sågs som bäst 
lämpad.12 Dels fångar definitionen regionala skillnader av betydelse, dels omfattar den 
relativt få grupper vilket underlättar analysen. 
 
Jordbruksverkets områdesdefinition omfattar fyra grupper: storstadsområden, stads-
områden, landsbygd och gles landsbygd. Indelningen utgår ifrån SCB:s statistik över pend-
lingsflöden mellan kommuner, nattbefolkningens storlek samt befolkningstäthet. Med stor-
stadsområden avses kommuner där hela befolkningen bor i tätort eller tätortsnära lands-
bygd. Kommunerna finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Med stadsområden avses kommuner med en befolkning på minst 30 000 invånare 
och/eller där den största tätorten har minst 25  000 invånare.13 Landsbygd avser kommuner 
som varken räknas till storstadsområden eller stadsområden och som har en befolknings-
täthet på minst fem invånare per kvadratkilometer. Med gles landsbygd avses kommuner 
som inte ingår i någon av de andra grupperna och som har en befolkningstäthet på mindre 
än fem invånare per kvadratkilometer (Jordbruksverket 2012:7). 
 

                                                 
11 Med näringspolitiska åtgärder avser Jonsson (2010:23-25) dels arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att öka 
andelen förvärvsarbetande, dels riktade åtgärder för att stimulera inflyttning och företagsetableringar. 
12 SCB:s storleksindelning av landets lokala arbetsmarknader (LA06), SCB:s indelning av landets lokala 
arbetsmarknader (LA06) i strukturgrupper, Jordbruksverkets områdesdefinition samt SKL:s kommungrupps-
indelning 2011. 
13 Mindre angränsade kommuner där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 procent har 
kopplats till respektive område. 
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Som framgår av tabell 5.5 tillhör 16 procent kommunerna storstadsområden respektive 
stadsområden. Drygt hälften, 57 procent, är landsbygdskommuner. Drygt en tiondel räknas 
som gles landsbygd. Som framgår av tabellen präglas en majoritet av kommunerna i stads- 
och storstadsområden av befolkningsökning och en majoritet av kommunerna på lands-
bygden och i gles landsbygd av befolkningsminskning. Andelen med befolkningstillväxt var 
dock väsentligt högre i storstadsområden än i stadsområden samtidigt som andelen med en 
befolkningsminskning var betydligt högre i gles landsbygd än på landsbygden (Jordbruks-
verket 2012:7-9 samt RKA, kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se). 
 
Tabell 5.5 Kommuntyp med avseende på antal och befolkningsutveckling 1997-2007.14 
 
Kommuntyp Andel 

kommuner 
Befolknings-
ökning 

Oförändrad 
befolkningsstorlek 

Befolknings-
minskning 

Storstadsområde 16 % 96 % 4 % 0 % 

Stadsområde 16 % 53 % 40 % 6 % 

Landsbygd 57 % 10 % 34 % 56 % 

Gles landsbygd 11 % 0 % 9 % 91 % 
 

5.4 Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel har varit att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter och 
metod. Det har även varit att introducera den empiriska undersökningens objekt, dvs. 
Sveriges 290 kommuner. Centrala begrepp och viktiga aspekter på undersökningens metod 
sammanfattas i tabell 5.6. 
 

Tabell 5.6 Teoretiska utgångspunkter och metod: en sammanfattning. 
 
Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkt Platsmarknadsföring 

Angreppssätt Integrerat 

Teoretisk hemvist Tidigare forskning om platsmarknadsföring, planeringsteori och marknadsföringsteori 

Plats Teoretiskt produktorienterat, empiriskt kartografiskt 

Marknadsföring Ett efterfrågeorienterat sätt att tänka och arbeta som kan ha ett vinstdrivande såväl som ett 
icke-vinstdrivande (socialt) syfte 

Platsmarknadsföring En social, icke-vinstdrivande och efterfrågeorienterad planerings- och utvecklingsfilosofi 

Platsförsäljning En social, icke-vinstdrivande och utbudsorienterad planerings- och utvecklingsfilosofi 

Konkurrens Tävlan/kamp för att locka externt kapital och/eller behålla kapital inom en plats 
administrativa gränser 

Attraktivitet Subjektivt definierad tilldragelse 

Metod 

Teman Konkurrens, samarbete, entreprenöriell politik, attraktivitetsfrämjande åtgärder och 
platsmarknadsföring 

Studieobjekt Sveriges 290 kommuner 

Metod Kvantitativ 

Material Två enkätundersökningar: en postenkät och en webbenkät 

Reliabilitet Svår att uppskatta, dock inget som tyder på bristfällig reliabilitet 

Validitet Upplägget bäddar för hög begreppsvaliditet, dock svårt att uppskatta begreppsvaliditeten då 
tidigare forskning om platsmarknadsföring tenderar att generalisera utifrån stora städer 
Indikationer på god innehållsvaliditet, dock svag innehållsvaliditet i vissa frågor 

Empirisk analys Deskriptiv 

Jämförande variabler Befolkningsstorlek, befolkningsutveckling och Jordbruksverkets områdesdefinition 

 

                                                 
14 Efter RKA, kommun- och landstingsdatabasen, [www.kolada.se] 
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6. Konkurrens och samarbete 

I detta kapitel behandlas två till synes motstridiga företeelser som båda är centrala i tidigare 
forskning om platsmarknadsföring: konkurrens och samarbete. Dels behandlas respektive 
företeelse, dels den inbördes relationen dem emellan. Kapitlet består av två delar. I den 
första studeras om svenska kommuner konkurrerar och i så fall, i vilken utsträckning, om 
vad och med vilka. Vidare behandlas konkurrensfördelar och omvärldsbevakning. I den 
andra delen studeras samarbeten för att stärka kommunernas attraktivitet. Dels behandlas 
samarbeten i kommunerna, dels samarbeten dem emellan. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och reflektion. 

6.1 Konkurrens 

Konkurrensens omfattning 
I tidigare forskning om platsmarknadsföring finns en bred samsyn om att övergången från 
ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle har gett upphov till en ny konkurrenssituation. 
Dels anförs att konkurrensen har ökat, dels att den sker på andra villkor än tidigare (se 
kapitel 3). Av intresse i undersökningen har därför varit att studera om svenska kommuner 
konkurrerar, och i så fall, i vilken utsträckning. Respondenterna, dvs. kommuncheferna/-
direktörerna, fick svara på följande fråga och markera om deras kommun konkurrerar ”i 
mycket stor utsträckning”, ”i ganska stor utsträckning”, ”i princip inte” eller ”inte alls”. 
 
 

� Konkurrerar Er kommun med andra kommuner, städer eller regioner i Sverige eller utomlands? 
 

 
Syftet med frågan var att studera i vilken utsträckning som kommunerna, generellt sett, 
konkurrerar med andra platser. I efterhand har dock konstaterats att frågan kan ha varit 
svårtolkad eftersom den inbjuder till en reflektion om i vilken omfattning konkurrensen 
sker på olika rumsliga nivåer, vilket inte har någon större betydelse i sammanhanget. Trots 
det kan det antas att många respondenter gjorde en grov uppskattning av i vilken 
utsträckning som deras kommun, generellt sett, konkurrerar med andra platser. Med det i 
minnet kan noteras att en övervägande majoritet upplever att deras kommun konkurrerar i 
mycket stor (21 procent) eller i ganska stor utsträckning (57 procent). Sammantaget är det 
alltså över tre fjärdedelar som upplever att deras kommun konkurrerar med andra platser. 
Nästan en fjärdedel svarade att deras kommun i princip inte (20 procent) eller inte alls (2 
procent) konkurrerar med andra platser. Om det är mycket eller lite sett över tid eller i 
relation till andra länder är det dock svårt att säga något om. För att göra det krävs 
komparativa studier, vilket saknas. 
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Diagram 6.1 Konkurrensens omfattning. (n=202) 
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Det verkar emellertid inte finnas några betydande skillnader mellan olika typer av 
kommuner i den utsträckning som det kan antas att de, generellt sett, konkurrerar med 
andra platser. Det finns dock två tendenser som bör uppmärksammas: dels att stora och 
medelstora kommuner konkurrerar i något högre grad än små kommuner och mikro-
kommuner, dels att kommuner i gles landsbygd och kommuner i storstadsområden 
konkurrerar i något lägre grad än kommuner i stadsområden och på landsbygden, se 
diagram 6.2.  
 

76%

76%

94%

86%

71%

80%

79%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

M ikrokommuner

Små kommuner

M edelstora kommuner

Stora kommuner

Gles landsbygd

Landsbygd

Stadsområde

Storstadsomårde

I mycket eller ganska stor utsträckning
 

 
Diagram 6.2 Konkurrensens omfattning med avseende på regionala förhållanden och befolkningsstorlek 
2007. 
 

Eftertraktade objekt 
I tidigare forskning om platsmarknadsföring anförs att platser konkurrerar om flera mer 
eller mindre gripbara objekt. Till de mest omskrivna och tillsynes mest eftertraktade hör 
investeringar, företagsetableringar, inflyttare och besökare (se kapitel 3). I postenkäten fick 
respondenterna svara på vad deras kommun främst konkurrerar om. En öppen fråga 
användes för att inte styra deras svar (jmf Niedomysl 2004). Respondenterna blev även om-
bedda att skriva de viktigaste objekten först. Eftersom det är oklart om alla respondenter 
verkligen gjorde det sammanställdes samtliga svar. Det gäller för alla öppna frågor som 
redovisas i detta och nästa kapitel. Det bör också noteras att denna och andra samman-
ställningar baseras på respondenternas egna ord och endast visar de vanligaste svaren. Här 
gjorde flera en distinktion mellan inflyttare och arbetskraft, vilket återspeglas i samman-
ställningen. Arbetskraft kan dock ses som en typ av inflyttare. 
 
Som framgår av diagram 6.3 svarade nästan tre fjärdedelar att deras kommun konkurrerar 
om inflyttare. Nästan lika många svarade att deras kommun konkurrerar om etableringar, 
dvs. nya företag. Just inflyttare och etableringar framstår således som de mest eftertraktade 
objekten, sett ur respondenternas perspektiv (jmf Niedomysl 2004). Även statliga in-
vesteringar (främst i infrastruktur), besökare och arbetskraft framstår som relativt attraktiva 
objekt. Endast en handfull skrev att de konkurrerar om studenter, utbildning/forskning, 
evenemang, investeringar respektive attraktivitet/anseende. 
 



6. Konkurrens och samarbete 

91 
 

27%

28%

67%

74%

17%

0% 20% 40% 60% 80%

Arbetskraft

Besökare

Statliga investeringar

Etableringar

Inflyttare

 
 

Diagram 6.3 Eftertraktade objekt. (n=156) 
 
 
Som framgår av diagram 6.4 finns dock vissa skillnader i vad olika typer av kommuner 
konkurrerar om. Där redovisas skillnader gällande inflyttare och etableringar, som allra flest 
konkurrerar om. 
 
Studeras regionala förhållanden framgår att det är fler som konkurrerar om etableringar 
än om inflyttare i storstadsområden, stadsområden och i gles landsbygd. Trenden är dock 
tydligast i storstadsområdena där fyra femtedelar konkurrerar om etableringar och endast 
hälften om inflyttare. På landsbygden är det fler som konkurrerar om inflyttare än om 
etableringar. 
 
Studeras kommunernas befolkningsutveckling framträder ett mönster i respondenternas 
svar. Kommuner med en befolkningsminskning konkurrerar om inflyttare i högre grad än 
kommuner med en oförändrad befolkningsutveckling. De senare konkurrerar dock om 
inflyttare i högre grad än kommuner med en befolkningsökning. Det omvända gäller för 
etableringar. Kommuner med en befolkningsökning konkurrerar om etableringar i högre 
grad än kommuner med en oförändrad befolkningsutveckling. De senare konkurrerar i sin 
tur om etableringar i högre grad än vad kommuner med en befolkningsminskning gör. Det 
talar för att det finns ett samband mellan kommunernas befolkningsutveckling och den 
utsträckning som de konkurrerar om inflyttare respektive etableringar. 
 
Även när det gäller kommunernas befolkningsstorlek syns ett mönster i respondenternas 
svar. Mikrokommuner konkurrerar om inflyttare i högre grad än små kommuner. De 
senare konkurrerar dock om inflyttare i högre grad än både medelstora och stora 
kommuner. Stora kommuner konkurrerar å andra sidan om etableringar i högre grad än 
vad medelstora kommuner gör. De senare konkurrerar i sin tur om etableringar i högre 
grad än vad både små kommuner och mikrokommuner gör. Det tyder på att det även finns 
ett samband mellan kommunernas befolkningsstorlek och den utsträckning som de 
konkurrerar om inflyttare respektive etableringar. 
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Diagram 6.4 Konkurrens om inflyttare respektive etableringar med avseende på regionala förhållanden, 
befolkningsutveckling 1997-2007 och befolkningsstorlek 2007. 
 
 
Att olika typer av kommuner konkurrerar om etableringar och inflyttare i olika utsträckning 
kan bero på att de har olika förutsättningar och därmed olika incitament att tävla om 
respektive objekt. Att kommuner med en befolkningsminskning konkurrerar om inflyttare i 
högre grad än kommuner med en oförändrad respektive positiv befolkningsutveckling 
ligger i linje med det resonemang som fördes i kapitel 5. Resultatet tyder på att de 
kommuner som har de till synes de största behoven av att locka inflyttare också har de 
största incitamenten att konkurrera om inflyttare. Att kommuner i gles landsbygd (som 
präglas av befolkningsminskning och antogs ha de sämsta förutsättningarna och de största 
incitamenten att locka inflyttare) konkurrerar om inflyttare i samma utsträckning som 
kommuner i storstadsområden (som präglas av befolkningsökning och antogs ha de bästa 
förutsättningarna och svagaste incitamenten att locka inflyttare) talar dock emot att det 
skulle vara så. Då svaren inte säger något om vilken typ av inflyttare och etableringar som 
kommunerna främst konkurrerar om går det inte att dra några långtgående slutsatser av 
resultaten. Med utgångspunkt i Jansson och Power m.fl. (2006) är det dock inte otänkbart 
att olika typer av kommuner konkurrerar på olika nivåer och därmed om delvis olika typer 
av etableringar och inflyttare (se kapitel 3). 

Konkurrens på olika nivåer 
I en fråga fick respondenterna svara på var de platser som deras kommun främst kon-
kurrerar med är belägna. De fick ta ställning till fyra nivåer: i det egna länet, i närliggande 
län, i övriga Sverige och utomlands och markera om det stämmer ”mycket bra”, ”ganska 
bra”, ”ganska dåligt” eller ”inte alls” att deras kommun konkurrerar på respektive nivå. 
 
Som framgår av diagram 6.5 anser nio av tio att det stämmer mycket bra eller ganska bra att 
deras främsta konkurrenter finns i det egna länet. Åtta av tio anser att det stämmer mycket 
bra eller ganska bra att deras främsta konkurrenter finns i närliggande län. Fördelning i de 
båda svarsalternativen är dock spegelvänd. I princip lika många som svarade ”mycket bra” 
om det egna länet svarade ”ganska bra” om närliggande län. Det kan tolkas som att 
kommunerna i första hand konkurrerar i det egna länet. 
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Betydligt fler anser att deras främsta konkurrenter finns i det egna länet och i närliggande 
län än i övriga Sverige och utomlands. Knappt tre femtedelar svarade att det stämmer 
mycket bra eller ganska bra att deras främsta konkurrenter finns i övriga Sverige. En fjärde-
del anser att det stämmer mycket bra eller ganska bra att deras främsta konkurrenter finns 
utomlands. Sammantaget pekar alltså svaren på att många kommuner konkurrerar regionalt 
och ganska många nationellt. De pekar även på att relativt få konkurrerar internationellt, 
vilket reser frågor om det finns skillnader mellan olika typer av kommuner i detta avseende. 
Med utgångspunkt i tidigare forskning om platsmarknadsföring skulle det kunna antas att 
det främst är stora kommuner som konkurrerar internationellt. 
 

9%

15%

25%

16%

44%

57%

28%61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utomlands

I övriga Sverige

I närliggande län

I det egna länet

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra
 

 
Diagram 6.5 Konkurrens i det egna länet (n = 152), i närliggande län (n = 142), i övriga Sverige (n = 137) 
och utomlands (n =128). 
 
 
Som framgår av diagram 6.6 konkurrerar just stora kommuner internationellt i väsentligt 
större utsträckning än de övriga. Stora kommuner konkurrerar även nationellt i större ut-
sträckning än de övriga, särskilt i jämförelse med små kommuner och mikrokommuner 
som främst konkurrerar i det egna länet och i närliggande län. Det bör dock noteras att 
hälften av mikrokommunerna och drygt hälften av de små kommunerna konkurrerar 
nationellt, dvs. i övriga Sverige. Jämfört med stora kommuner konkurrerar dock få av dem 
internationellt. Stora kommuner konkurrerar å andra sidan i det egna länet i väsentligt lägre 
grad än de andra. Att stora kommuner konkurrerar internationellt i störst utsträckning 
skulle kunna bero på att de konkurrerar om delvis andra objekt än de andra kommunerna. 
Det skulle också kunna bero på att de har andra förutsättningar, t.ex. i form av resurser/-
kapital, att konkurrera på en internationell marknad. Tillgången till både finansiellt kapital 
och humankapital kan antas ha betydelse i sammanhanget. 
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Diagram 6.6 Konkurrens på olika nivåer med avseende på befolkningsstorlek 2007. 
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Konkurrensfördelar 
Tidigare forskning om platsmarknadsföring vittnar om att en positiv image, ett rikt kultur-
liv och en attraktiv stadsmiljö har kommit att betraktas som värdefulla tillgångar i 
konkurrensen mellan platser. Det anses ha ett värde för platsers övergripande ekonomiska 
utveckling och ger uttryck för en uppfattning om att en plats konkurrenskraft inte bara är 
knuten till ”hårda” faktorer som naturresurser och byggd infrastruktur. ”Mjuka” faktorer 
och immateriella/emotionella aspekter av en plats tillskrivs också betydelse (se kapitel 3). 
Av intresse har därför varit att studera vad som enligt kommunerna är deras största 
konkurrensfördelar, jämfört med deras konkurrenter. Även om begreppet konkurrensför-
delar inte är helt liktydigt med begreppet konkurrenskraft, ger respondenternas svar en 
indikation om vad som ur ett kommunalt ledningsperspektiv bidrar till kommunernas för-
måga att konkurrera, dvs. till deras konkurrenskraft. 
 
