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Abstrakt 

De senaste decennierna har konkurrensen ökat mellan platser världen över. Det har blivit 

viktigare än någonsin för platser att aktivt marknadsföra sig för att attrahera människor och 

företag. Ett sätt att göra detta på är genom att involvera både offentliga och privata aktörer i 

platsmarknadsföringen. Denna studie undersöker vilken roll samarbeten mellan Uppsala 

kommun och privata företag samt organisationer har i platsvarumärkesprocessen med 

avseende på platsidentitet och platsimage. Undersökningen gjordes genom intervjuer och en 

dokumentstudie där det framkom att denna typ av samarbeten mellan offentliga och privata 

aktörer kan vara värdefulla vid platsmarknadsföring. 
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1.	  Inledning	  

I takt med att globaliseringen ökar blir världen mindre och konkurrensen större mellan olika 

platser. Tekniska framsteg underlättar kommunikationen mellan människor som befinner sig 

långt ifrån varandra. Platser hamnar i svårigheter på grund av orsaker de inte har kontroll över 

så som global konkurrens, tekniska framsteg och maktskiften inom politik (Ek & Hultman, 

2007). Det blir allt viktigare för platser att aktivt arbeta med att framhäva sina attraktiva sidor 

för att locka till sig folk som gynnar tillväxten och bidrar till utvecklingen av deras samhällen 

- att platsmarknadsföra sig. Platser som inte engagerar sig i denna marknadsföringspraktik 

och som saknar en unik och väldefinierad bild mot omvärlden riskerar att gå obemärkta förbi 

till skillnad från platser som har en väl utarbetad strategi för marknadsföring och ett starkt 

varumärke (Kotler el al., 1999). 

 

Platsmarknadsföring är en relativt ny disciplin inom marknadsföringen som vuxit fram 

successivt sedan 1990-talet och inneburit en bredare syn på ekonomisk utveckling där 

utrymme för nya strategier låtits tagit plats i arbetet med att både bibehålla och knyta till sig 

nya affärsverksamheter, öka antalet turister och attrahera potentiella investerare till platsen 

(Kotler et al., 1999). Inom platsmarknadsföringen ryms begreppen platsvarumärke1 och 

platsvarumärkesprocess2 och på senare år har dessa diskuterats livligt inom 

platsmarknadsföringen. Detta ämne har varit föremål för en växande forskningsgren där 

antalet artiklar som rör platsmarknadsföring har ökat (Warnaby, 2009). En rad författare har 

skrivit om ämnet men deras bidrag har inte lyckats bildat en enhetlig teori, utan istället ses de 

som olika perspektiv på ämnet. Denna brist på överensstämmelse har skapat ett gap mellan 

teori och praktik (Kavaratzis & Hatch, 2013; Lucarelli & Berg, 2011). Komplexiteten hos 

platser i allmänhet med avseende på deras olika egenskaper resulterar i att implementering av 

en till synes generell platsvarumärkesprocess blir komplicerad och skiljer sig från fall till fall 

(Kavaratzis & Hatch, 2013). Då de ekonomiska förutsättningarna för platser riskerar att 

försämras som följd av ökad konkurrens konstaterar Hanna & Rowley (2011) att det inte råder 

några tveksamheter om en plats ska marknadsföra sig eller inte, utan frågan är snarare hur. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Platsvarumärke (place brand): varumärket för en geografisk plats benäms platsvarumärke och syftar till att 
locka besökare, nya invånare och företagsetableringar bland annat.	  
2	  Platsvarumärkesprocess (place branding): processen vilken platsidentitet och platsimage formas och 2	  Platsvarumärkesprocess (place branding): processen vilken platsidentitet och platsimage formas och 
konternuerligt omformas och skapar ett attraktivt platsvarumärke.	  
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Det övergripande målet med ett starkt varumärke för platsen är att förse den med en tydlig 

och unik platsidentitet3 och platsimage4 (Kavaratzis & Ashworth, 2005).    

 

Samarbeten mellan offentliga aktörer och privata aktörer ökade i popularitet på 70- och 80-

talet i USA och tog fart ordentligt runt om i Europa på 90-talet som en följd av hög 

arbetslöshet. Detta var en följd av att konkurrensen mellan platser ökade, vilket resulterade i 

att det blev viktigt att marknadsföra platsen för att kunna locka till sig nya industrietableringar 

och därmed skapa nya jobbtillfällen. Den privata sektorn involverades i arbetet med 

platsmarknadsföringen och de områden som tidigare hanterats endast av den offentliga 

sektorn, så som IT och infrastruktur, öppnades upp för den privata sektorn och nya 

samarbeten och gemensamma ansträngningar mellan den offentliga och privata sektorn 

började växa fram (Kotler et al., 1999). 

 

Platser som ställs inför dessa utmaningar och som är mest relevanta är kommuner och 

företagen som verkar inom dem. Det är därför av intresse att studera Uppsala kommun genom 

deras externa bolag, Destination Uppsala AB (i fortsättningen benämnd Destination Uppsala), 

och hur de med marknadsföringsaktiviteter genom samarbeten arbetat med att svara mot de 

hot som finns. 

 

1.2	  Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för Uppsala kommuns 

platsmarknadsföringsaktiviteter med avseende på deras varumärke samt att ta reda på om 

samarbeten med privata företag har någon roll i varumärkesarbetet och hur den i så fall ser ut. 

 

1.3	  Frågeställningar	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Vilken betydelse har samarbeten mellan kommun och privata företag samt 

organisationer i Uppsala för platsmarknadsföringsarbetet?             

• På vilket sätt påverkas Uppsalas platsidentitet och platsimage av dess 

platsmarknadsföringsaktiviteter? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Platsidentitet (place identity): syftar till den bild som platsens alla invånare och aktörer, både offentliga och 
privata, identifierar sig med och upplever.	  
4	  Platsimage (place image): syftar till bilden som förmedlas externt och som uppfattas av utomstående aktörer 
som inte har anknytning till platsen via arbete, bostad eller annan form av lokal förankring.	  
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2.	  Teori	  

I detta avsnitt framläggs det teoretiska material som analysen av den empiriska datan 

kommer att grunda sig på. Efter det inledande avsnittet om intern och extern 

platsmarknadsföring förklaras platsvarumärke ingående och hur samarbeten mellan olika 

parter kan stärka ett sådant. 

 

2.1	  Platsmarknadsföring	  

Platsmarknadsföring definieras i stora drag som ett strategiskt och långsiktigt arbete med 

avsikten att skapa en bättre bild av en plats. Detta gäller exempelvis en stadsdel, en stad eller 

ett helt land. Att platsmarknadsföring har blivit ett allt viktigare arbetsområde för många 

kommuner beror framförallt på att konkurrensen blir allt hårdare mellan städer och kommuner 

(Syssner, 2012). 

 

De olika strategier som finns när det kommer till platsmarknadsföring har gemensamt att det 

huvudsakliga målet är att skapa tillväxt som sedan resulterar i fler jobb och skatteintäkter. För 

att lyckas med detta gäller det att stärka identiteten hos den specifika platsen, nå ut till 

potentiella kunder och samordna platsens tillgängliga resurser för att kunna uppfylla 

kundernas önskningar och behov (Kotler et al., 1999). Marknadsföringen kan därmed riktas 

både internt och externt - mot den lokala befolkningen och mot resten av landet eller världen. 

Syftet med att marknadsföra en plats utåt kan vara att locka nya invånare, attrahera besökare, 

handelspartners och investerare. Till skillnad från den externa marknadsföringen går den 

interna marknadsföringen ut på att skapa en stark sammanhållning bland platsens lokala 

invånare. En stark gemenskap minskar risken för avfolkning och anses vara något som bidrar 

till gynnsamma förutsättningar för såväl ekonomisk tillväxt som allmän utveckling (Syssner, 

2012). 

 

För att arbetet med platsmarknadsföring ska kunna ske så effektivt som möjligt är det viktigt 

att identifiera kunden och marknaden. Kotler et al. (1999) definierar tre grupper av människor 

och affärsverksamheter, men som skiljer sig åt med avseende på relevans för 

platsmarknadsföringsåtgärderna. Den viktigaste gruppen består av människor och 

affärsverksamheter som det finns ett intresse av att marknadsföra sig mot. Den andra gruppen 

utgörs av de som inte behöver marknadsföringsåtgärder riktade mot sig lika hög utsträckning. 

Grupp nummer tre skiljer sig från de andra grupperna då riktade 
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platsmarknadsföringsåtgärder bör undvikas helt. Ett vanligt misstag är att arbetet med 

platsmarknadsföringen förlorar sin styrka och effekt på grund av att målgrupperna inte 

definieras ordentligt och särskiljs från varandra (Kotler et al., 1999). Dessa tre grupper delas 

in i ytterligare fyra kategorier: 

     

• Besökare: Inkluderar både turister och affärsresenärer. Platsmarknadsföringen 

på detta område har varit diffus och det har inte lagts någon tyngd vid 

marknadsundersökningar för att mäta effekten av det utförda arbetet. För att för att 

platsmarknadsföringen ska vara framgångsrik krävs en långsiktig marknadsstrategi, i 

vilken en specifik målgrupp prioriteras samtidigt som de fördelaktiga attributen för 

platsen tas tillvara på. Platsens storlek avgör betydelsen av att kunna erbjuda något 

unikt för besökare och det ställs högre krav på en mindre ort att platsmarknadsföra sig 

mot valda målgrupper (Kotler et al., 1999). 

     

• Invånare och anställda: För att öka en plats välstånd är det viktigt att kunna 

knyta till sig kvalificerad arbetskraft, till exempel forskare, entreprenörer, investerare 

eller experter. Pensionärer ryms under invånare. Kotler et al. (1999) utgår sedan från 

fyra olika typer av familjer och poängterar vikten av att vara medveten om vilken 

kategori som är målgrupp: familjer med småbarn, familjer med tonåringar, familjer 

där barnen flyttat hemifrån och familjer utan barn. Vad som lockar en familj till en ort 

varierar beroende på vilken typ av familj det rör sig om.      

     

• Företag: Sedan 1990-talet har intresset för samarbeten mellan den offentliga 

sektorn och den privata sektorn växt. Detta för att locka nya företag till platsen. Det 

finns faktorer som avgör om ett företag finner det intressant att etablera sig på en plats 

och dessa måste tas hänsyn till vid platsmarknadsföringen. Kotler et al. (1999) delar 

upp faktorerna i två kategorier: mjuka och hårda. De mjuka faktorerna är svåra att 

mäta och till stor del subjektiva. Följande klassas som mjuka faktorer: livskvalitet, 

kultur, arbetskraft, och entreprenörsanda. Hårda faktorer är mätbara och består av: 

produktivitet, kostnader, platsens strategiska lokalisering, infrastruktur och ekonomisk 

stabilitet. 

     

• Exportmöjligheter med avseende på varor och tjänster: Export är viktigt för en 

plats då det bidrar till platsens image på ett positivt sätt under förutsättningarna att det 
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som exporteras är av bra kvalité. Kotler et al. (1999) belyser vikten av samarbeten 

mellan offentliga aktörer och privata företag som ett verktyg för att stärka den lokala 

affärsverksamheten och öka exportmöjligheterna. Kommunen har möjlighet att 

stimulera exportverksamheten genom finansiella åtgärder och fungera som rådgivare 

åt de lokala företagen. 

 

Ett framgångsrikt koncept är att använda en planeringsgrupp som sköter den strategiska 

planläggningen. Gruppen består antingen enbart av offentliga aktörer eller en kombination av 

privata och offentliga aktörer. De ansvarar för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot mot platsen. En vision för långsiktig planering och utveckling baseras sedan på denna 

analys. Visionen utgör planen för hur platsen ska hålla sig konkurrenskraftig och säkerställa 

sin önskade position på platsmarknaden. En vital del i arbetet för att planeringsgruppens 

strategier ska vara relevanta är att ha välutvecklade system för regelbunden inhämtning av 

marknadsdata. Konkurrenter och marknaden i stort förändras ständigt och därmed blir 

analysarbetet en pågående process för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 

framgång (Rainisto, 2003).  

 

Det är viktigt i startfasen att känna till platsen och dess förutsättningar för att kunna välja 

lämplig kombination av strategier som ligger i linje med det önskade resultatet. Kotler et al. 

(1999) poängterar vikten av att skapa en passande slogan till platsen som överensstämmer 

med verkligheten. En för attraktiv image av en plats kan istället verka till dess nackdel om 

den är missvisande, till skillnad från en plats med en positiv image som överensstämmer med 

verkligheten där fokus istället ligger på att nå ut till rätt målgrupper. Platser är ibland 

utrustade med en motsägelsefull image och i dessa fall är det viktigt korrigera den genom att 

ta hänsyn till det som i verkligheten givit upphov till imagen. Gemensamt för alla aktiviteter 

inom denna typ av marknadsföring är att det är tidskrävande att ändra en image för en plats 

och det krävs omfattande undersökningar för att ta reda på hur de olika målgrupperna 

uppfattar platsen. Det räcker dock inte med att förlita sig enbart på en positiv image, ofta 

behövs det även attraktioner i någon form som bidrar till att stärka platsen och en väl 

fungerande infrastruktur. En god infrastruktur och satsningar inom områden som till exempel 

IT och transport är en viktig del i platsmarknadsföringen för att belysa fördelarna med 

platsen. Marknadsföring av kända personer som lyckats inom något område, till exempel 

vetenskap, politik eller sport och som har en speciell anknytning till platsen bidrar till att 

skapa positiva associationer med platsen (Kotler et al., 1999). 