I tabell 6.1 har de vanligaste svaren från de 157 respondenter som beskrev sina konkurrens-
fördelar delats in i fem övergripande och delvis överlappande kategorier: interna, externa 
och immateriella produktegenskaper samt interna och externa producentegenskaper. 
Kategorierna har konstruerats med utgångspunkt i tidigare forskning om platsmarknads-
föring och har, i sin tur, delats in i teman utifrån respondenternas svar. Innan dessa teman 
behandlas mer utförligt kan noteras att de flesta lyfte fram en eller flera aspekter som kan 
hänföras till kommunerna som materiella produkter. Det kan tolkas som om att 
kommunernas konkurrenskraft, sett ur respondenternas perspektiv, främst är kopplad till 
egenskaper i den fysiska miljön. Drygt nio av tio lyfte fram interna produktegenskaper (94 
procent) och knappt sex av tio externa produktegenskaper (57 procent). Långt ifrån lika 
många lyfte fram immateriella produktegenskaper (17 procent). Relativt få angav svar som 
faller inom ramen för kategorierna interna och externa producentegenskaper (14 procent 
respektive 2 procent). 
 
Tabell 6.1 Konkurrensfördelar. (n = 157) 
 

Egenskaper/förhållanden Antal  Andel 

Interna produktegenskaper 
Näringsliv/arbetsmarknad 
Boendemiljö/livsmiljö 
Naturmiljö 
Storlek och befolkningsstruktur 
Kultur och stadsmiljö 
Kommunal service/verksamhet 
Annan ospecificerad service 

147 
79 
78 
45 
25 
20 
19 
10 

94 % 
50 % 
50 % 
29 % 
16 % 
13 % 
12 % 
6 % 

Externa produktegenskaper 
Geografiskt läge 
Infrastruktur/kommunikationer 
Närhet i allmänhet eller till en större stad eller region 

89 
49 
40 
29 

57 % 
31 % 
26 % 
18 % 

Immateriella produktegenskaper 
Kommunens identitet/anda 
Kommunens varumärke 
Kommunens image 

27 
15 

8 
6 

17 % 
10 % 
5 % 
4 % 

Interna producentegenskaper 
Interna processer och/eller dokument 
Investeringsvilja/stora satsningar 
Kommunens ekonomi 

22 
14 

8 
6 

14 % 
9 % 
5 % 
4 % 

Externa producentegenskaper 
Internationella nätverk 

3 
3 

2 % 
2 % 
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När det gäller interna produktegenskaper framhölls i synnerhet egenskaper/förhållanden 
som kan hänföras till det lokala näringslivet och/eller den lokala arbetsmarknaden samt 
boendemiljön/livsmiljön i kommunerna. Hälften av de respondenterna framhöll en eller 
flera egenskaper inom respektive kategori. 
 
Svaren från dem som lyfte fram det lokala näringslivet kretsade dels kring näringslivets 
struktur och utveckling, dels kring näringslivsklimatet i kommunerna. Vad gäller närings-
livets struktur och utveckling skrev några enbart ”näringslivet” medan andra preciserade sitt 
svar till ”starkt/expansivt näringsliv” alternativt ”bra företag”. Vissa lyfte fram enskilda 
branscher medan andra såg bredden/mångfalden i näringslivet som en konkurrensfördel. 
När det gäller näringslivsklimatet svarade många bara ”bra” eller ”positivt” näringslivsklimat. 
När det istället handlar om den lokala arbetsmarknaden framhölls särskilt tillgången till 
arbetskraft och möjligheten till arbete/sysselsättning. Några lyfte även fram sin ”goda/bra” 
arbetsmarknad och låga arbetslöshet. I kategorin näringsliv/arbetsmarknad ingår även svar 
som relaterar till kommunernas möjligheter att erbjuda mark, lokaler och/eller högre 
utbildning på universitet eller högskola. 
 
I kategorin boendemiljö/livsmiljö dominerade svar som kan hänföras till boendemiljö, livs-
miljö och priset på bostäder. När det gäller boendemiljö skrev en del bara ”boendemiljö”. 
Andra svarade ”bra”, ”goda” och framförallt ”attraktiva” boendemiljöer. Vilka boende-
kvaliteter som mer specifikt anses som attraktiva framgår inte av respondenternas svar. Ett 
fåtal menade dock att det handlar om vattennära boende. Samma otydlighet råder på temat 
livsmiljö. Några skrev bara ”livsmiljö/livskvalitet” och andra ”god” eller ”attraktiv” livsmiljö. 
När det gäller priset på bostäder uttryckte sig knappt hälften i vaga ordalag. Några skrev 
t.ex. ”kostnadsläget”, ”boendekostnad” och ”prisnivån på bostäder”. Den andra halvan för-
tydligade att det handlar om låga boendekostnader alternativt låga levnadsomkostnader. 
 
Knappt en tredjedel beskrev sin natur som en konkurrensfördel. Flera lyfte fram en viss typ 
av natur, främst skärgården men även fjällvärlden och ”landsbygden”. Andra framhöll sin 
närhet till naturen, t.ex. till skogen, havet och skärgården. Flera skrev dock bara ”natur” 
alternativt ”naturmiljö” medan andra framhöll sin ”vackra”, ”fantastiska”, ”storslagna” och/-
eller ”varierade” natur. 
 
Knappt en femtedel framhöll sin storlek och/eller befolkningsstruktur (16 procent). Främst 
handlar det om små kommuner och mikrokommuner som lyfte fram sin småskalighet (som 
kopplades ihop med enkelhet, närhet och/eller trygghet). Något färre framhöll kultur- och 
stadsmiljökvaliteter som en konkurrensfördel (13 procent). Relativt sett lyfte dock stora 
kommuner fram kultur- och stadsmiljökvaliteter i absolut störst utsträckning. Inte heller 
kommunal service/verksamhet eller annan (ospecificerad) service lyftes fram av särskilt 
många (12 respektive 6 procent). 
 
Drygt angav häften svar som faller inom ramen för kategorin externa produktegenskaper 
(57 procent), som kretsar kring kommunernas tillgänglighet. Dels framhölls kommunernas 
geografiska läge (31 procent), dels tillgången till kommunikationsinfrastruktur (26 procent). 
Även närheten, antingen i allmänhet eller till en större stad eller region påtalades (18 
procent). När det gäller kommunernas läge dominerade svar som ”läget”, ”det geografiska 
läget” och ”det bra/fördelaktiga läget”. Endast en handfull skrev vad som utmärker deras 
bra/fördelaktiga läge. En respondent svarade t.ex. ”läget – ekonomiskt fördelaktigt” medan två 
andra skrev att det handlar om ”läget i Mälardalen” respektive ”läget vid Östersjön”. När det 
istället handlar om kommunikationer/infrastruktur svarade hälften bara ”kommunikationer” 
alternativt ”bra/goda kommunikationer/bra infrastruktur”. Av dem som var mer precisa i sitt 
svar skrev flera att det handlar om bra vägar och/eller järnvägar. Studeras hur kommuner i 
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olika typer av områden svarade framgår att storstadskommunerna framhöll sitt geografiska 
läge, sin kommunikationsinfrastruktur och sin närhet i relativt störst utsträckning. En 
kommun i gles landsbygd framhöll sin kommunikationsinfrastruktur. Inte en enda 
kommun i gles landsbygd skrev att sitt läge eller sin närhet är en konkurrensfördel. Det är 
inte förvånande då kommuner i gles landsbygd är perifera och präglas av distans snarare än 
närhet till en större stad eller region. 
 
Knappt en femtedel angav svar som faller inom ramen för kategorin immateriella 

produktegenskaper (17 procent). Av dem skrev drygt hälften att den identitet/anda som 
finns i kommunen är en konkurrensfördel. En del lyfte fram entreprenörsandan i 
kommunen medan andra svarade ”framtidstro”, ”kreativ och orädd anda” respektive ”våra 
handlingskraftiga invånare”. Drygt en handfull menade att kommunens varumärke respektive 
image (anseende och rykte) är en konkurrensfördel. Studeras hur olika typer av kommuner 
svarade framgår att stora kommuner framhöll immateriella produktegenskaper i relativt 
störst utsträckning. 
 
Som tidigare noterats var det relativt få som lyfte fram interna producentegenskaper (14 
procent). Av dem framhöll de flesta sättet de arbetar på i kommunerna. En respondent 
skrev t.ex. ”närhet till beslut” och en annan ”korta beslutsvägar”. Ytterligare några andra 
svarade ”genomtänkt strategi”, ”tydlig målbild” och ”framsynt planering”. Därutöver framhölls 
investeringsviljan i kommunerna och den ”goda/stabila” ekonomin. Endast tre respondenter 
lyfte fram externa producentegenskaper. Av dem framhöll alla sina internationella nät-
verk. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenterna framhåller en bred variation av 
såväl ”hårda” som ”mjuka” konkurrensfördelar. De mest omnämnda, vilka kan ses som de 
viktigaste i sammanhanget, är arbetsmarknaden och näringslivet samt boendemiljön/livs-
miljön i kommunerna. Att många lyfte fram dessa aspekter är inte förvånande. Som tidigare 
noterats konkurrerar allra flest om just inflyttare och etableringar. Som en kommunchef/-
direktör påtalade är konkurrensfördelarna kopplade till vilka objekt (målgrupper) som är i 
fokus. Det framgår även av de andra respondenternas svar. De kommuner som 
konkurrerar om inflyttare lyfte fram boendemiljö- och livsmiljökvaliteter i högre grad än de 
som inte konkurrerar om inflyttare (56 respektive 32 procent). På motsvarande sätt lyfte de 
kommuner som konkurrerar om etableringar fram näringslivet och arbetsmarknaden i 
högre grad än de som inte konkurrerar om etableringar (60 respektive 33 procent). 
 
Att relativt få lyfte fram kultur- och stadsmiljökvaliteter samt immateriella produkt-
egenskaper (som sin image och sitt varumärke) ska inte tolkas som att dessa aspekter inte 
ses som tillgångar i konkurrensen, även om det kan vara så. Det är inte otänkbart att flera 
upplevde att deras kommun inte har en tillräckligt attraktiv stadsmiljö och en tillräckligt 
positiv image (innefattande ett starkt och positivt laddat varumärke) för att vara fördelar i 
konkurrensen. Notera att respondenterna blev ombedda att redogöra för just sina 
konkurrensfördelar (jämfört med konkurrenterna), inte för vilka egenskaper/förhållanden 
som i allmänhet bidrar till konkurrenskraft. Att de stora kommunerna lyfte fram kultur- 
och stadsmiljökvaliteter samt immateriella produktegenskaper i relativt störst utsträckning 
är dock intressant, inte minst för att forskningslitteraturen till stor del baseras på studier av 
stora städer. Även om resultaten ska tolkas med försiktighet, tyder de på att olika typer av 
kommuner anser sig ha delvis olika fördelar i konkurrensen med andra platser. Responden-
ternas svar ligger överlag i linje med vad som kan förväntas med avseende på lokala (och 
regionala) förhållanden och pekar sammantaget på vikten av att nyansera bilden av vilka 
egenskaper/förhållanden som bidrar till platsers förmåga att konkurrera, dvs. till deras 
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konkurrenskraft. De egenskaper som enligt forskningslitteraturen har kommit att ses som 
värdefulla tillgångar i konkurrensen (dvs. kultur- och stadsmiljökvaliteter samt immateriella 
egenskaper) verkar avslutningsvis inte tillskrivas någon större faktisk betydelse för 
kommunernas förmåga att konkurrera. Andra egenskaper framstår relativt sett som 
viktigare, i synnerhet arbetsmarknaden och näringslivet samt boendemiljön/livsmiljön i 
kommunerna. 

Omvärldsbevakning 
Den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt beskriver hur platser 
kan och bör marknadsföras i praktiken. Ett viktigt moment i den marknadsanalys som 
enligt litteraturen bör inleda arbetet med att marknadsföra en plats är att bevaka en plats 
omvärld, innefattande konkurrenterna och deras förehavanden (se kapitel 4). Av intresse i 
undersökningen har därför varit att studera om kommunerna bevakar sina konkurrenter 
och i så fall, på vilket sätt. 
 
I ett första steg fick respondenterna svara på i vilken utsträckning som deras kommun 
bevakar konkurrenterna (och vad de gör för att stärka sin konkurrenskraft). De fick välja 
mellan fasta svarsalternativ och markera om deras kommun bevakar konkurrenterna 
”löpande/regelbundet”, ”emellanåt/vid enstaka tillfällen”, ”i princip inte” eller ”inte alls”. 
 
Som framgår av diagram 6.7 svarade nio av tio kommuner att de bevakar konkurrenterna, 
antingen löpande/regelbundet (46 procent) eller emellanåt/vid enstaka tillfällen (43 pro-
cent). Endast en av tio svarade att de i princip inte bevakar sina konkurrenter (11 procent). 
Inte en enda svarade att de, inte alls, bevakar konkurrenterna. Det bör dock noteras att 
svarsalternativen ger utrymme för subjektiv tolkning eftersom de inte anger en precis tids-
angivelse. Det som är löpande/regelbundet för en respondent kan vara emellanåt/vid 
enstaka tillfällen för en annan. Dock kan antas att de som svarade löpande/regelbundet 
överlag bevakar sina konkurrenter oftare än de som svarade emellanåt/vid enstaka tillfällen. 
Med det i minnet kan noteras att det finns skillnader i hur ofta olika typer av kommuner 
bevakar sina konkurrenter. 
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Diagram 6.7 Omvärldsbevakningens omfattning. (n=155) 
 
 
Studeras regionala förhållanden framgår att kommuner i stadsområden bevakar sina 
konkurrenter löpande/regelbundet i väsentligt högre grad än vad kommuner i andra om-
råden gör. Kommuner i gles landsbygd bevakar sina konkurrenter löpande/regelbundet i 
absolut lägst utsträckning. 
 
Studeras kommunernas befolkningsstorlek framgår att alla stora kommuner bevakar sina 
konkurrenter, antingen löpande/regelbundet (83 procent) eller emellanåt/vid enstaka till-
fällen (17 procent). Medelstora kommuner är också relativt aktiva i detta avseende. De 
flesta bevakar sina konkurrenter, antingen löpande/regelbundet (65 procent) eller emellan-
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åt/vid enstaka tillfällen (29 procent). Att de stora kommunerna bevakar sina konkurrenter i 
störst utsträckning kan även det kopplas till deras förmåga att uppbåda resurser/kapital. 
Precis som tidigare kan antas att tillgången till både finansiellt kapital och humankapital har 
betydelse i sammanhanget. Studeras hur kommunerna bevakar sina konkurrenter kan även 
antas att deras sociala kapital i form av nätverk och kontakter har betydelse, se tabell 6.2. 
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Diagram 6.8 Omvärldsbevakning med avseende på regionala förhållanden och befolkningsstorlek 2007. 
 
 
I ett andra steg fick respondenterna beskriva hur deras kommun bevakar sina konkurrenter. 
Som framgår av tabell 6.2 används flera olika sätt att inhämta information. För de allra 
flesta handlar det om en till tre mer eller minde överlappande metoder, främst medie-
bevakning, samverkan/nätverksbyggande, studier av tryckta och/eller elektroniska 
dokument, deltagande i konferenser/seminarier/mässor/möten samt kontakter och studie-
besök. Drygt en fjärdedel svarade att de använder sig av omvärldsbevakning/bench-
marking. Det svaret har inte underkänts men har heller inte räknas som ett fullvärdigt svar 
eftersom det är för vagt och kan innefatta olika metoder. 
 
Tabell 6.2 Metoder för att bevaka konkurrenterna. (n =139) 
 
Metoder för att bevaka konkurrenterna Antal  Andel 

Mediebevakning 76 58 % 

Samverkan/nätverksbyggande 49 38 % 

Tryckta/elektroniska dokument 37 28 % 

Konferenser/seminarier/mässor/möten 26 20 % 

Kontakter 22 17 % 

Studiebesök 12 9 % 

Omvärldsbevakning/benchmarking 35 27 % 

 
 
Även om svaren från de flesta respondenter var kortfattade säger de ganska mycket om 
relationen mellan de företeelser som behandlas i kapitlet, dvs. konkurrens och samarbete. 
Som framgår av tabell 6.2 använder många interaktiva metoder för att bevaka sina 
konkurrenter; de samverkar och bygger nätverk; deltar i konferenser, seminarier, mässor 
och möten; utbyter erfarenheter; värdesätter personliga kontakter och gör studiebesök hos 
varandra. Det tyder på att konkurrens och samarbete inte är motstridiga företeelser utan 
snarare, som att konkurrens och samarbete går hand i hand. 
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6.2 Samarbete 

Marknadsföringsorganisation och samverkan med det lokala näringslivet 
I tidigare forskning om platsmarknadsföring anförs att det har skett förändringar i hur 
europeiska städer organiserar sin marknadsföring. Bl.a. hävdas att den amerikanska 
modellen med partnerskap allt mer har anammats i Europa och att marknadsföringen, i 
större utsträckning än tidigare, drivs i samverkan inom och mellan administrativa gränser. 
Vidare görs observationer på att sådana aktiviteter som ofta förknippas med plats-
marknadsföring tenderar att samlas i ett bolag, i alla fall i större städer (se kapitel 3). Av 
intresse har därför varit att studera om svenska kommuner har någon marknadsförings-
organisation (innefattande marknadsföringsbolag), antingen i egen regi eller i samverkan 
med andra parter. 
 
Av de 236 respondenter som besvarade frågan angav drygt en tredjedel (36 procent) att de 
har en marknadsföringsorganisation. Som framgår av diagram 6.9 finns skillnader mellan 
olika typer av kommuner även i detta avseende. 
 
Studeras regionala förhållanden framgår att drygt hälften av kommunerna i stadsområden 
har en marknadsföringsorganisation. Omkring en tredjedel av storstadskommunerna, 
landsbygdskommunerna och kommunerna i gles landsbygd har det samma. 
 
Studeras kommunernas befolkningsstorlek framgår att alla stora kommuner har en 
marknadsföringsorganisation. Drygt hälften av de medelstora kommunerna har det samma, 
även om de har en sådan organisation i större utsträckning än vad både små kommuner 
och mikrokommuner har. Att stora kommuner sticker ut även i detta avseende kan också 
det kopplas till deras tillgång till resurser/kapital. En marknadsföringsorganisation förut-
sätter kapital/resurser och det är därför inte förvånande att stora kommuner har en sådan 
organisation i högre grad än de mindre kommunerna. 
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Diagram 6.9 Marknadsföringsorganisation med avseende på regionala förhållanden och befolkningsstorlek 
2007. 
 