	   10	  

2.2	  Platsvarumärke,	  image	  och	  identitet	  

En kommuns image, det vill säga hur den uppfattas utifrån, är viktigt för den ekonomiska 

tillväxten. Orter som anses attraktiva har bättre förutsättningar för en positiv 

samhällsutveckling. En bra image gynnar alltså på sikt utvecklingen, samtidigt som 

utvecklingen i sin tur stärker imagen (Syssner, 2012). Det går inte att skapa en image för en 

plats innan platsens identitet har fastställts - det vill säga att de lokala invånarnas bild av 

platsen har tagits tillvara på. När det väl finns en målbild av den önskade identiteten finns 

också en grund för platsens image. Genom marknadsföring sprids platsidentiteten externt och 

på så vis skapas en image som överensstämmer med platsidentiteten (Rainisto, 2003). 

 

Varumärkesimage handlar om vilka egenskaper som kunderna associerar till ett varumärke. 

Eftersom det rör sig om betraktarens uppfattning och åsikt kring ett varumärke är det svårt för 

en kommun att direkt kontrollera varumärkesimagen. Att bygga upp varumärkesimagen för en 

plats handlar därför främst om att utveckla och marknadsföra användbara och värdefulla 

produkter, egenskaper och idéer som förknippas med platsen och som därmed bidrar till att 

skapa ett bra rykte för den. En positiv varumärkesimage hjälper till att attrahera konsumenter, 

vilket förbättrar försäljningsmöjligheterna för ortens verksamma företag - något som i 

slutänden även gynnar samhället (Anholt, 2010b).  

 

Det är skillnad på varumärken för platser jämfört med traditionella produkter. En plats är mer 

komplex och det går inte att styra över den på samma sätt som med en produkt. 

Platsvarumärken består av en annorlunda uppsättning element där framförallt de fysiska 

omgivningarna är viktiga eftersom de genererar olika intryck hos individer och bidrar till 

platsens image. Infrastrukturen hos en plats är ett exempel på ett sådant element som påverkar 

platsvarumärket (Kavaratzis & Hatch, 2013). Det är även skillnad på traditionella 

varumärkesprocesser och platsvarumärkesprocesser. Govers (2011) menar på att 

platsvarumärkesprocessen fungerar som ett strategiskt verktyg för platsmarknadsföringen när 

det gäller att fastställa vilken riktning den bör ta. Platsen ska inte ses som en produkt i 

traditionell mening eftersom det försämrar möjligheterna till samarbeten och istället leder till 

en ökad konkurrenssituation mellan privata och offentliga aktörer. Platsvarumärkesprocessen 

bör därför utarbetas utifrån en övergripande strategi baserad på en konkurrenskraftig 

platsidentitet (Govers, 2011). 
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Alla intressenter som engagerar sig i platsens utveckling och framgång är viktiga för att 

lyckas med implementering av de strategier som rör platsvarumärkesprocessen. Det finns en 

risk för att konflikter uppstår mellan dessa olika intressenter och det är viktigt att förhålla sig 

till dem på ett sätt som minimerar risken för dispyter. Kavaratzis & Hatch (2013) definierar 

platsvarumärkeprocessen som en pågående dialog mellan de inblandade intressenterna. På 

samma sätt sker processen kring skapandet av platsidentiteten. I båda fallen är det själva 

processen och inte resultatet av denna som är av intresse. Istället för att se processerna kring 

utvecklingen av platsidentitet och platsvarumärke som två separata företeelser menar 

Kavaratzis & Hatch (2013) att de är sammanvävda där platsvarumärkesprocessen skapar och 

förmedlar platsidentiteten. 

 

Kavaratzis & Hatch (2013) är kritiska till hur utvecklingen av platsvarumärken är tänkt att 

fungera; genom en process som utgår från en vision av platsen, vilken sedan bryts ned i olika 

beståndsdelar så att det blir hanterbart och möjligt att kunna kommunicera ut det till 

allmänheten. Det kan röra sig om byte av färg på en logga och skapandet av en ny slogan till 

platsen. Ett sådant tillvägagångssätt är en förenkling av en komplex process som beskriver 

verkligheten utifrån hur platser är upplevda, utvärderade och gemensamt skapade. En ny 

slogan och byte av logga genererar inte per automatik en gemensam målbild som platsens 

invånare kommer att identifiera sig med och det är inte självklart hur det ska kunna locka nya 

investeringar till platsen. Uppbyggandet av ett platsvarumärke är ett samspel mellan identitet, 

upplevelse och image (Kavaratzis & Hatch, 2013). Genom att se dessa som flytande och 

oberäkneliga ges möjlighet att nå en djupare förståelse. Samspelet förstås inte genom att 

endast konstatera deras blotta existens och att sedan försöka modifiera det. Därför studeras de 

som sammanvävda processer som äger rum samtidigt. 

 

Likt Kotler et al. (1999) menar Kavaratzis & Hatch (2013) att om inte varumärket grundar sig 

i identiteten hos platsen kommer alla åtgärder relaterade till att stärka platsvarumärket 

upplevas som främmande för dess invånare. Effektivt platsvarumärkesbyggande sker i 

samspel med platsidentitetsprocessen och är därmed identitetsbaserad (Kavaratzis & Hatch, 

2013). Govers & Go (2009) poängterar också att platsidentiteten är en interaktiv process som 

byggs på allteftersom genom en rad olika diskurser - historiska, politiska, religiösa, kulturella 

- och genom maktkamper mellan varandra. 
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Ett starkt platsvarumärke är ett bra verktyg för att fånga upp och spegla många av de olika 

karakteristiska egenskaper som utmärker en plats. Platsvarumärket bör också involvera 

invånarna och förse dem med möjligheten att kunna uttrycka de kulturella särdrag som finns. 

Bevarandet av en kulturell profil för platsen är ett annat viktigt element som tillsammans med 

de kulturella särdragen förmedlar en gemensamt framtagen identitet för platsen. Vid arbete 

med platsmarknadsföring är det av stor vikt att vara objektiv och att inte implementera de 

egna uppfattningarna om platsen.  

 

Kavaratzis & Hatch (2013) identifierar fyra olika subprocesser för ett effektivt 

identitetsbaserat platsvarumärkesbyggande: 

     

• Uttryckande: att uttrycka platsens kulturella profil på ett förståeligt sätt.         

• Speglande: att fånga förändringar som sker genom förändrad syn på varumärket 

utifrån sett, vilka sedan avspeglas på varumärket. 

• Reflekterande: att påverka platsidentiteten genom att förändra platsimagen.      