Respondenterna fick också svara på vilka parter de samverkar med i marknadsförings-
organisationen. Som framgår av tabell 6.3 svarade drygt hälften av dem som har en 
marknadsföringsorganisation, att de har det i samverkan med parter i deras respektive 
kommuner. Främst handlar det om det lokala näringslivet och dess intresseorganisationer. 
Ett fåtal samverkar med andra inomkommunala aktörer. Hälften svarade att de har en 
marknadsföringsorganisation i samverkan med parter utanför deras respektive kommuner. 
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En fjärdedel skrev att de samverkar med andra kommuner, bl.a. grannkommunerna. Andra 
skrev att de har en gemensam regional turismorganisation eller att de samverkar i 
kommunal- eller regionförbundet. Inte ens en handfull svarade att de har en marknads-
föringsorganisation i egen regi. 
 
Tabell 6.3 Partners i marknadsföringsorganisationen. (n = 83) 
 

Partners i marknadsföringsorganisationen Antal  Andel 

Interna (inomkommunala) partners 
Näringslivet och deras organisationer 
Lokala organisationer och föreningar 
Universitetet/högskolan i kommunen 
Arenabolaget i kommunen 

50 
43 

6 
4 
1 

60 % 
52 % 
7 % 
5 % 
1 % 

Externa (utomkommunala) partners 
Med andra kommuner 
Regionala turismorganisationer 
Kommun/regionförbund 

39 
21 
13 

8 

47 % 
25 % 
16 % 
10 % 

Egen regi 3 4 % 

 
 
Att många kommuner samverkar med det lokala näringslivet gällande s.k. marknadsföring 
framgår av fler frågor i undersökningen. I en fråga i webbenkäten fick respondenterna 
beskriva hur de samverkar med näringslivet. De fick ta ställning till förtyckta svarsalternativ 
och markera det eller de svarsalternativ som stämde överens med deras kommuner. Två av 
svarsalternativen är särskilt intressanta här: 
 
 

� ”Marknadsföring av kommunen” 
� ”Näringslivet deltar i den långsiktiga kommunala utvecklingen (gemensam agenda)” 
 

 
I webbenkäten användes begreppet marknadsföring i frågeformuläret. Begreppet för-
klarades inte vilket innebär att respondenterna fick göra sin egen tolkning av vad som av-
sågs. Med utgångspunkt i Hospers (2011) kan dock antas att många tänkte på marknads-
föring som ett sätt att skapa och förmedla specifika bilder av sina respektive kommuner (se 
kapitel 2). Även om den tolkningen inte stämmer överens med hur begreppet marknads-
föring förstås i denna studie, är det intressant att drygt två tredjedelar samverkar med 
näringslivet gällande sådana aktiviteter. Hälften svarade att näringslivet deltar i den lång-
siktiga utvecklingen av kommunen vilket tyder på att det finns en gemensam lokal agenda i 
frågan. Enligt den forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt är 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer en framgångsfaktor i platsmarknadsföring 
(se kapitel 4). Även om det antagandet är svagt empiriskt underbyggt och ska tolkas med 
försiktighet, framstår det som positivt att många kommuner samverkar med näringslivet i 
utvecklingsfrågor, innefattande s.k. marknadsföring. Det tyder på innovationsförmåga och 
kan enligt Rader Olsson och Westlund (2012) ses som ett tecken på politiskt entreprenör-
skap (se kapitel 3). 

Mellankommunal samverkan 
I undersökningen ställdes två frågor om mellankommunala samarbeten som även de har 
förknippats med politiskt entreprenörskap (se Rader Olsson och Westlund 2012, kapitel 3). 
Dels studerades om kommunerna samverkar med andra kommuner för att locka inflyttare, 
etableringar och besökare, dels var de kommuner som de i så fall samverkar med är 
belägna. 
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Som framgår av diagram 6.10 svarade drygt tre fjärdedelar att deras kommun samverkar 
med andra kommuner för att locka inflyttare (76 procent) respektive etableringar (78 
procent). I princip alla svarade att de samverkar för att locka besökare (95 procent). 
 

95%

76%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inflyttare

Etableringar

Besökare

 
 
Diagram 6.10 Mellankommunal samverkan för att locka inflyttare (n = 236), etableringar (n = 232) och 
besökare (n = 237). 
 
 
Det finns dock vissa skillnader mellan olika typer av kommuner i den utsträckning som 
samverkar med andra kommuner för att locka inflyttare respektive etableringar, se diagram 
6.11. 
 
Studeras regionala förhållanden framgår att kommuner i storstadsområden och stads-
områden samverkar med andra kommuner för att locka etableringar i något högre grad än 
vad kommuner på landsbygden och i gles landsbygd gör. Kommuner på landsbygden 
samverkar med andra kommuner för att locka inflyttare något i högre grad än vad både 
storstadskommuner och stadskommuner gör. Kommuner i gles landsbygd, som antogs ha 
de största incitamenten att locka inflyttare, samverkar med andra kommuner för att locka 
inflyttare i lägst utsträckning. 
 
Vidare kan konstateras att det är något fler som ägnar sig åt mellankommunal samverkan 
för att locka etableringar än vad som faktiskt konkurrerar om etableringar. Det gäller för 
samtliga kommuntyper, även om skillnaderna för kommuner i storstadsområden och gles 
landsbygd är små. De senare samverkar dock med andra kommuner för att locka inflyttare i 
högre grad än vad de faktiskt konkurrerar om inflyttare. Stadskommuner och landsbygds-
kommuner samverkar med andra kommuner för att locka inflyttare i ungefär samma ut-
sträckning som de konkurrerar om inflyttare, se diagram 6.11. 
 
Det är inte helt enkelt att dra några slutsatser om relationen mellan konkurrens och sam-
arbete utifrån ovanstående. Respondenternas svar är inte entydiga. Konkurrens verkar dock 
inte vara den enda drivkraften för mellankommunal samverkan i dessa avseenden, även om 
de kommuner som i störst utsträckning samverkar för att locka etableringar (kommuner i 
storstadsområden och stadsområden) respektive inflyttare (kommuner i landsbygds-
områden) också konkurrerar om etableringar respektive inflyttare i störst utsträckning, se 
diagram 6.11. 
 
Inte heller när det gäller befolkningsstorlek framträder några entydiga mönster. Stora 
kommuner samverkar dock med andra kommuner för att locka både etableringar och in-
flyttare i störst utsträckning. De sticker således ut som de mest aktiva i båda avseendena. 
Små kommuner och mikrokommuner samverkar för att locka etableringar och inflyttare i 
ungefär samma utsträckning. Medelstora kommuner samverkar för att locka etableringar i 
något högre grad än både små kommuner och mikrokommuner. De samverkar dock för att 
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locka inflyttare i lägre grad än vad både små kommuner och mikrokommuner gör. Samtliga 
kommuner, oavsett befolkningsstorlek, samverkar för att locka etableringar i högre grad än 
vad de faktiskt konkurrerar om etableringar. Samtliga, förutom mikrokommunerna, sam-
verkar även för att locka inflyttare i högre grad än vad de konkurrerar om inflyttare. 
 
Även om det är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån respondenternas svar tyder de på 
att många kommuner både konkurrerar om och samverkar för att locka inflyttare 
respektive etableringar. Samverkan för att locka inflyttare och etableringar verkar dock inte 
förutsätta konkurrens om respektive objekt. Konkurrens, som ofta beskrivs som en motor 
för s.k. platsmarknadsföring (se kapitel 3), verkar således inte vara den enda drivkraften för 
mellankommunal samverkan för att locka inflyttare respektive etableringar. Det framgår 
inte minst av svaren från de stora kommunerna. Hälften uppgav att de konkurrerar om 
inflyttare och nio av tio att de samverkar med andra kommuner för att locka inflyttare, se 
diagram 6.11. 
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Diagram 6.11 Konkurrens om inflyttare respektive etableringar samt mellankommunal samverkan för att 
locka inflyttare respektive etableringar med avseende på regionala förhållanden och befolkningsstorlek 2007. 
 

Mellankommunal samverkan på olika nivåer 
Som tidigare noterats fick kommunerna svara på var de kommuner som de samverkar med 
för att locka inflyttare, etableringar och besökare är belägna. Precis som i motsvarande 
fråga om konkurrens fick de ta ställning till förtyckta svarsalternativ: ”i det egna länet”, ”i 
närliggande län”, ”i övriga Sverige” och ”utomlands”. Här fick de dock markera det eller de 
svarsalternativ som bäst stämde överens med deras uppfattning. Som framgår av diagram 
6.12 finns ett tydligt mönster i respondenternas svar som är det samma för samtliga objekt, 
dvs. för inflyttare, etableringar och besökare. I princip alla kommuner samverkar i det egna 
länet och omkring en tredjedel med kommuner i närliggande län. Endast ett fåtal samverkar 
i övriga Sverige och utomlands. Det bör dock noteras att omkring en handfull av dem som 
samverkar utomlands för att locka respektive objekt ligger i gränsområden där det framstår 
som lika naturligt att samverka i Sverige som utomlands. Delar av den samverkan som sker 
utomlands kan således betraktas som regional. 
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Att de flesta kommuner samverkar regionalt (främst i det egna länet) är inte förvånande. 
Respondenternas svar ligger i linje med tidigare forskning om platsmarknadsföring som 
pekar på att samverkande kommuner ofta tar fasta på gemensamma förutsättningar och 
profilerar sig under en och samma paroll. Genom samverkan kan större resurser riktas till 
en och samma marknadsföringsinsats. Vidare framstår det område som profileras som mer 
kraftfullt (se kapitel 3). Geografisk närhet framstår därvid närmast som en förutsättning för 
mellankommunal samverkan av detta slag. 
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Diagram 6.12 Samarbete på olika rumsliga nivåer för att locka inflyttare (n = 179), etableringar (n = 180) och 
besökare (n = 226). 

6.3 Sammanfattning och avslutande reflektion 
Syftet med detta kapitel har varit att bidra med kunskap om konkurrens och samarbete i en 
svensk kommunal kontext. Utgångspunkt har tagits i tidigare forskning om platsmarknads-
föring, vilken har fungerat som en teoretisk referensram. Jämförande analyser har gjorts 
med avseende på regionala förhållanden (Jordbruksverkets områdesdefinition) samt 
kommunernas befolkningsutveckling (1997-2007) och befolkningsstorlek (2007). 

Konkurrens 
När det gäller konkurrens framkom att över tre fjärdedelar upplever att deras kommun, 
generellt sett, konkurrerar i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Inflyttare och 
etableringar framstår som de mest attraktiva objekten, även om statliga investeringar 
(främst i infrastruktur), besökare och arbetskraft också framstår som relativt eftertraktade 
objekt. En övervägande majoritet av kommunerna konkurrerar regionalt, främst i det egna 
länet. Drygt hälften konkurrerar nationellt och en fjärdedel internationellt. De kvaliteter 
som överlag tillskrivs störst betydelse för kommunernas förmåga att konkurrera är 
näringslivet och arbetsmarknaden samt boendemiljön/livsmiljön i kommunerna. Nio av tio 
ägnar sig åt omvärldsbevakning i mening att de bevakar sina konkurrenter, antingen 
regelbundet/löpande eller vid enstaka tillfällen/vid enstaka tillfällen. 

Samarbete 
Drygt en tredjedel av kommunerna har en marknadsföringsorganisation och av dem sam-
verkar de flesta med andra parter i denna organisation. Drygt hälften samverkar med det 
lokala näringslivet och knappt hälften med externa parter, bl.a. andra kommuner. Därut-
över samverkar drygt två tredjedelar av kommunerna med det lokala näringslivet gällande 
s.k. marknadsföring. Hälften upplever att det lokala näringslivet deltar i den långsiktiga 
utvecklingen av kommunen. En övervägande majoritet samverkar med andra kommuner 
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för att locka inflyttare, etableringar och besökare. Främst handlar det om regional sam-
verkan i det egna länet. 

Relationen mellan konkurrens och samarbete 
Sammantaget tyder de resultat som har redovisats i kapitlet på att de flesta kommuner både 
konkurrerar och samarbetar, särskilt på regional nivå i det egna länet. Som framgår av 
diagram 6.13 tenderar graden av både konkurrens och samarbete att minska i takt med att 
de geografiska avstånden ökar. Graden av samarbete tenderar dock att minska betydligt 
mer än graden av konkurrens. Det pekar inte helt oväntat på att samarbete förutsätter 
geografisk närhet på ett annat sätt än vad konkurrens gör. Sammantaget kan konstateras att 
konkurrens och samarbete inte framstår som motstridiga företeelser. Resultaten pekar 
snarare på att kommunerna både konkurrerar och samarbetar, särskilt på regional nivå i det 
egna länet. 
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Diagram 6.13 Konkurrens och samverkan på olika nivåer.1 
 

Förutsättningar och incitament 

Befolkningsutveckling och regionala förhållanden 
Sammantaget är det svårt att dra några slutsatser om kommunernas förutsättningar och 
incitament att konkurrera och samarbeta utifrån de resonemang som fördes i kapitel 5. 
Respondenternas svar är inte entydiga och kan varken användas för att verifiera eller för-
kasta de antaganden som formulerades med avseende kommunernas befolkningsutveckling 
och regionala förhållanden. De kommuner som antogs ha de sämsta förutsättningarna att 
locka inflyttare svarar sammantaget inte på ett sätt som talar för att de har de största 
incitamenten att locka inflyttare. Inte heller svarar kommuner som antogs ha de bästa 
förutsättningarna att locka inflyttare på ett sätt som tyder på att de har de svagaste incita-
menten att locka inflyttare. Även om kommuner med en negativ befolkningsutveckling 
konkurrerar om inflyttare i högre grad än vad kommuner med en positiv befolknings-
utveckling gör, konkurrerar kommuner i storstadsområden (som präglas av befolknings-
ökning) om inflyttare i samma utsträckning som kommuner i gles landsbygd (som präglas 
av befolkningsminskning). Kommuner i storstadsområden samverkar därtill med andra 
kommuner för att locka inflyttare i något högre grad än vad kommuner i gles landsbygd 
gör. Att resultaten bara delvis ligger i linje med de antaganden som formulerades i kapitel 5 
kan ha flera möjliga förklaringar som är svåra att fastställa här. Det kan t.ex. bero på valet 
av jämförande variabler, deras klassindelning och/eller på att det helt eller delvis inte för-

                                                 
1 Värdena inom variabeln samarbete har beräknats som ett medelvärde av i vilken utsträckning som 
kommunerna samverkar med andra kommuner för att locka inflyttare, etableringar och besökare på 
respektive nivå. 
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håller sig så som antogs i kapitel 5. Även om konkurrens och samarbete är komplexa 
processer som svårligen fångas i deskriptiva analyser av det slag som har gjorts här, tyder 
svaren från de stora kommunerna på att kommunernas förutsättningar, i form av 
resurser/kapital, kan ha betydelse för i vilken utsträckning som de ägnar sig åt de före-
teelser som har behandlats i kapitlet. 

Befolkningsstorlek 
Som tidigare noterats sticker stora kommuner ut som de mest aktiva i flera avseenden. De 
konkurrerar utomlands och har en marknadsföringsorganisation i absolut störst ut-
sträckning. De bevakar även sina konkurrenter löpande/regelbundet i störst utsträckning 
och samverkar med andra kommuner för att locka både inflyttare och etableringar i något 
högre grad än vad de andra kommunerna gör. Att just stora kommuner är de mest aktiva 
kan som tidigare noterats kopplas till deras förmåga att uppbåda resurser/kapital, såväl 
finansiellt kapital som humankapital. Skatteintäkternas storlek framstår som inte helt 
oväsentliga i sammanhanget. Även om stora kommuner totalt sett också har högre 
kostnader än vad mindre kommuner har, kan antas att de överlag har ett större ekonomiskt 
handlingsutrymme att driva olika typer av utvecklingsprojekt, bl.a. av det slag som har 
behandlats här. Det bör dock understrykas att det krävs andra typer av analyser än vad som 
har gjorts här för att dra slutsatser om vilken relativ betydelse olika faktorer, innefattande 
kommunernas befolkningsstorlek, faktiskt har i sammanhanget. Mot den bakgrunden kan 
de resultat som har redovisats i kapitlet ses som intressanta uppslag för framtida forskning. 
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7. Entreprenöriell politik och 
attraktivitetsfrämjande åtgärder 

I föregående kapitel behandlades relationen mellan svenska kommuner i termer av kon-
kurrens och samarbete. I detta kapitel riktas uppmärksamhet mot två andra företeelser som 
också är centrala i tidigare forskning om platsmarknadsföring: entreprenöriell politik och 
attraktivitetsfrämjande åtgärder. 
 
Kapitlet består av fyra delar. I den första behandlas politiskt entreprenörskap och i den 
andra initiativ för att stärka kommunernas attraktivitet i generell bemärkelse. I den tredje 
delen studeras platsvarumärken och slogans. Bl.a. analyseras kommunernas arbete med att 
ta fram slogans i termer av platsmarknadsföring och platsförsäljning. I kapitlets fjärde och 
mest omfattande del riktas uppmärksamhet mot kommunernas arbete för att locka in-
flyttare. Först studeras deras förutsättningar att locka inflyttare och vilken typ av inflyttare 
de allra helst vill locka. Därefter behandlas olika sätt att locka inflyttare. En distinktion görs 
mellan projekt och utåtriktade kampanjer (promotion). Särskild vikt läggs vid utåtriktade 
kampanjer som bl.a. analyseras med avseende på innehåll, syfte och resultat. De analyseras 
även i termer av platsmarknadsföring och platsförsäljning. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och reflektion. 

7.1 Entreprenöriell politik 
I den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt anförs att platsmarknadsföring 
är typiskt för ett entreprenöriellt sätt att tänka och arbeta i den lokala politiken. Dock finns 
olika syn på vad entreprenörskap innebär i en politisk kontext (se kapitel 3). Här behandlas 
politiskt entreprenörskap, vilket definieras som kommunernas förmåga att upptäcka möjlig-
heter och skapa resurser för att tillvarata dessa möjligheter. Respondenterna, dvs. kommun-
cheferna/direktörerna, fick dels svara på om deras kommun agerar entreprenöriellt, dels på 
om de har entreprenöriell kompetens i den egna organisationen. 
 
Som framgår av diagram 7.1 svarade drygt två tredjedelar att deras kommun agerar 
entreprenöriellt i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Det är alltså en övervägande 
majoritet som anser att deras kommun agerar entreprenöriellt i mening att de upptäcker 
möjligheter och skapar resurser för att tillvarata dessa möjligheter. En övervägande 
majoritet anser också att de har kompetens att agera entreprenöriellt i den egna organisa-
tionen. Två tredjedelar svarade att deras kommun har sådan kompetens i mycket stor eller 
ganska stor utsträckning, se diagram 7.2. 
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Diagram 7.1 Entreprenöriellt agerande. Diagram 7.2 Kompetens att agera entreprenöriellt. 
(n = 231) (n = 229) 
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En övervägande majoritet av dem som svarade att deras kommun agerar entreprenöriellt i 
mycket stor eller ganska stor utsträckning, anser också att de har kompetens att göra det i 
mycket stor eller ganska stor utsträckning. På motsvarande sätt anser en övervägande 
majoritet av dem som svarade att deras kommun agerar entreprenöriellt i ganska liten ut-
sträckning eller inte alls, att de har kompetens att agera entreprenöriellt i ganska liten ut-
sträckning, se diagram 7.3. Med tanke på att stora kommuner sticker ut som de mest aktiva 
i flera företeelser som tyder på politiskt entreprenörskap (som behandlades i föregående 
kapitel), är det intressant att se om de anser sig agera entreprenöriellt och ha entreprenöriell 
kompetens i den egna organisationen i större utsträckning än de mindre kommunerna. 
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Diagram 7.3 Entreprenöriellt agerande med avseende på entreprenöriell kompetens. 
 