• Intryck: att lämna ett intryck hos individer som påverkar deras uppfattning om 

platsen på ett gynnsamt sätt och bidrar till platsens image. 

 

Dessa fyra subprocesser sker konstant utan specifik turordning och det är viktigt att angripa 

hela varumärkesbyggandeprocessen som en helhet och inte dela upp den i olika faser. 

Studeras varje fas separat och i turordning genom att ta resultatet av det som sker i första 

fasen och använda det som data till den andra fasen finns det risk att gå miste om de olika 

fasernas växelverkan och dynamiken i processen. Upprättas det en vision för platsen går det 

inte att tvinga på den på individer - visionen måste kontinuerligt omvärderas, bearbetas och 

anpassas (Kavaratzis & Hatch, 2013). 

 

Anholt (2010a) menar istället på att platser ses som varumärken men att de inte kan ändras 

genom varumärkesstärkande processer utan att det istället sker genom politiska åtgärder 

istället. Ett platsvarumärke kan inte konstrueras eller uppfinnas utan det måste ske genom 

faktiska åtgärder som visar på att platsen faktiskt har förbättrats. Det i sin tur bidrar till en 

bättre image för platsen. 
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2.3	  Partnerskap,	  samarbeten	  och	  nätverk	  

För en kommun är det fördelaktigt att arbeta med privata företag som är aktiva på orten. Detta 

leder till nya möjligheter och ökar de tillgängliga resurserna som kan användas vid 

platsmarknadsföringen (Rainisto, 2003). Det blev vanligt förekommande med samarbeten 

mellan offentliga och privata aktörer på 70- och 80-talet på grund av ökad arbetslöshet som 

efterföljdes av ökad konkurrens på arbetsmarknaden (Kotler et al., 1999). I många fall arbetar 

företagen redan med sin egen marknadsföring och bidrar därmed med kunskap som hjälper 

kommunen med dess marknadsföringsarbete. Samarbeten med universitet och högskolor är 

ofta väldigt värdefulla. Detta gör orten attraktiv för företag som bedriver verksamheter 

baserad på forskning eller som kräver högutbildade anställda (Rainisto, 2003). Precis som 

Rainisto (2003) menar Kotler et al. (1999) att en planeringsgrupp är nödvändig vid 

platsmarknadsföring och framhäver att en särskild förutsättning för att lyckas med 

platsmarknadsföringen av platsen är att gruppen ska bestå av representanter från både det 

lokala näringslivet och den offentliga sektorn.  

 

Det finns två tillvägagångssätt när det kommer till värdeskapande aktiviteter vars mål är att 

öka den ekonomiska tillväxten för en plats. Grunden för det ena sättet är att ansvaret delas 

mellan den offentliga och privata sidan och för med sig en fördel i form av att även 

finansieringen blir delad. En nackdel med delat ansvar är att det föreligger risk för att rollerna 

och ansvarsfördelningen blir diffusa. Det andra tillvägagångssättet beskriver hur kommunen 

använder sig av outsourcing genom två olika varianter, antingen via ett bolag där de själva 

äger en viss del av aktierna och privata företag äger resterande del av aktierna eller genom att 

anlita en konsultbyrå som tar hand om hela processen. Detta är det vanligast förekommande 

tillvägagångssättet och inte sällan är en utomstående konsultbyrå även delaktig i processen 

(Kotler et al., 1999). 

 

Det har skett en ökning av samarbeten som involverar människor som bor och arbetar på 

platserna när det kommer till de varumärkesbyggande processerna för platser. Dessa arbetssätt 

bygger på idéer hämtade från samskapande av företags varumärken vilket innebär att 

varumärken påverkas av en rad grupper av människor som i någon mån påverkas av 

varumärket, till skillnad mot det konventionella synsättet där marknadsföring går ut på att 

förmedla det som ett företag erbjuder genom olika strategier (Kavaratzis & Hatch, 2013). En 

effektiv samverkan mellan aktörer i den offentliga sektorn och privata sektorn är av stor 
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betydelse. Större företag i den privata sektorn har mycket att vinna på genom att samverka till 

att platsens image förbättras då deras egna identitet mot omvärlden stärks på samma gång, 

men även för deras framtida ekonomiska tillväxt (Kotler et al., 1999). 

 

Aitken & Campelo (2011) beskriver hur konsumenter har möjlighet att förändra ett varumärke 

genom att stärka eller försvaga det genom egna erfarenheter. Precis som Kavaratzis & Hatch 

(2013) menar de att det finns flera intressenter som själva påverkar hur ett varumärke 

uppfattas och dessa utgörs inte enbart av företag och andra offentliga aktörer, utan även 

platsens invånare och det lokala samhället. Utesluts de från varumärkesprocessen försvagas 

känslan och förståelsen för platsen, vilket i sin tur leder till att relationer och nätverk 

försvagas mellan kommunen och privata aktörer. Följderna av att invånarna har svårt att 

identifiera sig med platsvarumärket främjar inte dess äkthet och resulterar i ett svagare 

engagemang som på sikt hotar platsens varumärke. 

 

Implementering av en samskapande process stärker grundförutsättningarna för en plats när det 

kommer till egenskaper som definierar en plats identitet, vilket ökar invånarnas engagemang 

och att de uppfattar platsen som autentisk. Resultatet är att platsvarumärket stärks eftersom 

varumärkesbetydelser ständigt återskapas genom medskapandeprocesser (Aitken & Campelo, 

2011). Kavaratzis & Hatch (2013) menar på att det finns en begränsning när teorin om 

platsidentitet studeras då den inte är entydig och inte heller på ett klarsynt sätt förklarar hur 

fenomenet samskapande som process uttrycks i platsidentiteten och den ständigt pågående 

omformningsprocessen som rör identiteten. De hävdar att invånare på en plats kan påverka 

platsvarumärkesprocessen genom att platsens ansvariga tillåter dem att vara delaktiga i 

processen genom att belysa sina önskemål, behov och perspektiv. Detta äger rum i en av de 

fyra olika, men sammanvävda subprocesserna - uttryckandeprocessen. Kavaratzis & Hatch 

(2013) menar att varumärkesprocessen och förändringarna för platsens varumärke produceras 

kollektivt genom platsens berörda aktörer som grupp. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

alla de intressenter som engagerar sig i platsens varumärkesprocess och de som styr arbetet 

med marknadsföring av platser vinner på att involvera invånarna och skapa en dialog 

samtidigt som de övervakar och leder varumärkesprocessen (Kavaratzis & Hatch, 2013). 