 
Som framgår av diagram 7.4 anser stora och medelstora kommuner att de agerar 
entreprenöriellt och har entreprenöriell kompetens i högre grad än både små kommuner 
och mikrokommuner. Medelstora kommuner anser dock att de agerar entreprenöriellt i 
störst utsträckning samtidigt som stora kommuner anser att de har kompetens att göra det i 
störst utsträckning. Även om skillnaderna mellan stora och medelstora kommuner är små, 
tyder svaren på att de kommuner som anser att de har kompetens att agera entreprenöriellt 
i störst utsträckning faktiskt agerar entreprenöriellt i störst utsträckning (i mening att de har 
en marknadsföringsorganisation, bevakar sina konkurrenter och ägnar sig åt mellan-
kommunal samverkan i störst utsträckning). Entreprenöriellt agerande förutsätter 
entreprenöriell kompetens och det är därför inte förvånande att små kommuner och mikro-
kommuner som kan ha svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft, anser att de agerar 
entreprenöriellt och har entreprenöriell kompetens i den egna organisationen i lägre grad än 
medelstora och stora kommuner. 
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Diagram 7.4 Entreprenöriellt agerande och entreprenöriell kompetens med avseende på befolkningsstorlek 
2007. 
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7.2 Initiativ för att stärka kommunernas attraktivitet 
I de flesta studier inom ämnesområdet tolkas platsmarknadsföring som ett sätt att göra 
platser attraktiva, inte minst för externt kapital. Även om det finns lite olika föreställningar 
om hur s.k. platsmarknadsföring kommer till uttryck i praktiken, är de flesta överens om att 
platser ”marknadsförs” genom promotion, platsvarumärken, symbolbyggnader, urban 
design och evenemang. Även samverkan och personassociationer har beskrivits som 
vanliga strategier i s.k. platsmarknadsföring (se kapitel 3). Av intresse i undersökningen har 
därför varit att studera vad som utmärker kommunernas arbete för att stärka sin 
attraktivitet. I vilken utsträckning ägnar de sig åt promotion, varumärkesbyggande, symbol-
projekt, urban design och evenemang? Hur viktigt är samverkan och personassociationer 
för att stärka kommunernas attraktivitet? 
 
I ett första steg fick respondenterna svara på om deras kommun tagit något eller några 
initiativ för att stärka sin attraktivitet under perioden 2006-2009. Av de 231 respondenter 
som besvarade frågan menade i princip alla (95 procent) att de tog ett eller flera sådana 
initiativ under den aktuella tidsperioden. I ett andra steg fick de redogöra för de viktigaste 
initiativen. En öppen fråga användes för att inte styra deras svar. 
 
I tabell 7.1 har svaren från de 220 kommuner som beskrev vilka initiativ de tagit för att 
stärka sin attraktivitet (2006-2009) delats in i fyra övergripande och delvis överlappande 
kategorier: (I) visioner, planer och program, (II) promotion (III) produktutveckling och 
(IV) organisationsutveckling. Kategorierna har tagits fram med utgångspunkt i den 
forskningslitteratur som har marknadsföring som utgångspunkt och har, i sin tur, delats in i 
teman utifrån respondenternas svar. Som framgår av tabellen har relativt få upprättat nya 
visioner, planer och program (16 procent) medan något fler har ägnat sig åt organisations-
utveckling (28 procent) och promotion (37 procent). Allra flest har arbetat med produkt-
utveckling i vid mening (52 procent). 
 
Tabell 7.1 De viktigaste initiativen för att stärka kommunernas attraktivitet. (n = 220) 
 

Initiativ för att stärka kommunernas attraktivitet Antal Andel 

Visioner, planer och program 
Nya visioner 
Lokala utvecklingsprogram/tillväxtprogram 
Nya översiktsplaner 
Andra visioner, planer och program 

33 
21 

6 
3 
7 

16 % 
10 % 
3 % 

1,5 % 
3 % 

Promotion 
”Marknadsföring” 
Profil- och varumärkesarbete 
Reklamkampanjer/annonskampanjer 
Deltagande på mässor/utställningar 
Ny/uppdaterade webbplats 

76 
34 
23 
12 

9 
6 

37 % 
17 % 
11 % 
6 % 
4 % 
3 % 

Produktutveckling 
Bostadsprojekt 
Näringslivs/arbetsmarknadsprojekt 
Satsningar för att förbättra den kommunala servicen/verksamheten 
Satsningar på kultur och fritid 
Stadsutveckling 
Evenemangssatsningar 
Satsningar på kommunikationsinfrastruktur 

105 
45 
39 
23 
16 
16 

6 
12 

52 % 
22 % 
19 % 
11 % 
8 % 
8 %  
3 % 
6 % 

Organisationsutveckling 
Mellankommunal samverkan 
Internt förändringsarbete 
Inomkommunal samverkan 
Utvecklad/förstärkt marknadsföringsorganisation 

58 
19 
17 
16 
12 

28 % 
9 % 
8 % 
8 %  
6 % 
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Kommunernas arbete för att stärka sin attraktivitet kan sammantaget karaktäriseras som 
mångsidigt. Som framgår av tabell 7.1 vidtar kommunerna ett brett spektra av åtgärder som 
omfattar alltifrån nya visioner till internt förändringsarbete och satsningar på bl.a. bostäder, 
näringsliv och s.k. ”marknadsföring”. Flera av de aktiviteter som förknippas med s.k. plats-
marknadsföring verkar sammantaget inte uppfattas som särskilt viktiga för att stärka 
kommunernas attraktivitet. Av de relativt få kommuner som satsat på kultur och fritid lyfte 
de flesta fram ganska anspråkslösa satsningar och inte de symbolprojekt som ofta upp-
märksammas i forskningslitteraturen. Endast en handfull nämnde nya arenor och konsert-
hus. Lika många (eller få) svarade att satsningar på evenemang tillhör de viktigaste 
initiativen för att stärka kommunens attraktivitet. Knappt en tiondel skrev att de arbetat 
med stadsutveckling/centrumutveckling. Ungefär lika många svarade att de samverkat 
inom respektive över kommungränserna. Personassociationer nämndes inte alls. Däremot 
framhölls andra satsningar som sällan diskuteras i tidigare forskning om platsmarknads-
föring. Främst handlar det om bostadsprojekt och initiativ för att främja det lokala 
näringslivet och/eller den lokala arbetsmarknaden. Det handlar även om satsningar för att 
utveckla/förbättra den kommunala servicen/verksamheten. Det var t.ex. lika många som 
lyfte fram satsningar för att utveckla/förbättra den kommunala servicen/verksamheten 
som explicit framhöll sitt profil- och varumärkesarbete. 
 
Flera av de initiativ som lyfts fram här framstår som ”vardagliga” snarare än spektakulära. I 
forskningslitteraturen riktas fokus mot det motsatta, dvs. mot det spektakulära snarare än 
det vardagliga. Även om attraktivitetsfrämjande initiativ (vilket frågan handlade om) inte är 
liktydigt med platsmarknadsföring (så som begreppet förstås i den forskningslitteratur som 
har plats som utgångspunkt), ger respondenternas svar skäl att nyansera bilden av platsers 
arbete för att bli attraktiva, dvs. tilltalande/lockande/tilldragande. Svaren pekar även på 
vikten av att utveckla analysverktyg för att karaktärisera platsers till synes mångsidiga arbete 
för att skapa attraktivitet, vilket inbegriper den praktik som ofta benämns platsmarknads-
föring. Den indelning som har tagits fram här kan ses som ett led i det arbetet och kan med 
fördel bearbetas i framtida forskning. 

7.3 Platsvarumärken och slogans 
Den forskningslitteratur som har plats som utgångspunkt vittnar om att slogans och logo-
typer (ofta omnämnda som platsvarumärken) har blivit standard i marknadsföringen av 
postindustriella städer. Vidare anförs att det idag finns få städer som inte har en slogan, en 
logotyp eller ett varumärke (se kapitel 3). Av intresse i undersökningen har därför varit om 
svenska kommuner har platsvarumärken och slogans. Först fick respondenterna svara på 
om deras kommun tagit fram något ”visuellt” varumärke under de senaste fem åren (2003-
2008). Ett visuellt varumärke definierades som en bild/logo. 
 
Av de 196 respondenter som besvarade frågan menade hälften att de tagit fram ett nytt 
varumärke under de senaste fem åren. Knappt en femtedel har omarbetat sitt tidigare varu-
märke (18 procent) och drygt en femtedel har tagit fram ett helt nytt varumärke (21 
procent). En tiondel har både omarbetat sitt tidigare varumärke och tagit fram ett helt nytt 
varumärke (11 procent). Medelstora kommuner har arbetat med sitt varumärke i störst 
utsträckning, se diagram 7.5. 
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Diagram 7.5 Varumärke och slogan med avseende på regionala förhållanden och befolkningsstorlek 2007. 
 
 
Respondenterna fick även svara på om deras kommun har en slogan, vilket definierades 
som en ordfras. Av de 197 respondenter som besvarade frågan angav drygt hälften (56 
procent) att de har en slogan. Som framgår av diagram 7.5 har kommuner i gles landsbygd, 
stora kommuner och mikrokommuner en slogan i högre grad än de andra. 
 
Respondenterna fick också svara på vilka målgrupper som deras slogan riktar sig till. Även 
här användes en öppen fråga. Som framgår av tabell 7.2 skrev drygt två tredjedelar att 
kommunens slogan vänder sig till befintliga och/eller presumtiva invånare (71 procent). 
Knappt hälften svarade att den vänder sig till befintliga och/eller presumtiva företag (44 
procent) och drygt en tredjedel att den vänder sig till besökare (34 procent). 
 
Sammantaget preciserade 50 respondenter vilken typ av invånare som avsågs. Av dem 
skrev sex respondenter att kommunens slogan vänder sig till befintliga invånare, 19 att den 
vänder sig till inflyttare och 25 att den vänder sig till både befintliga invånare och inflyttare. 
Endast 14 respondenter preciserade vilka företag som kommunens slogan vänder sig till. 
Av dem skrev en att den vänder sig till befintliga företag, 11 att den vänder sig till 
etableringar och två att den vänder sig till både befintliga företag och etableringar. 
 
Tabell 7.2 Målgrupper för kommunernas slogan. (n = 103) 
 

Målgrupper för kommunernas slogan Antal  Andel 

Invånare 
Befintliga invånare 
Inflyttare 
Både befintliga invånare och inflyttare 

73 
6 

19 
25 

71 % 
6 % 

18 % 
24 % 

Företag 
Befintliga företag 
Etableringar 
Både befintliga företag och etableringar 

45 
1 

11 
2 

44 % 
1 % 

11 % 
2 % 

Besökare 35 34 % 
 

Slogans: platsförsäljning eller platsmarknadsföring? 
För att ta reda på om kommunernas arbete med slogans präglas av platsmarknadsföring 
eller platsförsäljning fick respondenterna svara på hur deras kommun gick tillväga när de 
tog fram sin slogan. En öppen fråga användes för att inte styra deras svar. I anslutning till 
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frågan blev de ombedda att endast skriva de viktigaste momenten. De vanligaste svaren har 
grupperats och redovisas i tabell 7.3. Av den framgår att relativt många skrev att det var 
förtroendevalda och/eller tjänstemän som tog fram kommunens slogan. En respondent 
skrev t.ex. att ”den spånandes fram främst bland politiker” och en annan ”grupparbete politiker – 
tjänstemän”. Därutöver svarade relativt många att de, helt eller delvis, tog hjälp av en 
PR/marknadsföringskonsult. Andra svarade att kommunens slogan togs fram i samverkan 
och/eller diskussion. En respondent skrev t.ex. ”genom arbetsgrupp” och en annan ”genom 
diskussion”. Några skrev dock att kommunens slogan togs fram i bred lokal samverkan. En 
respondent skrev t.ex. att de ”tillsatte en grupp med företrädare för olika grupper i lokalsamhället” 
och en annan ”bred samverkansprocess i samhället, referensgrupper och möten”. En del skrev att de 
tog utgångspunkt i kommunens vision, kärnvärden och/eller kommunikationsplattform. 
Några svarade även att de tog utgångspunkt i kommunens historia och/eller tidigare 
slogans. Ytterligare några andra menade att kommunens slogan togs fram i samverkan med 
det lokala näringslivet, se tabell 7.3. 
 
Tabell 7.3 Tillvägagångssätt för att ta fram kommunernas slogan. (n = 84) 
 

Tillvägagångssätt Antal  Andel 

Platsförsäljning 
Bestämdes av förtroendevalda och/eller tjänstemän 
Med hjälp av PR/marknadsföringskonsulter 
Ospecificerad samverkan, diskussion och/eller analys 
Bred lokal samverkan 
Utgångspunkt i vision, kärnvärden och/eller kommunikationsplattform 
Utgångspunkt i kommunens historia och/eller tidigare slogans 
Samverkan med det lokala näringslivet 

84 
29 
15 
14 
11 
10 

6 
5 

100 % 
35 % 
18 % 
17 % 
13 % 
12 % 
7 % 
6 % 

Platsmarknadsföring 
Målgruppsanalys, helt eller delvis 

2 
2 

2 % 
2 % 

 
 
Även om många respondenter uttryckte sig kortfattat ger svaren en indikation om vad som 
utmärker kommunernas arbete med att ta fram slogans i termer av platsförsäljning och 
platsmarknadsföring. Svaren pekar på att många slogans bestämdes av förtroendevalda och 
tjänstemän samt PR/marknadsföringskonsulter. Även om svaren inte säger så mycket om 
rollfördelningen dem emellan indikerar de att kommunernas slogans till stor del utformades 
av platsproducenterna och inte platskonsumenterna. Endast två respondenter svarade att 
de i någon utsträckning tog utgångspunkt i målgruppernas bild av kommunen. Den ena 
skrev ”enkät, intervjuer och fokusgrupper riktat till målgrupperna för att få fram bilden av [kommunen]” 
och den andra ”inpendlarundersökning, beslutsfattare (djupintervju)”, vilket kan tolkas som en 
form av målgruppsanalys. Det var alltså bara två respondenter som svarade att målgrupps-
analys var ett av de viktigaste momenten för att ta fram kommunens slogan. Även om det 
inte kan uteslutas att de andra kommunerna inte gjorde målgruppsanalyser (då frågan 
omfattade endast de viktigaste momenten), tyder svaren på att de flesta kommuners arbete 
med att ta fram slogans präglas av platsförsäljning snarare än platsmarknadsföring. 
 
Det bör dock noteras att elva respondenter skrev att kommunens slogan togs fram i bred 
lokal samverkan. Av dem skrev två att de bl.a. hade fört en dialog med kommuninvånarna. 
I frågan om vilka målgrupper som kommunens slogan riktar sig till svarade en av dem att 
deras slogan både vänder sig till befintliga invånare och inflyttare (tabell 7.2). Det kan tolkas 
som att deras arbete med att ta fram sin slogan delvis präglas av platsmarknadsföring. De 
resterande nio uttryckte sig på ett sådant sätt att det inte kan uteslutas men heller inte antas 
att kommuninvånarna var delaktiga i framtagandet av kommunens slogan. Några skrev att 
kommunens slogan togs fram i samverkan med företrädare för lokalsamhället, t.ex. i dialog-
möten, medan andra skrev att de bl.a. hade samverkat med föreningslivet. I frågan om vilka 
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målgrupper som kommunens slogan riktar sig till svarade en av dem att deras slogan, helt 
eller delvis, riktar sig till kommuninvånarna och fyra att den helt eller delvis riktar sig till 
kommuninvånare och inflyttare. Det kan tolkas som att dessa kommuner delvis ägnade sig 
åt platsmarknadsföring, även om det inte kan tas förgivet att det förhåller sig på så sätt. 
Sammantaget tyder dock svaren på att de flesta kommuners arbete med att ta fram slogans 
präglas av platsförsäljning snarare än platsmarknadsföring. 

7.4 Kommunernas arbete för att främja inflyttning 

Förutsättningar att locka inflyttare 
I den första frågan om kommunernas arbete för att främja inflyttning fick respondenterna 
uppskatta vilka förutsättningar att locka inflyttare som deras kommun har jämfört med de 
flesta kommuner i Sverige. De fick välja mellan förtryckta svarsalternativ och markera om 
deras kommun har ”mycket bättre”, ”något bättre”, ”ungefär samma”, ”något sämre” eller 
”mycket sämre” förutsättningar (jämfört med de flesta kommuner). 
 
Som framgår av diagram 7.6 uppskattade två tredjedelar att deras kommun har mycket 
bättre eller något bättre förutsättningar att locka inflyttare jämfört med de flesta kommuner 
i landet. Drygt en fjärdedel ansåg att de har ungefär samma förutsättningar som de flesta. 
Endast ett fåtal ansåg att deras kommun har något sämre förutsättningar och inte en enda 
att de har mycket sämre förutsättningar jämfört med de flesta kommuner. 
 

25%

42%

26%

7%

0%
0%

20%

40%

60%

M ycket bättre Något bättre Ungefär
samma

Något sämre M ycket sämre

 
 

Diagram 7.6 Förutsättningar att locka inflyttare. (n = 203) 
 
 
Det finns dock skillnader mellan olika typer av kommuner i detta avseende. Som framgår 
av diagram 7.7 ligger respondenternas svar till stor del i linje med de antaganden som 
formulerades avseende regionala förhållanden i kapitel 5. Kommuner i storstadsområden, 
som präglas av inflyttning och antogs ha de överlag bästa förutsättningarna att locka in-
flyttare, svarade att de har mycket bättre förutsättningar att locka inflyttare i absolut störst 
utsträckning. Kommuner i stadsområden, som också präglas av inflyttning, var överlag mer 
blygsamma i sina svar. Knappt en tredjedel svarade att de har mycket bättre och knappt 
hälften att de har något bättre förutsättningar att locka inflyttare jämfört med de flesta. 
Kommuner på landsbygden och i gles landsbygd, som till stor del präglas av utflyttning 
(särskilt kommunerna i gles landsbygd som antog ha de överlag sämsta förutsättningarna 
att locka inflyttare), svarade att de har ungefär samma eller något sämre förutsättningar att 
locka inflyttare i högre grad än kommuner i både storstadsområden och stadsområden. 
 
Studeras kommunernas befolkningsutveckling framgår att drygt hälften av kommunerna 
med en befolkningsökning uppskattade att de har mycket bättre förutsättningar och drygt 
en tredjedel att de har något bättre förutsättningar att locka inflyttare jämfört med de flesta 
kommuner i landet. Inte en enda svarade att de har något sämre förutsättningar att locka 
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inflyttare jämfört med de flesta kommuner. Svaren från kommuner med en befolknings-
minskning fördelar sig på ett annat sätt. Endast ett fåtal uppskattade att de har mycket 
bättre och drygt en tredjedel att de har något bättre förutsättningar att locka inflyttare 
jämfört med de flesta. Knappt hälften svarade att de har ungefär samma och knappt en 
femtedel att de har något sämre förutsättningar jämfört med de flesta kommuner i landet. 
 
Även när det gäller befolkningsstorlek syns ett mönster i respondenternas svar. De stora 
kommunerna, som präglas av inflyttning, svarade att de har mycket bättre förutsättningar 
att locka inflyttare i högre grad än vad de andra gjorde, framförallt de små kommunerna 
och mikrokommunerna. Även de medelstora kommunerna, som i stor utsträckning även de 
präglas av inflyttning, svarade att de har mycket bättre förutsättningar att locka inflyttare i 
högre grad än de små kommunerna och mikrokommunerna. Mikrokommuner, som i hög 
grad präglas av utflyttning, svarade att de har ungefär samma eller något sämre förut-
sättningar att locka inflyttare i högre grad än vad de andra gjorde. 
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Diagram 7.7 Förutsättningar att locka inflyttare med avseende på regionala förhållanden, befolkningsut-
veckling 1997-2007 och befolkningsstorlek 2007. 
 
 
Även om respondenternas svar till stor del ligger i linje med vad som kan förväntas med 
avseende på regionala förhållanden och faktisk in- och utflyttning i kommunerna, verkar 
det som om vissa kommuner, inte minst kommuner i gles landsbygd, kommuner med en 
befolkningsminskning och mikrokommuner, överskattar sina förutsättningar att locka in-
flyttare. Trots att respondenterna blev ombedda att uppskatta sina förutsättningar jämfört 
med de flesta kommuner i landet, framstår det t.ex. som orimligt att två femtedelar av 
kommunerna i gles landsbygd skulle ha mycket bättre eller något bättre förutsättningar att 
locka inflyttare jämfört med de flesta. Som noterades i kapitel 5 kan frågan präglas av över-
rapportering. Frågan är känslig och det är inte omöjligt att svaren ger uttryck för för-
hoppningar snarare än faktiska förhållanden i kommunerna. Det kan dock vara så att olika 
typer av kommuner hade olika typer av inflyttare i tankarna och att det därför framstår som 
om att vissa kommuner överskattar sina förutsättningar att locka inflyttare. 
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Eftertraktade inflyttare 
Som framgår av kapitel 6 konkurrerar nästan tre fjärdedelar av kommunerna om inflyttare. 
Eftersom det inte framgår vilken typ av inflyttare som de främst konkurrerar om, är det 
intressant att studera om det finns någon grupp av inflyttare som är särskilt eftertraktad. 
Med utgångspunkt i ovanstående är det också intressant om det finns skillnader mellan 
olika typer av kommuner i detta avseende. I ett första steg fick respondenterna svara på om 
deras kommun vill locka någon viss typ av inflyttare. Nästan två tredjedelar av de 200 
respondenter som besvarade frågan menade att deras kommun vill det (64 procent). Det 
finns dock skillnader mellan olika typer av kommuner. Som framgår av diagram 7.8 svarade 
kommuner i gles landsbygd och kommuner med en befolkningsminskning att de vill locka 
en viss typ av inflyttare i störst utsträckning. Kommuner i storstadsområden och 
kommuner med en befolkningsökning svarade å andra sidan att de vill locka en viss typ av 
inflyttare i lägst utsträckning. Medelstora kommuner svarade att de vill attrahera en viss typ 
av inflyttare i absolut lägst utsträckning. 
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Diagram 7.8 Andel som vill locka en viss typ av inflyttare med avseende på regionala förhållanden, 
befolkningsutveckling 1997-2007 och befolkningsstorlek 2007. 
 
 
I ett andra steg fick respondenterna beskriva vilken typ av inflyttare som de särskilt vill 
locka. Som framgår av tabell 7.4 är barnfamiljer de absolut mest eftertraktade inflyttarna. 
Nästan två tredjedelar av dem som vill locka en särskild grupp av inflyttare, skrev att de vill 
locka just barnfamiljer (se även Niedomysl 2004). Även företagare/entreprenörer och 
arbetskraft framstår som relativt eftertraktade segment. Några skrev dock att de vill locka 
ungdomar, medelålders, högutbildade, Holländare, studenter, hemvändare, välbeställda och 
invandrare/flyktingar. 
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Tabell 7.4 Eftertraktade inflyttare. (n = 129) 
 
Eftertraktade inflyttare Antal  Andel 

Barnfamiljer/familjer 82 64 % 

Företagare/entreprenörer 19 15 % 

Arbetskraft 19 15 % 

Ungdomar 12 9 % 

Medelålders 10 8 % 

Högutbildade/akademiker 10 8 % 

Holländare 6 5 % 

Studenter 5 4 % 

Hemvändare 5 4 % 

Välbeställda 4 3 % 

Invandrare/flyktingar 4 3 % 

 
 
De som svarade att de vill locka en viss typ av inflyttare i störst utsträckning (dvs. 
kommuner i gles landsbygd och kommuner med en befolkningsminskning) namngav dock 
inte någon särskild grupp av inflyttare i högre grad än de andra kommunerna. Förutom att 
kommuner i gles landsbygd och stora kommuner skrev att de vill locka barnfamiljer i 
relativt lägst utsträckning, finns inga påtagliga skillnader mellan olika typer av kommuner 
gällande vilka grupper av inflyttare som de särskilt vill locka. Det talar för att de kommuner 
som antogs ha överskattat sina förutsättningar att locka inflyttare inte hade någon särskild 
grupp av inflyttare i tankarna (även om de svarade att de vill locka en viss typ av inflyttare i 
störst utsträckning). 

Projekt för att locka inflyttare 
I tidigare forskning anförs att platsmarknadsföring blir allt vanligare och att det, i praktiken, 
betraktas som allt viktigare. Som tidigare noterats görs även försök att klassificera olika sätt 
att ”marknadsföra” platser. Trots det tenderar en förståelse av fenomenet ifråga att över-
skugga de andra. De flesta författare sätter likhetstecken mellan platsmarknadsföring och 
promotion och ger därmed uttryck för den vanliga föreställningen om att platsmarknads-
föring är det samma som att skapa och förmedla specifika bilder av en plats (se kapitel 3). 
Denna föreställning verkar inte bara genomsyra tidigare forskning, utan även kommunernas 
arbete för att locka inflyttare. Det är ett av de främsta resultaten i frågan om vilka projekt 
som kommunerna gjort i syfte att locka inflyttare. Med projekt avsågs stadsutvecklings-
projekt, infrastrukturprojekt och/eller projekt med koppling till t.ex. kultur, natur, idrott, 
skola och omsorg, vilket respondenterna informerades om i direkt anslutning till frågorna. 
 
Avsikten med frågorna var att studera vilka åtgärder, utöver promotion, som kommunerna 
vidtagit för att locka inflyttare. Tanken var att promotion, som operationaliserades till utåt-
riktade kampanjer, skulle behandlas i en senare fråga. I efterhand har dock konstaterats att 
frågan om utåtriktade kampanjer skulle ha ställts innan den om projekt. Som framgår av 
tabell 7.5 var det många som inte uppmärksammade distinktionen mellan projekt och utåt-
riktade kampanjer. Totalt sett svarade 138 respondenter att deras kommun gjort ett eller 
flera projekt för att locka inflyttare under de senaste fem åren (70 procent). Trots att 
frågorna inte handlade om promotion svarade 90 av de 134 respondenter som beskrev 
vilka projekt de genomfört att de ägnat sig åt just promotion (s.k. marknadsföring). Det är 
fler än vad som sammantaget svarade att de genomfört andra typer åtgärder, se tabell 7.5. 
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Tabell 7.5 Projekt för att locka inflyttare. (n = 134) 
 
Projekt för att locka inflyttare Antal Andel 

Promotion 90 67 % 

Andra åtgärder 
varav 

76 57 % 

Visioner, planer och program: 
Nya visioner 
Lokala utvecklingsprogram/tillväxtprogram 
Nya översiktsplaner eller detaljplaner 
Nya marknadsföringsplaner 

13 
7 
5 
3 
2 

10 % 
5 % 
4 % 
2 % 
1 % 

Produktutveckling 
Bostadsprojekt 
Satsningar på att förbättra den kommunala servicen/verksamheten 
Näringslivs/arbetsmarknadsprojekt 
Satsningar på kultur och fritid (inkl. evenemang) 
Stads/centrumutveckling 
Satsningar på infrastruktur/kommunikationer 

70 
32 
24 
18 
15 
14 
20 

52 % 
24 % 
18 % 
13 % 
11 % 
10 % 
15 % 

Organisationsutveckling 
Ny/utvecklad marknadsföringsorganisation  

4 
4 

3 % 
3 % 

 
 
Svaren ger trots allt en indikation om vilka åtgärder, utöver promotion, som anses viktiga 
för att locka inflyttare. Precis som tidigare ger svaren skäl att nyansera bilden av den praktik 
som ofta benämns platsmarknadsföring Stadsförnyelse, symbolprojekt och evenemang 
nämns bara av ett fåtal. Personassociationer nämns inte alls. Istället är det andra projekt/-
satsningar som framstår som viktiga. Precis som tidigare gäller det projekt/satsningar som i 
princip inte behandlas i forskningslitteraturen, främst bostadsprojekt, satsningar på att ut-
veckla/förbättra den kommunala servicen/verksamheten, investeringar i transportinfra-
struktur, projekt för att främja det lokala näringslivet och/eller den lokala arbetsmarknaden 
samt till synes anspråkslösa satsningar på kultur- och fritidsverksamhet, se tabell 7.5. 

Kampanjer för att locka inflyttare 
Av intresse i undersökningen har varit om kommunerna arbetar med promotion för att 
locka inflyttare och i så fall, vad som utmärker detta arbete. Promotion, som operationa-
liserades till utåtriktade kampanjer, beskrevs i sin tur som informations-, reklam- och/eller 
PR-kampanjer. I ett första steg fick respondenterna svara på om deras kommun gjort några 
sådana kampanjer under de senaste fem åren (2003-2008). Drygt två tredjedelar av de 200 
respondenter som tog ställning i frågan svarade att deras kommun gjort en eller flera 
kampanjer för att locka inflyttare under den aktuella tidsperioden (68 procent). Som fram-
går av tabell 7.6 verkar kampanjer för att locka inflyttare inte förutsätta konkurrens om 
inflyttare (och tvärt om). De kommuner som konkurrerar om inflyttare har endast gjort 
kampanjer för att locka inflyttare i något högre grad än de som inte konkurrerar om in-
flyttare. Sammantaget var det fler som svarade att de gjort kampanjer för att locka inflyttare 
än vad som skrev att de konkurrerar om de samma. 
 
Tabell 7.6 Konkurrens om inflyttare och kampanjer för att locka inflyttare. (n=151) 
 
 Kampanjer Inte kampanjer 

Konkurrerar om inflyttare 79,5 % (89) 20,5 % (23) 

Konkurrerar inte om inflyttare 66,7 % (26) 33,3 % (13) 

 
 
Det finns emellertid skillnader mellan olika typer av kommuner i detta avseende. Vissa har 
gjort kampanjer för att locka inflyttare i högre grad än vad de konkurrerar om inflyttare. 
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För andra är det tvärt om. De konkurrerar om inflyttare i högre grad än vad har gjort 
kampanjer för att locka inflyttare, se diagram 7.9. 
 
Studeras regionala förhållanden framgår att kommuner i storstadsområden, som ihop 
med kommuner i gles landsbygd konkurrerar om inflyttare i lägst utsträckning, har gjort 
kampanjer för att locka inflyttare i absolut lägst utsträckning. Kommuner i gles landsbygd 
har gjort kampanjer i näst lägst utsträckning, dvs. i lägre grad än kommuner på landsbygden 
och i stadsområden. Kommuner på landsbygden, som konkurrerar om inflyttare i störst ut-
sträckning, har också gjort kampanjer för att locka inflyttare i störst utsträckning. 
Kommuner i storstadsområden och på landsbygden konkurrerar om inflyttare i högre grad 
än vad de har gjort kampanjer för att locka inflyttare. För kommuner i stadsområden och i 
gles landsbygd är det tvärt om; de har gjort kampanjer för att locka inflyttare i högre grad 
än vad de konkurrerar om inflyttare. 
 
Studeras kommunernas befolkningsutveckling syns att kommuner med en befolknings-
ökning, som konkurrerar om inflyttare i lägst utsträckning, även har gjort kampanjer för att 
locka inflyttare i lägst utsträckning. De konkurrerar dock om inflyttare i högre grad än vad 
de har gjort kampanjer för att locka inflyttare. Kommuner med en befolkningsminskning, 
som konkurrerar om inflyttare i störst utsträckning, har också gjort kampanjer för att locka 
inflyttare i störst utsträckning. De svarar på ett konsekvent sätt i mening att de konkurrerar 
om inflyttare i nästan lika hög grad som de har gjort kampanjer för att locka inflyttare. 
 
Riktas uppmärksamhet mot kommunernas befolkningsstorlek syns att stora kommuner, 
som ihop med medelstora kommuner konkurrerar om inflyttare i lägst utsträckning, har 
gjort kampanjer för att locka inflyttare i störst utsträckning. Mikrokommuner, som kon-
kurrerar om inflyttare i störst utsträckning, har gjort kampanjer i näst störst utsträckning, 
dvs. i högre grad än både små och medelstora kommuner. Stora och medelstora kommuner 
har gjort kampanjer för att locka inflyttare i högre grad än vad de konkurrerar om inflyttare. 
För mikrokommuner och små kommuner är det tvärt om; de konkurrerar om inflyttare i 
högre grad än vad de har gjort kampanjer för att locka inflyttare. 
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Diagram 7.9 Kampanjer för att locka inflyttare samt konkurrens om inflyttare med avseende på regionala 
förhållanden, befolkningsutveckling 1997-2007 och befolkningsstorlek 2007. 
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Att kampanjer för att locka inflyttare inte verkar förutsätta konkurrens om inflyttare (och 
tvärtom) kan ha flera möjliga förklaringar som är svåra att fastställa här. Det är dock inte 
otänkbart att delar av förklaringen ligger i frågan om vad kommunerna främst konkurrerar 
om. I efterhand har konstaterats att frågan ger utrymme för subjektiv tolkning och kan 
präglas av underrapportering. Den inbegriper ordet främst vilket kan ha gjort att respon-
denter som upplever att deras kommun konkurrerar om inflyttare men främst om andra 
objekt, t.ex. etableringar, inte skrev att de konkurrerar om inflyttare. En annan möjlig för-
klaring kan vara att vissa respondenter upplever att deras kommun inte har några 
konkurrenter gällande inflyttare och därför svarade att de inte konkurrerar om inflyttare, 
trots att de vill locka inflyttare och genomför kampanjer i det syftet. Svaren från de stora 
kommunerna, som konkurrerar om inflyttare i lägst utsträckning men har gjort kampanjer 
för att locka inflyttare i störst utsträckning, tyder på det. Att de stora kommunerna har gjort 
kampanjer i störst utsträckning ligger i linje med de resultat som redovisades i föregående 
kapitel och kan kopplas till deras förmåga att uppbåda resurser/kapital. Att göra kampanjer 
är dyrt (Ward 1998:200) och det är därför inte förvånande att stora kommuner, som över-
lag kan antas ha det största ekonomiska handlingsutrymmet att driva olika typer ut-
vecklingsprojekt, har gjort kampanjer i störst utsträckning. Att små kommuner och mikro-
kommuner konkurrerar om inflyttare i högre grad än vad de har gjort kampanjer för att 
locka inflyttare stöder det antagandet. 
 
Respondenternas svar ligger delvis i linje med de resonemang som fördes i kapitel 5 
gällande regionala förhållanden och befolkningsutveckling. Att kommuner i storstads-
områden har gjort kampanjer för att locka inflyttare i absolut lägst utsträckning talar för att 
de kommuner som antogs ha de bästa förutsättningarna att locka inflyttare (och upp-
skattade att de relativt sett också har det), har de svagaste incitamenten att vidta åtgärder 
för att locka inflyttare. En möjlig förklaring kan således vara att flera av dem inte behöver 
göra kampanjer för att locka inflyttare – de präglas av inflyttning oavsett om de gör 
kampanjer eller inte. Att något fler konkurrerar om inflyttare än vad som faktiskt gör 
kampanjer för att locka inflyttare tyder på att konkurrensen delvis är implicit, dvs. att den 
delvis inte sker i explicit tävlan med andra platser. Att kommuner med en befolknings-
minskning konkurrerar om inflyttare och har gjort kampanjer för att locka inflyttare i störst 
utsträckning tyder på att de kommuner som har de till synes största behoven av att locka 
inflyttare också har de största incitamenten att vidta åtgärder för att göra det. Svaren från 
kommunerna i gles landsbygd (som antogs ha de största incitamenten men de sämsta förut-
sättningarna att locka inflyttare) gör dock bilden komplicerad. De konkurrerar om inflyttare 
i samma utsträckning som kommuner i storstadsområden och har gjort kampanjer för att 
locka inflyttare i lägre grad än både kommuner i stadsområden och på landsbygden. Det är 
svårt att hitta någon förklaring till att de har gjort kampanjer för att locka inflyttare i högre 
grad än de konkurrerar om inflyttare. Upplever även delar av dem att de inte har några 
konkurrenter avseende inflyttare? Sammantaget kan konstateras att det krävs mer forskning 
för att dra slutsatser om vilken relativ betydelse olika faktorer har för kommunernas förut-
sättningar och incitament att locka inflyttare. Mot den bakgrunden kan de resultat som har 
redovisats här ses som intressanta uppslag för framtida studier inom ämnesområdet. 