 

Govers (2011) talar också om vikten av samarbeten mellan alla de olika aktörerna på platsen 

då dem själva och det de producerar avspeglas i platsidentiteten. För att en plats inte ska gå 

miste om dessa samarbeten och deras betydelse vid platsvarumärkesprocesser bör inte 
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processen ses ur ett perspektiv i vilken efterfrågan styr då det tenderar till att skapa 

konkurrens mellan offentliga och privata aktörer på platsen. Det finns risk för att potentiella 

bidragande aktörer i olika sektorer avlägsnas från platsvarumärkesprocessen då de inte anses 

vara relevanta i ett sådant perspektiv (Govers, 2011). 

 

2.4	  Analysverktyg	  

Utifrån teorin kan det fastslås att platsmarknadsföring är något som gynnar tillväxten i ett 

samhälle. Det är därför viktigt att ta fram ett konkurrenskraftigt platsvarumärke som kan 

marknadsföras både internt och externt. För att lyckas med det krävs förståelse om vilken 

betydelse en plats image och identitet har, samt hur arbetet ska se ut för att få dessa att 

överensstämma. Samarbeten mellan kommun och privata aktörer är en effektiv arbetsform vid 

platsmarknadsföring eftersom flera olika parter blir involverade och ökar de tillgängliga 

resurserna. 

 

 

 

 
 

 

 

Arbetet med platsmarknadsföring, utformning av platsvarumärket och samarbete mellan 

kommun och privata företag inom platsmarknadsföring är sammankopplat och sker parallellt, 

vilket framgår av den teoretiska redogörelsen. Detta illustreras i figuren ovan. I analysarbetet 

kommer vi att studera relationerna mellan platsmarknadsföring, platsvarumärke och 

samarbeten. 
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3.	  Metod	  

Följande avsnitt redogör för studiens val av metod, fallstudie, operationalisering, 

informationsinsamling samt vetenskapliga kriterier. 

 

3.1	  Val	  av	  metod	  

Syftet med denna studie är att undersöka platsmarknadsföringsaktiviteter med avseende på 

varumärke och undersöka om samarbeten med privata företag har någon roll i 

varumärkesarbetet. Studien är därmed baserad på ett undersökande tillvägagångssätt. Vid ett 

undersökande tillvägagångssätt är en fallstudie särskilt lämplig då ämnet är komplext, brett 

och med fokus på kontext (Dul et al., 2008). En undersökande studie har även fördelen att det 

möjliggörs att ställa öppna frågor och följdfrågor vid behov för att nå djupare i ämnet när det 

anses nödvändigt. Med det i åtanke genomfördes en kvalitativ undersökning bestående av 

intervjuer med enskilda nyckelindivider på Destination Uppsala som dagligen sköter det 

strategiska och operativa arbetet med marknadsföringen. För att komplettera informationen 

som inhämtades från intervjuer utgick vi även från sekundärdata. Att använda flera olika 

datainsamlingsmetoder i kombination med varandra är en bra strategi då redan existerande 

teorier används (Saunders, 2012). 

 

3.2	  Fallstudie	  

Vi har genomfört en fallstudie av Uppsala kommuns platsmarknadsföringsarbete. En 

fallstudie är en strategi som används för att studera ett samtida fenomen och som bygger på 

empirisk forskning av sådant som tidigare har skett eller sker. Fallstudier tillämpas ofta i 

undersökande och förklarande forskningsstudier. För att studera platsmarknadsföring av en 

kommuns varumärke, samt vilken roll kommunala och privata samarbeten spelar i detta är en 

fallstudie lämplig då frågorna har en struktur i likhet med fördelarna Saunders (2012) 

beskriver - hur, var och varför. Fallstudier är även fördelaktiga för att beskriva enskilda 

komponenter och deras relation till varandra då det genererar en helhetsbild (Gummesson, 

2000). Detta är intressant i vårt fall då vi har utforskat relationen mellan 

platsmarknadsföringsaktiviteter och kommunala/privata samarbeten. 

 

En fallstudie består antingen av flera fall eller ett fall. Vid fallstudier där ett objekt studeras är 

det särskilt viktigt med en tydlig definition av det valda fallet. I vår studie koncentrerar vi oss 

på en kommun och enbart dess perspektiv när det gäller platsmarknadsföring, vilket innebär 
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att en undersökande fallstudie är en lämplig strategi (Saunders, 2012). Det yttersta ansvaret 

för marknadsföringen av Uppsala ligger hos kommunen, vilket medför att perspektivet från 

privata samarbetspartners har exkluderats till förmån för det kommunala perspektivet. 

Uppsala kommun valdes eftersom det är en av Sveriges största städer med många företag - 

något som skapar möjlighet för samarbeten mellan kommunen och privata företag. Även om 

det inte ska uteslutas är det troligt att en liten kommun med få företag har sämre 

förutsättningar för denna typ av samarbeten, vilket därmed gör att den inte skulle lämpa sig 

som studieobjekt i vår undersökning. Bekvämlighetsaspekten ska också tas i beaktning vid 

valet av studieobjekt. Då vi i egenskap som uppsatsförfattare bor i Uppsala underlättas 

kommunikationen, framförallt när det gäller fysiska möten, jämfört med om vi hade valt en 

kommun som geografiskt sett ligger långt bort. 

 

3.3	  Operationalisering	  

Den metod som användes för att samla in förstahandsdata var intervjuer med anställda på 

Destination Uppsala. För att få en djupare insikt inom de, för denna studie, mest relevanta 

områdena granskades tidigare publicerade vetenskapliga teorier rörande platsmarknadsföring, 

platsvarumärken, image och identitet, samt partnerskap. Detta skapade en grund utifrån vilken 

intervjufrågor kunde formuleras. Ett övergripande frågeunderlag togs fram rörande alla 

undersökningsområden. Det är ett verktyg som möjliggör en studie av teoretiska begrepp i 

verkliga situationer. Frågeunderlaget skickades ut till samtliga intervjudeltagare så att de på 

förhand skulle ha insikt i vilka ämnen som skulle diskuteras. Intervjuerna började med att 

respondenterna fick beskriva sina ansvarsområden, vilket gjorde att det blev möjligt att välja 

ut de frågor som föreföll passande. Då alla tre respondenter var väl insatta i sina respektive 

områden var det naturligt att utgå från det övergripande frågeformuläret för att sedan rikta in 

sig på varje persons huvudområde. Frågorna grupperades i tre olika kategorier; 

”platsmarknadsföring”, ”platsvarumärke image och identitet” och ”partnerskap och nätverk”. 

De rörde både det strategiska och planläggande arbetet, såväl som det operativa arbete vid 

praktiska situationer. 

 

Frågorna är generellt sett av en relativt öppen natur och respondenterna tilläts att fritt utveckla 

sina svar för att förklara arbetsprocesserna kring platsmarknadsföring och kommunala/privata 

samarbeten. En fråga; ”vilka anser ni vara de största fördelarna med att samarbeta med privata 

företag?”, kan ses som ledande och därmed lägga orden i munnen på intervjuobjekten. Denna 
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sågs dock som en följdfråga till den tidigare ställda frågan; ”hur pass viktigt är det för 

Uppsala kommun att samarbeta med privata företag/organisationer?”, på vilken svaret var att 

det är viktigt, vilket medförde att följdfrågan inte ansågs underminera intervjuns korrekthet. 