Kampanjer på olika nivåer 
I en fråga fick respondenterna svara på var de har gjort kampanjer för att locka inflyttare. 
De fick ta ställning till fyra nivåer: i det egna länet, i närliggande län, i övriga Sverige och 
utomlands och markera om det stämmer ”mycket bra”, ”ganska bra”, ”ganska dåligt” eller 
”inte alls” att deras kommun gjort kampanjer på respektive nivå. 
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Som framgår av diagram 7.10 svarade fyra av fem att det stämmer mycket eller ganska bra 
att deras kommun gjort kampanjer i det egna länet, dvs. i närliggande kommuner (82 
procent). Omkring två tredjedelar svarade att det stämmer mycket bra eller ganska bra att 
de gjort kampanjer i närliggande län och i övriga Sverige (68 respektive 65 procent). Det är 
dock betydligt fler som svarade att det stämmer mycket bra att de har gjort kampanjer i det 
egna länet än i närliggande län och övriga Sverige. Det kan tolkas som att kampanjerna i 
första hand har gjorts i det egna länet. 
 
Vidare kan noteras hälften av dem som har gjort kampanjer för att locka inflyttare svarade 
att det stämmer mycket eller ganska bra att dessa har gjorts utomlands. Även om det är fler 
som har gjort kampanjer i Sverige än utomlands pekar resultaten på att relativt många 
verkar på en internationell marknad i syfte att främja inflyttning, se diagram 7.10. Eftersom 
det partiella bortfallet är högt och osystematiskt (se bilaga 5) görs inga jämförande analyser. 
Av samma anledning bör svaren tolkas med försiktighet. 
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Diagram 7.10 Utåtriktade kampanjer på olika nivåer: i det egna länet (n = 114), i närliggande län (n = 107), i 
övriga Sverige (n = 116) och utomlands (n =105). 
 

Budskap för att locka inflyttare 
Av betydelse i undersökningen har även varit att studera vilka budskap som kommunerna 
förmedlar i syfte att locka inflyttare. Respondenterna fick därför svara på vad deras 
kommun särskilt lyfter fram i sina utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare. En öppen 
fråga användes för att inte styra deras svar. 
 
I tabell 7.7 har de vanligaste svaren delats in i fem övergripande och delvis överlappande 
kategorier: interna, externa och immateriella produktkvaliteter samt interna och externa 
producentkvaliteter. Kategorierna är de samma som i frågan om konkurrensfördelar (i 
kapitel 6) och har, precis som där, delats in i teman utifrån respondenternas svar. Innan 
dessa teman behandlas mer utförligt kan noteras att i princip alla svarade att deras kommun 
profilerar s.k. interna produktkvaliteter (95 procent). Långt ifrån lika många angav svar som 
faller inom ramen för kategorin externa produktegenskaper (37 procent). Endast en hand-
full lyfte fram immateriella produktegenskaper, dvs. symboliska värden som kan förknippas 
med en plats som materiell produkt. Det samma gäller för interna och externa producent-
egenskaper som i princip inte profileras för att locka inflyttare. 
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Tabell 7.7 Budskap i kommunernas utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare. (n = 135) 
 
Egenskaper/förhållanden Antal  Andel 

Interna produktegenskaper 
Boendemiljö/livsmiljö 
Naturmiljö 
Näringsliv/arbetsmarknad 
Kommunal service/verksamhet 
Fritid och rekreation 
Kultur/kulturliv 
Kommunens storlek 
Kommersiell handel och service 

128 
107 
54 
46 
26 
20 
20 
11 
11 

95 % 
79 % 
40 % 
34 % 
19 % 
15 % 
15 % 
8 % 
8 % 

Externa produktegenskaper 
Närhet i allmänhet eller till en större stad eller region 
Infrastruktur/kommunikationer 
Geografiskt läge 

50 
32 
18 
13 

37 % 
24 % 
13 % 
10 % 

Immateriella produktegenskaper 6 4 % 

Interna producentegenskaper 3 2 % 

Externa producentegenskaper 1 < 1 % 

 
 
När det gäller interna produktegenskaper framhölls i synnerhet egenskaper/förhållanden 
som kan hänföras till boendemiljön/livsmiljön i kommunerna. Fyra femtedelar lyfte fram 
en eller flera sådana egenskaper (79 procent). Många svarade bara ”boendemiljö” alternativt 
”bostäder” medan andra skrev att de lockar med en ”bra”, ”god”, ”fin”, ”fantastisk” och/eller 
”underbar” boendemiljö/livsmiljö. Några lockar även med attraktiva och prisvärda bostäder 
samt livskvalitet och/eller trygghet. Relativt många lyfter också fram sin natur (40 procent). 
I många fall framgår det inte vilken natur som profileras. Flera skrev bara ”natur” alternativt 
”naturmiljö” eller ”närhet till natur”. Drygt en tredjedel lockar med egenskaper/förhållanden 
som kan hänföras till det lokala näringslivet och/eller den lokala arbetsmarknaden (34 
procent). Främst handlar det om näringslivsklimatet, det lokala näringslivets struktur/-
sammansättning och den lokala arbetsmarknaden. En femtedel lyfter fram den kommunala 
servicen/verksamheten. Några skrev att den har genomgående hög kvalitet medan andra 
profilerar skolan och barnomsorgen. Vissa lyfter även fram sitt utbud av fritidsaktiviteter 
och rekreationsmöjligheter (15 procent) medan andra profilerar kultur och kulturliv (15 
procent). Några få lyfter dessutom fram kommunens storlek, främst småskaligheten (8 
procent), medan andra lockar med handel och kommersiell service (8 procent). 
 
Av dem som profilerar s.k. externa produktegenskaper lyfter många fram sin närhet, 
antingen i generell bemärkelse eller till en större stad eller region (24 procent). Några lyfter 
även fram sin goda kommunikationsinfrastruktur (13 procent) medan andra framhåller sitt 
fördelaktiga läge (10 procent). 
 
Som framgår av tabell 7.7 skrev ett fåtal att deras kommun lyfter fram s.k. immateriella 
produktegenskaper (fyra procent). Fem respondenter skrev att de särskilt profilerar den 
identitet/anda som finns i kommunen och en respondent att de framhåller kommunens 
slogan. Inte en enda skrev att de särskilt lyfter fram kommunens varumärke. Det betyder 
dock inte att kommunerna inte har slogans eller platsvarumärken. Som tidigare noterats har 
mer än häften av landets kommuner har en slogan (56 procent). Nästan lika många har 
arbetat med sitt varumärke under de senaste fem åren (50 procent). Att endast ett fåtal 
skrev att lyfter fram sin slogan och sitt varumärke kan bero på att dessa symboler uppfattas 
som självklara och/eller att de inte tillskrivs någon attraktionskraft i sig. Snarare är det 
andra egenskaper som lyfts fram för att locka inflyttare, främst boendemiljön/livsmiljön, 
vilken framstår som en attraktionsfaktor i sammanhanget. 
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Avslutningsvis kan noteras att respondenternas svar delvis ligger i linje med Niedomysl 
(2004). Båda undersökningarna pekar på att boendemiljö/livskvalitet ses som viktig för att 
locka inflyttare. Dock verkar det som om egenskaper kopplade till näringslivet och arbets-
marknaden tillskrivs större betydelse i denna undersökning än i Niedomysl (2004). Det kan 
ha flera möjliga förklaringar och betyder nödvändigtvis inte att de kvaliteter som 
kommunerna profilerar för att locka inflyttare har förändrats över tid, dvs. mellan under-
sökningstillfällena. Att frågorna ställdes på olika sätt i de respektive undersökningarna och 
att de riktades till olika målgrupper kan vara en förklaring till de delvis olika resultaten. 

Kampanjer för att locka inflyttare: platsförsäljning eller platsmarknadsföring? 
För att ta reda på om svenska kommuner marknadsför sig i syfte att främja inflyttning fick 
respondenterna svara på hur deras kommun gick tillväga för att bestämma innehållet i sina 
utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare. Även här användes en öppen fråga. Precis 
som i motsvarande fråga om slogans blev de uppmanade att endast skriva de viktigaste 
momenten. De vanligaste svaren har grupperats och redovisas i tabell 7.8. Av den framgår 
att relativt många tog hjälp av PR/marknadsföringskonsulter medan andra bestämde inne-
hållet i ospecificerad ”samverkan” och/eller ”diskussion”. Andra skrev att kampanjernas 
innehåll bestämdes av förtroendevalda och/eller tjänstemän. En respondent skrev t.ex. 
”politiska viljeyttringar/önskemål” och en annan ”politisk/tjänstemannaledning”. Andra skrev att 
kampanjernas innehåll bestämdes i samverkan med det lokala näringslivet. En del svarade, 
utöver det, att innehållet togs fram genom analys. Några skrev bara ”analys” medan andra 
svarade att de gjorde någon form av konkurrens- och/eller omvärldsanalys. En respondent 
skrev t.ex. ”tittade på våra styrkor” och en annan ”konkurrensanalys, många av våra konkurrens-
fördelar är tämligen enkla att finna”. Ytterligare några andra svarade att kampanjernas innehåll 
togs fram med utgångspunkt i deras mer omfattande kommunikations- och/eller varu-
märkesarbete. Andra skrev att kampanjernas innehåll bestämdes utifrån kommunens vision, 
mål och/eller kärnvärden eller i samverkan med andra kommuner, se tabell 7.8. 
 
En handfull skrev även att deras kommun tog utgångspunkt i det självklara och/eller unika. 
En respondent svarade t.ex. att ”profilen har varit tydlig under en längre tid – valet var enkelt” och 
en annan att ”det gav sig naturligt”. Två respondenter skrev dock att kampanjernas innehåll 
togs fram på ett ostrukturerat sätt. Den ena skrev ”ostrukturerat, verksamheten fortfarande på 
prov, vi försöker hitta formerna” och den andra ”lite ad hoc”, se tabell 7.8. 
 
Även om många svarade kortfattat även på denna fråga ger deras svar en inblick i vad som 
utmärker kommunernas kampanjer för att locka inflyttare i termer av platsförsäljning och 
platsmarknadsföring. Svaren pekar på att innehållet i de flesta kampanjer bestämdes av några 
få aktörer; främst förtroendevalda och tjänstemän, det lokala näringslivet och/eller PR/-
marknadsföringskonsulter. Även om svaren inte säger mycket om rollfördelningen dem 
emellan indikerar de att innehållet i de flesta kampanjer bestämdes av platsproducenterna 
snarare än platskonsumenterna. Mer specifikt indikerar de att de flesta tog utgångspunkt i 
platsproducenternas bild av vad som är attraktivt i den egna kommunen, dvs. att de 
profilerar sådana egenskaper och försöker att skapa en marknad för dem. Knappt en tion-
del svarade på ett sätt som tyder på att de uteslutande eller delvis undersökte och/eller tog 
utgångspunkt i målgruppernas bild av vad som är attraktivt. Sammantaget tyder alltså 
svaren på att det var relativt få som tog utgångspunkt i efterfrågan och betraktade mål-
gruppsanalys som ett av de viktigaste momenten för att bestämma kampanjernas innehåll. 
Även om det inte heller här kan uteslutas att de andra kommunerna inte gjorde målgrupps-
analyser (då frågan endast omfattade de viktigaste momenten), tyder svaren på att de flesta 
kommuners kampanjer för att locka inflyttare präglas av platsförsäljning och inte plats-
marknadsföring. 
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Tabell 7.8 Tillvägagångssätt för att bestämma de utåtriktade kampanjernas innehåll. (n = 111) 
 
Tillvägagångssätt Antal  Andel 

Platsförsäljning 
Varav 
Med hjälp av PR/marknadsföringskonsulter 
Ospecificerad samverkan och/eller diskussion 
Bestämdes av politiker och/eller tjänstemän 
Samverkan med det lokala näringslivet 
Ospecificerad analys 
Del av marknadsplanering/varumärkesarbete 
Utgångspunkt i mål, vision och/eller kärnvärden 
Samverkan med andra kommuner 
Genom att lyfta fram det självklara/unika 
Ostrukturerat/ad hoc 

106 
 

23 
19 
18 
13 
12 
11 
10 

6 
6 
2 

95 % 
 

21 % 
17 % 
16 % 
12 % 
11 % 
10 % 
9 % 
5 % 
5 % 
2 % 

Platsmarknadsföring 
Helt eller delvis målgruppsanalys 

10 
10 

≈ 9 % 
≈ 9 % 

 

Kampanjernas mål och resultat 
I tidigare forskning om platsmarknadsföring anförs att många saknar mätbara mål för sin 
s.k. platsmarknadsföring. Vidare anförs att uppföljning/utvärdering, som är det sista steget 
i den s.k. platsmarknadsföringsprocessen, ofta lyser med sin frånvaro (se kapitel 3 och 4). 
Av intresse i undersökningen har därför varit om kommunerna har mätbara mål för sina 
kampanjer för att locka inflyttare. Det har även varit att studera om de har utvärderat 
kampanjernas resultat av och i så fall, vad de bedömer att de har gett upphov till för 
resultat. Någon egen utvärdering av kampanjernas resultat har inte gjorts (jmf Niedomysl 
2004). 
 
I ett första steg fick respondenterna svara på vad deras kommun har för mål för sina 
kampanjer för att locka inflyttare. Som framgår av tabell 7.9 svarade drygt fyra femtedelar 
att målet är befolkningstillväxt. Flera av dem som vill öka sin befolkning angav inget mät-
bart mål. Många skrev bara ”öka befolkningen” alternativt ”fler invånare”. Utöver det svarade 
drygt en tiondel att de vill öka kännedomen om/intresset för kommunen. Lika många vill 
säkra kompetensförsörjningen i kommunen och/eller öka andelen sysselsatta. Ytterligare 
några andra vill främja etableringar, tillväxt, utveckling och/eller attraktivitet (i generell 
bemärkelse). Några få vill även locka besökare och/eller skapa värden för den egna 
befolkningen. Endast en handfull svarade att de inte har några mål. 
 
Tabell 7.9 Mål för kommunernas utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare. (n = 119) 
 
Mål Antal  Andel 

Befolkningstillväxt  
varav 
ospecificerad 
specificerad 

98 
 

60 
38 

82 % 
 

50 % 
32 % 

Öka kännedomen om/intresset för kommunen 13 11 % 

Kompetensförsörjning/öka andelen sysselsatta 13 11 % 

Företagsetableringar  10 8 % 

Tillväxt/utveckling/attraktivitet/stabilitet 8 7 % 

Inga specifika mål 6 5 % 

Attrahera besökare 5 4 % 

Nöjd/stolt befolkning 3 2 % 
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I ett andra steg fick respondenterna svara på om deras kommun utvärderat kampanjernas 
resultat. Av de 129 respondenter som besvarade frågan menade knappt hälften att de gjort 
en utvärdering (44 procent). En tredjedel svarade att de planerar att göra det vid senare 
tillfälle (33 procent) och en fjärdedel att de inte gjort det (25 procent). 
 
De som gjort en utvärdering fick även svara på vad kampanjerna gav upphov till för 
resultat. De flesta skrev att kampanjerna gav upphov till positiva effekter i kommunen (38 
respondenter). Av dem skrev flera att kampanjerna ledde till ökad inflyttning (21 
respondenter). Få angav hur stor inflyttning det rör sig om. Utöver det svarade en handfull 
att kampanjerna bidrog till ökad synlighet och/eller kunskap om kommunen. Lika många 
(eller få) svarade att kampanjerna gav upphov till ett ”bra” eller ”positivt” resultat. Fyra 
respondenter skrev att kampanjerna resulterade i positiva effekter på bostadsmarknaden 
och tre att de når sina mål. Några skrev dock att de hade svårt att nå sina mål/att 
kampanjerna inte gav upphov till några synliga effekter (13 respondenter). 

7.5 Sammanfattning och avslutande reflektion 
Syftet med detta kapitel har varit att bidra med kunskap om entreprenöriell politik och 
attraktivitetsfrämjande åtgärder i en svensk kommunal kontext. Särskilt fokus har riktats 
mot kommunernas arbete för att främja inflyttning. Precis som i föregående kapitel har 
tidigare forskning om platsmarknadsföring fungerat som en teoretisk referensram. Jäm-
förande analyser har gjorts med avseende på regionala förhållanden (Jordbruksverkets om-
rådesdefinition) samt kommunernas befolkningsutveckling (1997-2007) och befolknings-
storlek (2007). Nedan sammanfattas och diskuteras de resultat som har redovisats i kapitlet. 

Entreprenöriell politik 
Drygt två tredjedelar anser att deras kommun agerar entreprenöriellt (i mening att de upp-
täcker möjligheter och skapar resurser för att tillvarata dessa möjligheter) i mycket eller 
ganska stor utsträckning. Nästan lika många anser att de har kompetens att agera 
entreprenöriellt i den egna organisationen i mycket eller ganska stor utsträckning. Stora 
kommuner, som anser sig ha kompetens att agera entreprenöriellt i störst utsträckning, är 
överlag de mest aktiva i flera företeelser som tyder på politiskt entreprenörskap De bevakar 
sina konkurrenter, har en marknadsföringsorganisation, samverkar med andra kommuner 
för att locka inflyttare och etableringar och gör kampanjer för att locka inflyttare i störst ut-
sträckning. 

Initiativ för att stärka kommunernas attraktivitet 
Nästan alla kommuner har tagit ett eller flera initiativ för att stärka sin attraktivitet under 
perioden 2006-2009. Arbetet kan sammantaget karaktäriseras som mångsidigt. Flera av de 
aktiviteter som förknippas med s.k. platsmarknadsföring verkar överlag inte tillskrivas 
någon större betydelse för att stärka kommunernas attraktivitet (i generell bemärkelse). Att 
forskningslitteraturen till stor del fokuserar på stora städer ger skäl att nyansera bilden av 
hur olika typer av platser arbetar för att bli attraktiva (dvs. tilltalande/lockande/till-
dragande), vilket inbegriper den praktik som ofta benämns platsmarknadsföring. 

Visuella varumärken och slogans 
Hälften av kommunerna har arbetat med sitt ”visuella” varumärke under de senaste fem 
åren (2003-2008). Något fler har en slogan. Invånare och företag (befintliga och/eller 
presumtiva) samt besökare framstår som de viktigaste målgrupperna för kommunernas 
slogan. Analysen av hur kommunerna gick tillväga för att ta fram sin slogan tyder på att 
många slogans formulerades av förtroendevalda och tjänstemän samt PR/marknads-
föringskonsulter. Ett fåtal svarade att de, helt eller delvis, tog utgångspunkt i målgruppernas 
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bild av kommunen. Det tyder på att arbetet med att ta fram slogans präglas av plats-
försäljning snarare än platsmarknadsföring. 

Kampanjer för att locka inflyttare 
Drygt två tredjedelar har gjort en eller flera kampanjer för att locka inflyttare under de 
senaste fem åren. De flesta har gjort kampanjer på regional nivå i det egna länet. Många 
kommuner profilerar sin boendemiljö/livsmiljö för att locka inflyttare. Analysen av hur 
kommunerna gick tillväga för att bestämma kampanjernas innehåll pekar på att även de 
präglas av platsförsäljning snarare än platsmarknadsföring. Sammantaget framstår barn-
familjer som de mest eftertraktade inflyttarna. 
 