Vid passande tillfällen ställdes spontana följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. En tabell över de kategoriserade frågorna ligger som ”bilaga 1”. 

 

Det genomfördes även en dokumentstudie som framförallt rörde Destination Uppsalas projekt 

och ägandeform. Informationen hämtades främst från Destination Uppsalas hemsida samt 

årsredovisningar. Dokumentstudien gjordes för att erhålla en bättre uppfattning om arbetet 

som utförs av Destination Uppsala och bidrog till utformandet av ett flertal frågor. 

 

3.4	  Informationsinsamling	  

3.4.1	  Primära	  källor	  

Det finns flera typer av metoder för att samla in data från primära källor. I vår studie utgår vi 

från en deduktiv ansats och använder intervjuer för att samla in primärdata. Det finns flera 

intervjutekniker och de är antingen standardiserade eller icke-standardiserade och skiljer sig 

åt till karaktär: semistrukturerad, strukturerad och ostrukturerad (Saunders, 2012). Oavsett 

intervjuteknik ställs intervjuaren inför en rad praktiska och potentiella problem som påverkar 

resultatet av intervjun. Easterby-Smith et al. (2008) pekar på fyra olika faktorer att ta hänsyn 

till för att uppnå ett bra resultat med intervjun: etablera ett förtroende, användning av lämpligt 

språk, val av lämplig plats och inspelning av intervjun. 

 

Till denna studie genomfördes tre stycken icke-standardiserade, semi-strukturerade intervjuer, 

med personer från Destination Uppsala då många av frågorna är komplexa och kräver mer 

utvecklade förklaringar. Respondenterna fick möjlighet att utveckla resonemangen och sina 

svar varpå intervjuaren gavs möjlighet att ställa följdfrågor, vilket är en av fördelarna med en 

semi-strukturerad intervju (Saunders, 2012). Med hänsyn till Easterby-Smiths et al. (2008) 

faktorer för bra resultat utfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplats och de spelades 

även in. Denna typ av intervjuer genererar även svar som är mer personliga till karaktären 

som följd av högre förtroende, jämfört med strukturerade intervjuer (Easterby-Smith et al., 

2008). Respondenterna fick möjlighet att läsa frågorna i god tid, vilket även det kan öka 

graden av förtroende. En urvalsmetod där forskaren själv väljer ut de mest relevanta 

respondenterna är vid fallstudier det vanligaste tillvägagångssättet (Saunders, 2012). 
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Identifieringen av lämpliga respondenter för studien och dess syfte gjordes utifrån deras 

arbetsbeskrivningar. Eftersom vi ville göra undersökningen utifrån kommunens perspektiv 

valde vi att intervjua tre personer på Destination Uppsala. Anna Lakmaker valdes då hon, i 

egenskap av ansvarig för Uppdrag, leder uppdragsteamet och sköter det operativa arbetet 

kring flertalet marknadsföringsprojekt. Sofie Blomgren är Projektledare och ansvarig för ett 

antal samarbetsprojekt inom andra områden än Lakmaker. Stefan Pettersson har titeln Chef - 

Marknad och Försäljning och arbetar med det strategiska ansvaret för Destination Uppsala, 

men även med Varumärke Uppsala. Intervjuernas längd varierade mellan 40 och 50 minuter. 

 

                 

Namn 

                 

Arbetstitel 

                 

Arbetsplats 

                 

Lakmaker, Anna 

 

Ansvarig Uppdrag 

                 

Destination Uppsala 

                 

Blomgren, Sofie 

                 

Projektledare 

                 

Destination Uppsala 

                 

Pettersson, Stefan 

                 

Chef Marknad & Försäljning 

                 

Destination Uppsala 

 

 

3.4.2	  Sekundära	  källor	  

Data som insamlats från sekundära källor i form av rådata eller redan tidigare sammanställd 

data, sekundärdata, kan både vara kvalitativ och kvantitativ. I denna utforskande studie är den 

insamlade datan kvalitativ och sammanställd, ingen rådata har använts. Saunders (2012) 

belyser att data från sekundära källor inte enbart används i studier som är av typen 

utforskande utan även i beskrivande studier. Förutom att användning av sekundärdata i denna 

studie underlättar för läsaren att hitta ursprungskällan till informationen kan den även 

användas för att sättas i relation till primärdatan och undersöka hur det man funnit stämmer 

överens med sekundärdatan (Saunders, 2012). 

 

En dokumentstudie gjordes för att erhålla kompletterande information till studien. Det finns 

olika typer av sekundärdata: dokumenterad data, enkätdata och en kombination av dem båda 
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(Saunders, 2012). I denna studie används dokumenterad data eftersom syftet var att undersöka 

platsmarknadsföring med avseende på varumärke och samarbeten. Den dokumenterade datan 

består av information från Uppsala kommuns hemsida, Utvärdering av näringslivsprogram 

från Uppsala kommun, årsredovisningar från Destination Uppsala samt kompletterande 

information från Destination Uppsalas hemsida relaterat till de olika samarbetsprojekten. 

 

3.5	  Vetenskapliga	  kriterier	  

Reliabilitet syftar på hur pass tillförlitlig en uppsats är genom att bedöma om 

datainsamlingsmetoderna och analysprocesserna har förmåga att frambringa samma resultat 

om undersökningen genomförs av andra forskare vid upprepade tillfällen. Den genomförda 

studien har till största möjliga utsträckning varit tydlig och transparent, för att andra ska ha 

möjlighet att skapa sin egen uppfattning om, eller upprepa, den. Detta är en viktig faktor för 

att skapa hög reliabilitet (Saunders, 2012). 

 

Intervjuernas respondenter fick, innan intervjutillfällena, underlaget med frågor och de 

upplystes om vilka övergripande ämnen som skulle diskuteras. Intervjudeltagarna fick själva 

avgöra var och vilken tid som intervjuerna skulle äga rum, något som stärker tillförlitligheten 

hos respondenternas svar (Saunders, 2012). För att minimera risken för att information som 

inhämtades från intervjuerna skulle återges inkorrekt spelades samtalen in med två separata 

enheter. De inspelade samtalen transkriberades sedan för att tydliggöra vad som sades, samt 

för att underlätta framtida hänvisningar till intervjuerna. Gummesson (2000) poängterar även 

vikten av att resonemanget som förs i uppsatsen är genomgående logiskt uppbyggt för att 

reliabiliteten ska anses vara hög. 

 

Validitet, eller trovärdighet, uppnås genom att det ämne som avses undersökas faktiskt är det 

som undersöks (Gummesson, 2000; Saunders, 2012) och Gummesson (2000) menar samtidigt 

att validiteten visar på om till exempel en teori beskriver verkligheten på ett lämpligt sätt. Den 

externa validiteten avgör i vilken utsträckning resultatet går att generalisera och använda för 

att dra mer omfattande slutsatser, vilket är ett problem vid fallstudier (Bryman & Bell, 2005). 

Kommuner varierar i hög grad och skiljer sig från varandra när det kommer till geografiska 

placeringar, antal invånare, antal företag och skatteintäkter bland annat. Resultatet från denna 

studie där Uppsala kommun är studieobjekt blir med dessa skillnader i beaktande svårt att 

generalisera. För att öka den externa validiteten och möjligheten att generalisera resultatet 
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hade studien behövt innefattat fler kommuner med varierade förutsättningar av de ovan 

beskrivna. 

 

Under arbetes gång har vi haft en kritisk inställning till den tidigare forskning och data som 

har undersökts och studerats, för att vidare stärka uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

4.	  Empiri	  

Det empiriska avsnittet är uppdelat i olika delar och presenterar den sammanställda 

empiriska data gällande Uppsalas platsmarknadsföringsarbete, som har erhållits genom 

intervjuer med tre anställda vid Destination Uppsala och en dokumentstudie. 

 

4.1	  Uppsala	  kommun	  

Uppsala kommun är väldigt mån om att kommunen ska ha ett gott anseende för att attrahera 

människor och företag som bidrar till en positiv utveckling av samhället. Visionen är att 

Uppsala ska vara ”en av Europas ledande kunskapsstäder och en av de främsta 

etableringsorterna för företag” (Destination Uppsala, Näringslivsprogram s.7, 2008). Uppsalas 

arbete med varumärket påbörjades 2003 på kommunledningskontoret och ansvaret låg främst 

hos marknadsavdelningen. Destination Uppsala bytte namn till det nuvarnade 2010, från att 

tidigare hetat Uppsala Tourism. Skälet bakom ombildningen var att man ville skifta fokus från 

den tidigare inriktningen mot turism till att innefatta en tydligare marknadsföring av staden. 

Ansvaret för marknadsföringen av Uppsala ligger huvudsakligen hos bolaget Destination 

Uppsala, som till största del (51 procent) ägs av Uppsala kommun och resterande delägare är 

bland annat Regionförbundet Uppland och Uppsala City (Destination Uppsala, Ägare, 2013; 

Blomgren, 2013; Pettersson, 2013). Det huvudsakliga målet är att öka intäkter och 

sysselsättning inom besöksnäringen genom varumärkesprofilering, affärsutveckling, 

marknadsföring samt försäljning inom områdena: privatturism, evenemang och affärsturism 

(Destination Uppsala, Årsredovisning, 2012). 

 

4.2	  Intern-‐	  och	  extern	  platsmarknadsföring	  

Marknadsföringen som sker mot den lokala befolkningen syftar till att frambringa stolthet 

över den egna staden. Den externa marknadsföringen som riktas mot övriga Sverige och 

världen syftar till att stärka Uppsalas image och visa att man är en av Sveriges fyra storstäder. 
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Exempel på hur detta görs mer konkret är genom evenemang, kampanjer och välkomstskyltar 

(Destination Uppsala, Uppsala - En av Sveriges fyra storstäder, 2013). 

 

Sedan starten på arbetet med Uppsalas varumärke har fokus riktats på den interna 

positioneringen och marknadsföringen mot den lokala befolkningen. För att undersöka vad 

som fanns i folks medvetande gällande Uppsala genomfördes en nollpunktsmätning år 2002. 

Syftet med denna mätning är att kunna använda den som en referens i framtiden och utgör 

därmed ett underlag för senare jämförelser och utvärderingar av det arbete som har 

genomförts. Det fastställdes vilka egenskaper och attraktioner som skulle förstärkas och 

inpräntas i allmänhetens medvetande (Pettersson, 2013). Därefter låg svårigheten i att 

bestämma hur Uppsala skulle nå ut med sitt varumärke. Projekt riktade mot olika områden - 

exempelvis näringsliv, kultur och sport - skapades för att lättare kunna nå ut till önskade 

målgrupper (Lakmaker, 2013). I början av 2014 kommer en ny djupundersökning att göras, 

som sedan jämförs med nollpunktsmätningen för att se hur spridningen av Uppsalas 

varumärke har fungerat. Detta kommer att utgöra grunden för framtida strategier och 

arbetssätt. Marknadsföringen av Uppsala kommer att expandera och även ske på nationell 

nivå (Pettersson, 2013). 

 

Det är viktigt att framhäva de områden som Uppsala är starka inom, framförallt när målet är 

att attrahera människor och företag från andra städer och länder. Inom en del områden som 

Information and Communication Technology (ICT), läkemedelsindustrin, Life Science och 

Biotech, ligger Uppsala i framkant, men utan att detta har uppmärksammats och uppfattats av 

allmänheten. Därför arbetar Destination Uppsala med att öka invånarnas medvetenhet om 

dessa berörda områden som hamnat i skymundan. Dessa näringslivskampanjer har även 

marknadsförts nationellt på de platser där liknande branscher finns placerade i syfte att 

antingen locka kompetens i form av utbildad arbetskraft eller hela företag till Uppsala 

(Pettersson, 2013; Blomgren, 2013). 

 

Vid privatturism är det framförallt två målgrupper som är av intresse. Först och främst äldre 

med god ekonomi då historia och kultur antas intressera dem mest (Pettersson, 2013). Den 

andra målgruppen består av par utan barn med ett speciellt intresse för kultur (Destination 

Uppsala, Årsredovisning, 2012). Val av målgrupper är en av utmaningarna med samarbetet. 

Branschspecifika företag vill se att det satsas på just deras målgrupper och en viktig del av 

samarbetet samt strategierna är att få alla att dra åt samma håll (Lakmaker, 2013). 
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En strategigrupp bestående av runt tjugo personer som representerar samarbetspartners i olika 

branscher vilka alla har intresse i besöksnäringen så som hotell-, shopping- och 

restaurangverksamhet, är delaktiga i arbetet som leds av Destination Uppsala, med att ta fram 

en besöksnäringsstrategi. En del i besöksnäringsstrategin är att se vad Uppsala konkurrerar 

med. På vissa punkter, som historia och kultur, är Uppsala konkurrenskraftigt, och det är 

dessa områden fokus ligger på när det gäller marknadsföringen. (Pettersson, 2013).  Det hålls 

fyra till fem workshops där intressenterna arbetar fram underlaget som sedan granskas av en 

större referensgrupp bestående av allt från tjänstemän på kommunen till caféägare (Lakmaker, 

2013). Gemensamt är att de har ett intresse för besöksnäringen. Utifrån granskningen och 

synpunkter som lämnats av referensgruppen arbetas nya visioner fram för de olika delarna: 

mötesturism, evenemang, och privatturism. Arbetet avslutas med att en rådgivande panel som 

utgörs av större externa aktörer med intresse i besöksnäringen, till exempel SAS och SJ, 

granskar strategierna för de olika delarna innan de antas av Destination Uppsala (Pettersson, 

2013). 