Avslutningsvis framkom att målet för de flesta kampanjer är befolkningstillväxt. Knappt 
hälften uppgav att de har utvärderat kampanjernas resultat. En tredjedel svarade att de 
skulle göra det vid senare tillfälle. Av dem som gjort en utvärdering svarade de flesta att 
kampanjerna gett upphov till positiva effekter, främst ökad inflyttning (även om få skrev 
hur stor inflyttning det rör sig om). Med utgångspunkt i Niedomysl (2004) kan dock 
diskuteras om kampanjerna verkligen bidrog till ökad inflyttning. Han visar att det är 
skillnad på uppskattade och faktiska effekter och att kampanjer av de slag som har be-
handlats i kapitlet inte har något mätbart resultat på inflyttningen i kommunerna (se kapitel 
3). Med utgångspunkt i Niedomysl (2004) kan således antas att svaren från de kommuner 
som skrev att kampanjerna bidrog i ökad inflyttning även de ger uttryck för förhoppningar 
snarare än faktiska förhållanden i kommunerna. 

Förutsättningar och incitament 
Avslutningsvis kan konstateras att de jämförande analyser som har gjorts i detta kapitel 
ligger i linje med de resultat som redovisades i föregående kapitel (om konkurrens om sam-
arbete). De stora kommunerna som antogs ha de bästa förutsättningarna i form av 
kapital/resurser att ägna sig åt de företeelser som behandlas i undersökningen, svarar över-
lag på ett sätt som stöder det antagandet. Som ovan noterats bevakar de sina konkurrenter, 
har en marknadsföringsorganisation, samverkar med andra kommuner för att locka in-
flyttare och etableringar och gör kampanjer för att locka inflyttare i störst utsträckning. 
Sammantaget är det svårt att dra några slutsatser om kommunernas förutsättningar och 
incitament utifrån de antaganden som formulerades gällande kommunernas regionala 
förutsättningar och befolkningsutveckling. Resultaten är inte entydiga, även om svaren på 
frågan om vilka förutsättningar som kommunerna har att locka inflyttare (jämfört med de 
flesta kommuner i landet) till stor del ligger i linje med vad som kan förväntas. Mot den 
bakgrunden bör undersökningen följas upp med fortsatt forskning som både kan bidra till 
förklaring och ökad förståelse för de företeelser som har behandlas i detta och föregående 
kapitel, dvs. konkurrens och samarbete samt entreprenöriell politik och attraktivitets-
främjande åtgärder. 
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8. Perspektiv på platsmarknadsföring 
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8.2 Från teori till empiri 
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Hur skapa attraktivitet och 
konkurrenskraft? 

 
 
 

 
 
 
 
 

En enkätundersökning till svenska kommuner  
om strategisk utvecklingsplanering 

 
 
 

Löpnummer:  
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Anvisningar för att fylla i formuläret 
 

� Den här enkätundersökningen handlar om attraktivitet och konkurrenskraft och vänder sig 
till samtliga kommunchefer/kommundirektörer i Sverige. I formuläret ställs olika frågor 
om strategisk utvecklingsplanering, och vi är mycket tacksamma om Du som kommunens 
högste tjänsteman har möjlighet att besvara frågorna i formuläret. 

 
� Till vissa frågor finns särskilda anvisningar. De är tryckta i kursiv stil i direkt anslutning till 

frågan. Läs igenom anvisningen och svara sedan på frågan. 
 

� I vissa frågor finns förtryckta svarsalternativ. I andra frågor ska Ni själv skriva Ert svar. Skriv 
gärna Ert svar i punktform. 

 
� I flera frågor finns svarsalternativet vet ej/ingen uppfattning. Om Ni inte vet eller inte har 

någon uppfattning, markera det svarsalternativet. Om Ni däremot har en klar uppfattning, 
markera det svarsalternativ som motsvarar Er uppfattning. 

 
� Det är viktigt för undersökningens resultat att så många som möjligt svarar, och att alla frågor 

i formuläret besvaras. Svar avseende Er kommun kan inte ersättas med svar från någon annan 
kommun. 

 
� Resultaten av undersökningen kommer att redovisas på kommunnivå genom tabeller, diagram 

och kartor. 
 

� Resultaten kommer att bidra till en doktorsavhandling och vetenskapliga artiklar. De kommer 
också att kunna användas av Er kommun i Ert utvecklingsarbete. Resultaten kommer att 
sammanställas i en rapport under hösten 2008. På sidan nio detta frågeformulär kan Ni 
markera om Ni vill ta del av rapporten. 

 
� Enkätundersökningen genomförs av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och 

finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). 
 

� Om Ni har frågor om denna undersökning så kontakta: 
 

Elin Berglund  
Samhällsplanering och miljö 
Kungliga Tekniska högskolan 
100 44 Stockholm 

Telefon:  08-790 92 45 
Fax: 08-790 67 61 
e-post:  elin.berglund@infra.kth.se 

 
 
 
 
 

Tack på förhand för Er medverkan! 
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Inledningsvis kommer några frågor om konkurrens 
 
 

Idag konkurrerar många svenska kommuner med andra kommuner, städer och regioner i Sverige
 och utomlands. Många kommuner konkurrerar om att attrahera inflyttare, besökare och företags- 

etableringar. Många konkurrerar också om statliga infrastrukturinvesteringar och olika typer av  
utmärkelser. 

 
1. Konkurrerar Er kommun med andra kommuner, städer eller regioner i Sverige eller utomlands? 

 � Ja, i mycket stor utsträckning    � Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 9.) 
 � Ja, i ganska stor utsträckning 
 � Nej, i princip inte (Gå till fråga 9.) 

� Nej, inte alls (Gå till fråga 9.) 
 
2. Vad är det Ni främst konkurrerar om? Skriv det viktigaste först. 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
3. Var finns de kommuner, städer eller regioner som Er kommun främst konkurrerar med? 
 Gör endast ett kryss per rad. 
 

           Stämmer        Stämmer         Stämmer       Stämmer     Vet ej/ingen 
         mycket bra      ganska bra     ganska dåligt    inte alls      uppfattning 

  I det egna länet ……..………… �  �  �  �  � 
 I närliggande län ………….….. �  �  �  �  � 
 I övriga Sverige …………….... �  �  �  �  � 
 Utomlands ……………….…... �  �  �  �  � 
 
4. Vad är Er kommuns största konkurrensfördelar jämfört med Era konkurrenter? 
 Skriv de största konkurrensfördelarna först. 
 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 
 
5. Vad är Er kommuns största konkurrensnackdelar jämfört med Era konkurrenter? 
 Skriv de största konkurrensnackdelarna först. 
 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 
 
6. Bevakar Ni i Er kommun vad Era konkurrenter gör för att stärka sin konkurrenskraft? 

� Ja, regelbundet/löpande    � Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 9.) 
 � Ja, emellanåt/vid enstaka tillfällen 
 � Nej, i princip inte (Gå till fråga 9.) 

� Nej, inte alls (Gå till fråga 9.) 
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7. På vilket/vilka sätt bevakar Ni i Er kommun vad Era konkurrenter gör för att stärka sin 
konkurrenskraft? Skriv de viktigaste sätten att inhämta information först.   

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
8. Påverkar det Era konkurrenter gör det Ni i Er kommun gör för att stärka Er konkurrenskraft? 
 

� Ja, i mycket stor utsträckning    � Vet ej/ingen uppfattning 
 � Ja, i ganska stor utsträckning 
 � Nej, i princip inte 

� Nej, inte alls 
 

 

Frågor om Er kommuns framtida utveckling 
 
 

9.  Har Ni i Er kommun en politiskt antagen vision om kommunens framtida utveckling? 

� Ja. Vilket år antogs den? …………………… 
� Nej, men vi håller på att ta fram en (Gå till fråga 12.) 
� Nej (Gå till fråga 12.) 

 
10. Beskriv de viktigaste punkterna i visionen om kommunens framtida utveckling. 
 

…………………………………….………………………………..……………………………………… 

 ………………………………….…………………………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 
 
11. Råder politisk enighet om visionen om kommunens framtida utveckling? 

 � I mycket stor utsträckning    � Vet ej/ingen uppfattning 
 � I ganska stor utsträckning 

� I ganska liten utsträckning 
� I mycket liten utsträckning 

 
12. Vilka planerings-/utvecklingsprojekt är särskilt viktiga för kommunens framtida utveckling? 
 Ange planerande projekt, pågående projekt eller projekt som har genomförts under de senaste fem 

åren. Skriv de viktigaste projekten först. 
  

…………………………………….………………………………..……………………………………… 

 ………………………………….…………………………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 
 

 

Frågor om visuellt varumärke och slogan 
 
 

13. Har Ni i Er kommun tagit fram något visuellt varumärke under de senaste fem åren? 
 Med visuellt varumärke avses en bild/logo. Markera endast ett svarsalternativ. 

 

� Nej        � Vet ej/ingen uppfattning  
� Ja, vi har omarbetat vårt tidigare varumärke 
� Ja, vi har tagit fram ett helt nytt varumärke 
� Ja, vi har både omarbetat vårt tidigare varumärke och tagit fram ett helt nytt varumärke 
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14. Har Ni i Er kommun någon slogan? Med slogan avses en ordfras. 

� Ja. Vilket år togs den fram? ……………………   
� Nej  (Gå till fråga 20.)       

 � Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 20.) 
 
15. Hur lyder kommunens slogan? 

………………………….…………………………………………..……………………………………… 

 ………………………….…………………………………………..……………………………………… 
 
16. Till vilka målgrupper riktar sig kommunens slogan? Skriv de viktigaste målgrupperna först.   

……………….……………………………………………………..……………………………………… 

………………………….…………………………………………..……………………………………… 

 ………………………….…………………………………………..……………………………………… 
 
17. Hur gick Ni till väga när Ni tog fram kommunens slogan? Skriv de viktigaste momenten. 

……………….……………………………………………………..……………………………………… 

………………………….…………………………………………..……………………………………… 

 ………………………….…………………………………………..……………………………………… 
 
18. Råder politisk enighet om kommunens slogan? 
 

 � I mycket stor utsträckning      � Vet ej/ingen uppfattning 
 � I ganska stor utsträckning 

� I ganska liten utsträckning 
� I mycket liten utsträckning 

 
19. Har det varit debatt/diskussion i lokala medier om kommunens slogan? 

� Ja, i mycket stor utsträckning      � Vet ej/ingen uppfattning 
 � Ja, i ganska stor utsträckning 
 � Nej, i princip inte 

� Nej, inte alls 
 

 
Frågor om hur Er kommun arbetar för att attrahera inflyttare 

 
 

20. Vilka förutsättningar att attrahera inflyttare anser Ni att Er kommun har jämfört med de flesta 
kommuner i Sverige? 

 

� Mycket bättre förutsättningar än de flesta kommuner  � Vet ej/ingen uppfattning 
 � Något bättre förutsättningar än de flesta kommuner 

� Ungefär samma förutsättningar som de flesta kommuner 
 � Något sämre förutsättningar än de flesta kommuner 
 � Mycket sämre förutsättningar än de flesta kommuner 
 
21. Vill Ni i Er kommun attrahera någon särskild grupp av inflyttare? 

� Nej  
� Ja. Vilken/vilka? (Skriv de viktigaste först.) ………..………………………………………………..… 

 ……………………………………………………………………..………………………………….…… 
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22. Under de senaste fem åren, har Ni i Er kommun genomfört/drivit några projekt i syfte att 
attrahera inflyttare? Med projekt avses stadsutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt och/eller 

 projekt med koppling till t.ex. kultur, natur, idrott, skola och omsorg. 
 

 � Ja 
 � Nej (Gå till fråga 24.) 

� Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 24.) 
 
23. Vilka projekt har Ni genomfört/drivit i syfte att attrahera inflyttare? Ange planerande projekt, 

pågående projekt eller projekt som har genomförts under de senaste fem åren. Skriv de viktigaste 
projekten först. 

 

 ………………………………….…………………………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 

 ………………………………….…………………………………..……………………………………… 

 ……………………………………………….……………………..……………………………………… 
 
24. Under de senaste fem åren, har Ni i Er kommun genomfört några utåtriktade kampanjer i syfte 

att attrahera inflyttare? Med utåtriktade kampanjer avses informations-, reklam- och/eller PR-
kampanjer. 

 

 � Ja 
 � Nej (Gå till fråga 34.) 
 � Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 34.) 
 
25. Var har Ni genomfört utåtriktade kampanjer i syfte att attrahera inflyttare?  
 Gör endast ett kryss per rad. 
 

           Stämmer        Stämmer         Stämmer       Stämmer     Vet ej/ingen 
         mycket bra      ganska bra     ganska dåligt    inte alls      uppfattning 

  I det egna länet ……..………… �  �  �  �  � 
 I närliggande län ………….….. �  �  �  �  � 
 I övriga Sverige …………….... �  �  �  �  � 
 Utomlands ……………….…... �  �  �  �  � 
 
26.  Har kampanjerna riktats mot något särskilt geografiskt område, t.ex. någon särskild stad eller 

region? 
 

� Nej  
 � Ja. Vilket geografiskt område? ………………………….………….……..…………………………… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
27. Markera de tre viktigaste kanalerna/medierna i Era utåtriktade kampanjer för att attrahera 

inflyttare. Markera max tre svarsalternativ. 
 

 � Annonser i dagspress   � Annonser i tidskrifter 
 � Annonsbilagor i dagspress  � Annonser i offentliga miljöer 
 � Reklam i radio/TV   � Redaktionella inslag i radio/TV, dagspress och/eller tidskrifter 
 � Brev till möjliga inflyttare  � ”Hemvändardagar” 
 � Kommunens webbplats  � Mässor/utställningar 
 � Annan. Vilken? ...………………..….…….….………...……………………..….…….….…………… 
 � Annan. Vilken? ...………………..….…….….………...……………………..….…….….…………… 
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28. Vad lyfter Ni särskilt fram i Era utåtriktade kampanjer för att attrahera inflyttare? 
 Skriv det viktigaste först. 
 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
29.  Hur gick Ni till väga för att bestämma innehållet i Era utåtriktade kampanjer för att attrahera 

inflyttare? Skriv de viktigaste momenten. 
 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
30. Vad har Ni i Er kommun för mål för Era utåtriktade kampanjer för att attrahera inflyttare? 

Skriv de viktigaste först. 
 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
31. När bedömer Ni att Er kommun kommer att uppnå det målet/de målen?  
 År: ……...……………..…   � Vet ej/ingen uppfattning 
 
32.  Har Ni i Er kommun utvärderat resultatet av Era utåtriktade kampanjer för att attrahera 

inflyttare? 
 

 � Ja 
 � Nej, men vi planerar att göra det vid senare tillfälle (Gå till fråga 34.) 

� Nej (Gå till fråga 34.) 
 � Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 34.) 
 
33. Vad är resultatet av Era utåtriktade kampanjer för att attrahera inflyttare?  
 Skriv det viktigaste först. 
 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 

 
Frågor om samarbeten för att stärka Er kommuns attraktivitet 

 
 

34. Deltar Er kommun i något samarbete med andra kommuner, städer eller regioner i Sverige eller 
utomlands i syfte att stärka Er attraktivitet?   

� Nej  (Gå till fråga 44.) 
 � Ja. Vilket/vilka? (Skriv det viktigaste samarbetet först.) ……………………………………………..... 

 ……………………………………………………………………..………………………………….…… 

 ……………………………………………………………………..………………………………….…… 

 ……………………………………………………………………..………………………………….…… 
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35. Var finns de kommuner, städer eller regioner som ingår i det viktigaste samarbetet? 
 Gör endast ett kryss per rad. 
 

           Stämmer        Stämmer         Stämmer       Stämmer     Vet ej/ingen 
         mycket bra      ganska bra     ganska dåligt    inte alls      uppfattning 

 I det egna länet ……..………… �  �  �  �  � 
 I närliggande län ………….….. �  �  �  �  � 
 I övriga Sverige …………….... �  �  �  �  � 
 Utomlands ……………….…... �  �  �  �  � 
 
36. Hur stor är Er kommun jämfört med de andra svenska kommuner som ingår i det viktigaste 

samarbetet? Markera endast ett svarsalternativ. 
 

 � Det ingår inte några andra svenska kommuner i det viktigaste samarbetet 
 

 � Vår kommun har mycket fler invånare än de flesta 
 � Vår kommun har något fler invånare än de flesta 
 � Vår kommun har ungefär lika många invånare som de flesta 
 � Vår kommun har något färre invånare än de flesta 
 � Vår kommun har mycket färre invånare än de flesta 
 

� Vet ej/ingen uppfattning 
 
37. Till vilka målgrupper riktar sig det viktigaste samarbetet? Skriv de viktigaste målgrupperna först. 
 
 ………………………………………………….…………………..……………………………………… 

…………………………………………………….………………..……………………………………… 

 …………………………………………………….………………..……………………………………… 
 
38. Vad har Er kommun för mål med att delta i det viktigaste samarbetet? Skriv de viktigaste först. 

 
……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
 
39. När bedömer Ni att Er kommun kommer att uppnå det målet/de målen? 
 År: ……...……………..…    � Vet ej/ingen uppfattning 
 
40.  Har Ni i Er kommun utvärderat resultatet av Ert deltagande i det viktigaste samarbetet?  
 

� Ja 
 � Nej, men vi planerar att göra det vid senare tillfälle (Gå till fråga 42.) 

� Nej (Gå till fråga 42.) 
 � Vet ej/ingen uppfattning (Gå till fråga 42.) 
 
41. Vad är resultatet av Ert deltagande i det viktigaste samarbetet? Skriv det viktigaste först. 
 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 

……………………………………………………………………..………………………………….…… 
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42. Vilken nytta av samarbetet har Er kommun jämfört med de flesta andra parter i samarbetet? 
 

� Mycket större nytta än de flesta parter   � Vet ej/ingen uppfattning 
� Något större nytta än de flesta parter 
� Ungefär samma nytta som de flesta parter 

 � Något mindre nytta än de flesta parter 
 � Mycket mindre nytta än de flesta parter 
 
43. Vilket inflytande har Er kommun jämfört med de flesta parter i det viktigaste samarbetet? 

� Mycket större inflytande än de flesta parter  � Vet ej/ingen uppfattning 
� Något större inflytande än de flesta parter 
� Ungefär samma inflytande som de flesta parter 

 � Något mindre inflytande än de flesta parter 
 � Mycket mindre inflytande än de flesta parter 

 
Undersökningens resultat 

 
 

44. Resultaten av undersökningen kommer att redovisas i en rapport under hösten 2008. 
 Vill Ni ta del av rapporten? 

 

� Ja  � Nej 
 

 
Ytterligare synpunkter: 
 
…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..………………………………………

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

…………………...………………………………………………………..……………………………………… 

 
Tack för Er medverkan! 

 
Vänligen sänd in svarsformuläret i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt. 
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Bilaga 2. Följebrev enkätformulär ”Hur skapa attraktivitet och 
konkurrenskraft” 
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2008-04-04 

Hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft? 
En enkätundersökning till svenska kommuner om strategisk utvecklingsplanering 

Den här enkätundersökningen handlar om strategisk utvecklingsplanering och syftar till 
att ge en bild av hur svenska kommuner arbetar för att skapa attraktivitet och 
konkurrenskraft. I det bifogade enkätformuläret ställs frågor om konkurrens och 
samarbeten, om varumärken och slogans, och om hur Ni i Er kommun arbetar för att 
attrahera inflyttare. 

Enkätundersökningen ingår i ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan 
(KTH) i Stockholm. Projektet finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande (Formas) och följs av en referensgrupp med representanter för 
bland annat Nutek och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Resultaten av undersökningen kommer att redovisas på kommunnivå genom tabeller, 
diagram och kartor. En sammanställning av resultaten kommer att presenteras i en 
rapport under hösten 2008. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som ett 
kunskapsunderlag som Ni i Er kommun kan använda i Ert lokala utvecklingsarbete. I 
enkätformuläret kan Ni markera om Ni vill ta del av sammanställningen. Resultaten 
kommer dessutom att bidra till en doktorsavhandling och vetenskapliga artiklar. 

Vi ber Er att besvara frågorna och skicka tillbaka frågeformuläret till oss i det 
portofria svarskuvertet så snart som möjligt. 

Undersökningen vänder sig till samtliga kommunchefer/kommundirektörer i 
Sverige. För undersökningens resultat är det viktigt att så många som möjligt svarar.  

Har Ni frågor om undersökningen så kontakta Elin Berglund. 
Telefon 08-790 92 45, e-post elin.berglund@infra.kth.se

Tack på förhand för Er medverkan! 

Göran Cars    Elin Berglund 
Professor   Doktorand 
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Bilaga 3. Bortfallsanalys ”Hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft” 
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Bortfallsanalys ”Hur skapa attraktivitet och konkurrenskraft” 
 
För att studera om de 207 kommuner som deltog i postenkäten är representativa för alla 
290 kommuner i Sverige gjordes en bortfallsanalys. Kommunerna som deltog i under-
sökningen (svarsgruppen) jämfördes med dem som inte deltog (bortfallsgruppen) med av-
seende på tre delvis överlappande variabler (som används för jämförande analyser i 
studiens empiriska kapitel): 
 
� befolkningsstorlek 2007, 
� befolkningsutveckling 1997-2007, och 
� Jordbruksverkets områdesdefinition. 

Befolkningsstorlek 2007 
När det gäller befolkningsstorlek har kommunerna delats in i fyra grupper: (I) stora 
kommuner med 90 000 invånare eller fler, (II) medelstora kommuner med 50 000 till 
89 999 invånare, (III) små kommuner med 12 500 till 49 999 invånare och (IV) mikro-
kommuner med mindre än 12 500 invånare.1 Av tabell B3.1 framgår att det endast finns 
små skillnader mellan svarsgruppen och bortfallsgruppen gällande befolkningsstorlek. 
 
Tabell B3.1 Befolkningsstorlek. 

Befolkningsstorlek 2007 Svarsgruppen Bortfallsgruppen 

Stora kommuner (> 90 000 invånare) 7 % 3 % 

Medelstora kommuner (50 000-89 999 invånare) 9 % 12 % 

Små kommuner (12 500-49 999 invånare) 45 % 48 % 

Mikrokommuner (< 12 500 invånare) 38 % 36 % 

Summa 100 % 100 % 
 

Befolkningsutveckling 
Vad avser befolkningsutveckling har förändringen mellan 1997 och 2007 studerats (RKA, 
kommun- och landstingsdatabasen [www.kolada.se]). Som framgår av tabell B3.2 var andelen 
med en befolkningsökning (över tre procent) högre i svarsgruppen än i bortfallsgruppen. 
Andelen med en oförändrad befolkningsutveckling (dvs. en utveckling där befolkningen 
inte ökade eller minskade med mer än tre procent mellan 1997 och 2007) var i princip den 
samma i båda grupperna. Andelen med en befolkningsminskning (över tre procent) var 
högre i bortfallsgruppen än i svarsgruppen. 
 
Tabell B3.2 Befolkningsutveckling 1997-2007. 

Befolkningsutveckling 1997-2007 Svarsgruppen Bortfallsgruppen 

Befolkningsökning 33 % 22 % 

Oförändrad befolkningsutveckling 27 % 28 % 

Befolkningsminskning 40 % 51 % 

Summa 100 % 100 % 
 
 

Jordbruksverkets områdesdefinition 
När det gäller Jordbruksverkets områdesdefinition (Jordbruksverket 2012) var kommuner i 
storstadsområden något överrepresenterade i svarsgruppen. Kommuner på landsbygden 
                                                 
1 Grupperingen är egen och har bl.a. gjorts med utgångspunkt i SKL:s kommungruppsindelning från 2005, se 
SKL (2010). Kommungruppsindelning 2011. Revidering av Sveriges Kommuners och Landstings kommungruppsindelning. 
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och i gles landsbygd var däremot något överrepresenterade i bortfallsgruppen, se tabell 
B3.3. 
 
Tabell B3.3 Jordbruksverkets områdesdefinition. 

Kommuntyp Svarsgruppen Bortfallsgruppen 

Storstadsområde 17 % 12 % 

Stadsområde 16 % 17 % 

Landsbygd 58 % 52 % 

Gles landsbygd 8 % 19 % 

Summa 100 % 100 % 
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det endast finns små skillnader mellan svars-
gruppen och bortfallsgruppen i de studerade variablerna. Kommuner med en befolknings-
ökning samt kommuner i storstadsområden var dock något överrepresenterade i svars-
gruppen. Eftersom fördelningen i de studerade variablerna är likartad i båda grupperna kan 
antas att skillnaderna inte har någon stor och systematisk påverkan på respondenternas 
svar, dvs. på undersökningens resultat. Mot denna bakgrund ses svarsgruppen som 
representativ för samtliga 290 kommuner i landet. 
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Bilaga 4. Enkätformulär kommunalt entreprenörskap 
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Bilaga 5. Partiellt bortfall 
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Partiellt bortfall 
 
Det partiella bortfallet var som lägst 0 procent och som högst 25 procent. I drygt hälften av 
de sammantaget 40 frågorna (inklusive delfrågor i s.k. matrisfrågor) var bortfallet under 
fem procent. I åtta frågor varierade bortfallet mellan fem och upp till 10 procent. I fem av 
frågorna var bortfallet 20 procent eller högre, se diagram B5.1. 
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Diagram B5.1 Partiellt bortfall. (n = 40)  Diagram B5.2 Partiellt bortfall med avseende  
 på typ av fråga. (S = 26, Ö= 13, B= 1) 
 
 
En närmare analys visar att det inte finns några stora skillnader mellan slutna och öppna 
frågor gällande partiellt bortfall. I undersökningen användes 26 slutna frågor och 13 öppna 
frågor. Vidare användes två delfrågor i en blandad s.k. matrisfråga. I ungefär hälften av 
frågorna inom respektive typ var det partiella bortfallet under fem procent, dvs. i 14 slutna 
frågor och sju öppna frågor. Även i frågor med stort partiellt bortfall (≥ 20 procent) var 
fördelningen i slutna och öppna frågor i princip den samma, se diagram B5.2. Nedan 
behandlas det partiella bortfallet inom respektive typ av fråga på ett mer utförligt sätt. 
Därefter redovisas bortfallet i varje enskild fråga. 

Slutna frågor 
Det partiella bortfallet i de slutna frågorna var lägst i de fristående frågorna (som ställdes en 
åt gången) och högst i matrisfrågorna. Med matrisfrågor avses flera sammanskrivna frågor 
med samma svarsalternativ. I studiens empiriska kapitel redovisas två hela matrisfrågor: 
dels vilka nivåer som kommunerna konkurrerar på och dels vilka nivåer som de profilerar 
sig på. Fördelen med matrisfrågor är att de kräver relativt lite utrymme i ett enkätformulär. 
De används ofta av praktiska skäl, som i denna studie. Nackdelen är att det kan vara svårt 
att förstå hur matrisfrågor ska besvaras, även om det finns en tydlig instruktion i anslutning 
till frågorna (Ejlertsson 2005:83-85). Enligt Ejlertsson är det inte ovanligt att alla delfrågor 
inte besvaras. Så är det här. 
 
Som framgår av kapitel 6 (där frågan om vilka nivåer som kommunerna konkurrerar på 
redovisas mer utförligt) minskar konkurrensen i takt med att de geografiska avstånden ökar. 
Det partiella bortfallet, å andra sidan, stiger i takt med att de geografiska avstånden ökar. 
Bortfallet var lägst i frågan om det egna länet (5,6 procent) och högst i frågan om utom-
lands (20,4 procent). Uteblivna svar på högre geografiska nivåer (från dem som svarade på 
lägre nivåer) skulle kunna tolkas som skenbart bortfall. Att tolka uteblivna svar som sken-
bart bortfall är dock vanskligt, även om det säkert kan vara så i flera fall. För säkerhets skull 
tolkas alla uteblivna svar som partiellt bortfall. 
 
Bortfallet i frågan om vilka geografiska nivåer som kommunerna profilerar sig på är inte 
lika enkelt att tolka. Det är osystematiskt, varierar mindre och är överlag högre än i mot-
svarande fråga om konkurrens. Det senare skulle kunna förklaras av svarströtthet då 
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frågorna kom relativt sent i enkätformuläret. Bortfallet är lägst i frågan om övriga Sverige 
(16,5 procent) och högst i frågan om utomlands (24,5 procent). Det kan jämföras med 
bortfallet i frågorna om det egna länet (18 procent) och närliggande län (23 procent). 
Studeras respondenternas svar (som redovisas mer utförligt i kapitel 7) framgår att före-
komsten av kampanjer minskar i takt med att de geografiska avstånden ökar. I jämförelse 
med motsvarande frågor om konkurrens är dock variationen mellan de olika geografiska 
nivåerna mindre. I princip lika många svarade att det stämmer mycket bra eller ganska bra 
de har gjort kampanjer i närliggande län och i övriga Sverige. Det förklarar emellertid inte 
det osystematiska bortfallet, som var högre frågan om närliggande län än i frågan om övriga 
Sverige. Mot denna bakgrund bör respondenternas svar tolkas med försiktighet. 
 
Sammantaget pekar analysen av de slutna frågorna på att det är bättre att ställa en fråga åt 
gången än att använda matrisfrågor. Det framgår inte minst då bortfallet i matrisfrågorna 
om vilka nivåer som kommunerna konkurrerar respektive profilerar sig på jämförs med de 
fristående frågorna om vilka nivåer som kommunerna samarbetar på för att locka inflyttare, 
etableringar och besökare. I de senare förekom inget bortfall. 

Öppna frågor 
När det gäller öppna frågor kan konstateras att de enkla mest konkreta frågorna fungerade 
bäst i mening att bortfallet var som lägst. Bortfallet i frågan om vad kommunerna har för 
mål för sina utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare (som är konkret) är dock relativt 
högt (14,4 procent). Det skulle dels kunna förklaras av undersökningströtthet (då frågan 
kom sent i enkätformuläret), dels av frågans utvärderande och därmed känsliga natur. 
 
Bortfallet är även högt (över 20 procent) i två av de mest centrala frågorna i under-
sökningen. För att ta reda på om kommunerna ägnar sig åt platsmarknadsföring eller 
platsförsäljning fick respondenterna svara på hur deras kommun gick tillväga för att dels ta 
fram kommunens slogan, dels bestämma innehållet i sina kampanjer för att locka inflyttare. 
I de kursiverade instruktionerna i anslutning till de respektive frågorna blev respondenterna 
uppmanade att endast skriva de viktigaste momenten. I efterhand har konstaterats att 
frågorna är för komplicerade för en enkätundersökning. Frågorna är bättre lämpade för en 
intervju där de kan kompletteras med följdfrågor. När frågorna utformades lades stor vikt 
vid att undvika överrapportering, dvs. vid att ställa frågorna på ett sådant sätt att 
respondenterna inte skulle svara att de ägnat sig åt platsmarknadsföring (målgruppsanalys) i 
större utsträckning än vad de faktiskt gjort. Slutna frågor om kommunerna gjorde mål-
gruppsanalyser övervägdes men valdes bort eftersom de ansågs ledande. Tanken med de 
öppna frågorna var att det skulle framgå av respondenternas svar om målgruppsanalys var 
ett viktigt moment eller inte. Om det var ett viktigt moment skulle respondenterna skriva 
det. Det stora bortfallet i kombination med de kortfattade svaren tyder dock på att frågorna 
var för teoretiska. Svarströtthet kan knappast förklara bortfallet, vilket var störst i frågan 
om slogans som i enkätformuläret kom före den om kampanjer. Även om svaren på de 
respektive frågorna ger en indikation om i vilken utsträckning som kommunerna ägnar sig 
åt platsmarknadsföring och platsförsäljning illustrerar de svårigheten att studera sociala 
processer med enkätundersökningar. 

Vet ej/ingen uppfattning 
I de slutna frågorna gavs respondenterna möjlighet att välja svarsalternativet ”vet ej/ingen 
uppfattning”. Även om det kan betraktas som ett fullvärdigtsvar har det kodats som 
partiellt bortfall. I de empiriska kapitlen behandlas endast svar från de respondenter som 
tog ställning i de respektive frågorna. Det bör dock noteras att det överlag var få som 
svarade ”vet ej/ingen uppfattning”; som minst en respondent och som mest tio 
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respondenter. Det kan tolkas som att respondenterna, dvs. kommuncheferna/direktörerna, 
har god insikt i och en uppfattning om de frågor som behandlas undersökningen. 

Partiellt bortfall i respektive fråga 
I tabell B5.1 redovisas bortfallet i respektive fråga i kapitel 6 (konkurrens och samarbete) 
och i tabell B5.2 bortfallet i respektive fråga i kapitel 7 (entreprenöriell politik och 
attraktivitetsfrämjande åtgärder). 
 
Tabell B5.1 Partiellt bortfall i respektive fråga i kapitel 6 
 

 Skulle 
svara 

Antal 
svar 

Partiellt
bortfall 

Har ej 
svarat 

Under-
känt svar  

Vet ej Typ av 
fråga* 

Konkurrerar Er kommun …? 207 202 2,4 % 1 2 2 S 

Vad är det Ni främst konkurrerar om? 161 156 3,1 % 3 2 - Ö 

Konkurrens i det egna länet 161 152 5,6 % 8 1 - S 

Konkurrens i närliggande län 161 142 11,8 % 16 1 2 S 

Konkurrens i övriga landet 161 137 14,9 % 21 1 2 S 

Konkurrens utomlands 161 128 20,4 % 29 - 4 S 

Vad är Er kommuns största konkurrensfördelar …? 161 157 2,5 % 4 - - Ö 

Bevakar Ni i Er kommun vad Era konkurrenter gör …? 161 155 3,7 % - 1 5 S 

Hur bevakar Ni det Era konkurrenter gör …? 139 130 6,5 % 8 1 - Ö 

Har Din kommun/…/något marknadsföringsbolag…? 243 236 2,9 % 5 - 2 S 

Med vilka samverkar ni i marknadsföringsbolaget? 86 83 3,5 % 3 - - Ö 

Hur samverkar Ni med det lokala näringslivet? 243 242 0,4 % 1 - - B 

Mellankommunal samverkan för att locka inflyttare 243 236 2,9 % 3 - 4 S 

Mellankommunal samverkan för att locka företag 243 232 4,5 % 3 - 8 S 

Mellankommunal samverkan för att locka besökare 243 237 2,5 % 3 - 3 S 

Mellankommunal samverkan, inflyttare, olika nivåer 179 179 0 % - - - S 

Mellankommunal samverkan, företag, olika nivåer 180 180 0 % - - - S 

Mellankommunal samverkan, besökare, olika nivåer 226 226 0 % - - - S 
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Tabell B5.2 Partiellt bortfall i respektive fråga i kapitel 7 
 

 Skulle 
svara 

Antal 
svar 

Partiellt
bortfall 

Har ej 
svarat 

Under-
känt svar  

Vet ej Typ av 
fråga* 

Anser Du att Din kommun agerar entreprenöriellt …? 243 231 4,9 % 5 - 7 S 

Kompetens att agera entreprenöriellt …? 243 229 5,7 % 5 - 9 S 

Initiativ för att stärka kommunens attraktivitet 243 231 4,9 % 5 - 7 Ö 

Visuellt varumärke under de senaste fem åren? 207 196 5,3 % 6 3 2 S 

Har Ni i Er kommun någon slogan? 207 197 3,9 % 5 - 3 S 

Till vilka målgrupper riktar sig kommunens slogan? 112 103 8,0 % 9 - - Ö 

Tillvägagångssätt för att ta fram kommunens slogan? 112 84 25,0 % 18 - 10 Ö 

Förutsättningar att locka inflyttare 207 203 1,9 % 2 1 1 S 

Vill Ni … attrahera någon särskild grupp av inflyttare? 207 200 3,4 % 7 - - S 

Vilken grupp av inflyttare vill ni särskilt attrahera? 129 129 0 % - - - Ö 

Projekt för att locka inflyttare? 207 196 5,3 % 4 - 7 S 

Vilka projekt för att locka inflyttare 134 138 2,9 % 3 1 - Ö 

Utåtriktade kampanjer för att locka inflyttare? 207 200 3,4 % 2 - 5 S 

Utåtriktade kampanjer i det egna länet 139 114 18 % 23 - 2 S 

Utåtriktade kampanjer i närliggande län 139 107 23 % 30 - 2 S 

Utåtriktade kampanjer i övriga Sverige 139 116 16,5 % 22 - 1 S 

Utåtriktade kampanjer utomlands 139 105 24,5 % 32 - 2 S 

Innehållet i kampanjerna för att locka inflyttare 139 135 2,9 % 4 - - Ö 

Tillvägagångssätt i kampanjerna för att locka inflyttare 139 111 20,1 % 23 5 - Ö 

Mål för kampanjerna för att locka inflyttare 139 119 14,4% 15 5 - Ö 

Utvärderat kampanjerna för att locka inflyttare 139 129 7,2 % 5 - 5 S 

Resultatet av kampanjerna för att locka inflyttare 55 51 7,3 % 4 - - Ö 

 
* S = Sluten fråga, Ö = Öppen fråga, B = Blandad fråga 