 

När en vision skulle utformas för Uppsala var det första steget i arbetet att ta reda på vad 

staden är och vad den står för. Utifrån det avgörs vilka positioner som kan tas och vart 

Uppsala är på väg framöver. Med tiden kan visionen vässas och utvecklas allt eftersom det 

blir tydligare vilka styrkor Uppsala har och vad som är värt att satsa på (Pettersson, 2013). 

Uppsala har alltid uppfattas som en stad präglad av bilder från studenter, ansedda akademiker 

och kulturpersoner och är en stor bidragande orsak till att Uppsala finns i människors 

medvetande över hela Sverige, men också internationellt. Denna bild visade sig ha växt och 

föranlett att invånarna i Uppsala inte längre kände sig delaktiga i marknadsföringen av 

Uppsala (Uppsala kommun, Grafisk profil, 2013). 

 

4.3	  Varumärkesarbete	  genom	  samarbeten	  

Det finns flera delar i varumärkesarbetet av Uppsala som stad, där Varumärke Uppsala är det 

övergripande nätverket som inkluderar följande projekt: Kulturstaden, Tävlingsstaden, 

Näringsliv och Företagande och Världsklass Uppsala. Det är en gemensam ansträngning 

mellan kommunen, näringslivet, föreningar och organisationer för att sprida, stärka och 

förbättra bilden av Uppsala såväl internt som externt och startades 2003. Det står i Destination 

Uppsalas ägardirektiv att projekten till 25 procent ska vara medfinansierade, vilket i praktiken 
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innebär att involverade samarbetspartners i de olika projekten bidrar med exempelvis 

arbetstid eller dylikt. En vital del i platsvarumärkeskommunikationen är företagens och 

föreningarnas funktion som ambassadörer för staden och deras arbete med att sprida 

varumärket och vad det står för till omvärlden (Blomgren, 2013). Som ett led i 

ambassadörskapet skapade man en grafisk profil ämnad för alla partners i Varumärke Uppsala 

för att de på så sätt marknadsför Uppsala utåt genom användning av denna profil. Den 

grafiska profilen har två syften. Dels ska den fungera som hjälpmedel för berörda partners i 

arbetet med att kommunicera varumärket och samtidigt förmedla en bild och värden av hur 

Uppsala i framtiden ska uppfattas utåt (Uppsala kommun, Varumärke Uppsala - Grafisk 

profil, 2013). 

 

4.3.1	  Varumärke	  Uppsala	  

Varumärke Uppsala är ett nätverk där företag och föreningar ges möjlighet att vara delaktiga i 

arbetet med Uppsalas varumärke genom möten där de får information om vad som händer i 

Uppsala. Mötena behandlar allt från Uppsalas olika arenor till stadsutveckling (Blomgren, 

2013). Kriterierna för vilka företag och föreningar som erbjuds vara med och delta varierar. 

Generellt eftersträvas en bra balans sett till vilka branscher som finns representerade i 

nätverket. För många företag inom en och samma bransch kan skapa intressekonflikter. För 

att bygga ett bra platsvarumärke är det viktigt att kommunens alla olika företag och föreningar 

är involverade i processen, vilket företagarnätverket ska främja (Blomgren, 2013). Företagets 

storlek kan variera, ett fåtal anställa eller väldigt många anställda är av sekundär betydelse. 

Det viktiga är att branschen företagen är verksamma inom ligger i linje med Uppsalas 

varumärkesarbete och image, för att locka nya företag inom vald målgrupp (Pettersson, 2013). 

Fördelen med en arbetsform som denna är möjligheterna att nå många olika företag och 

föreningar. För att få delta i nätverket betalar de en viss summa pengar till Destination 

Uppsala, 10 000 kronor om det är en förening och 20 000 kronor om det är ett företag. 

Destination Uppsala går sedan in med motsvarande summa pengar och genom deras position 

har de möjlighet att förhandla ner priser, ta in extern finansiering och därmed får företagen ut 

ett högre värde än vad de skulle kunna utvinna på egen hand. Riktlinjen är att ett företag som 

går in med en insats om 20 000 kronor i projektet ska erhålla en marknadsföring till ett värde 

motsvarande 100 000 kronor (Blomgren, 2013). 
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Marknadsföringen som företagen och föreningarna erhåller genom Varumärke Uppsala 

gynnar deras affärer i form av turister som besöker Uppsala (Pettersson, 2013). Det skapas 

även förutsättningar för företagen att knyta nya kontakter på mötena vilket stimulerar 

uppkomsten av nya samarbeten. De företag och föreningar som deltar i Varumärke Uppsala 

och företagarnätverket är främst intresserade av helheten som marknadsföringsaktiviteter för 

med sig, det vill säga vilken strategi och vilka mål som sätts upp. Ansvaret för 

marknadsföringen och annonsering, utformning av annonser, placering och innehåll ligger hos 

Destination Uppsala. Diskussioner som uppstår till följd av att det råder delade meningar i 

sakfrågor ses som en fördel eftersom det kan leda till nya idéer och lösningar på problem. 

Alla involverade parter i samarbetet är medvetna om att det utförda arbetet gynnar Uppsala, 

vilket bidrar till en positiv samarbetsmiljö. Det föreligger risker och potentiella 

intressekonflikter om ett deltagande företag vars egna varumärke skulle bli nedsvärtat av 

någon händelse. Det kan då drabba projektet och i sin tur Uppsalas image (Blomgren, 2013). 

 

Fokus har varit på Uppsala och dess invånare i första hand när det kommer till 

marknadsföringen sedan man genomförde nollpunktsmätningen 2002. En del i arbetet är 

bland annat att öka kännedomen om näringslivet och företagande genom att marknadsföra det 

med hjälp av projektet Näringsliv och Företagande. Nästa steg för Varumärke Uppsala är att 

vidga detta arbete och rikta fokus mot närliggande platser, främst mot Stockholm (Blomgren, 

2013; Uppsala, Årsredovisning 2012). Företag i branscher som är beroende av besökare är 

särskilt intresserade av att marknadsföra Uppsala utåt för att kunna locka till sig nya 

potentiella kunder. Kommunen har i dagsläget redan inflytande när det kommer till den 

externa marknadsföringen, men om den ska utvidgas kommer det att bli aktuellt med nya 

samarbetsformer med företag som är verksamma på den berörda platsen (Pettersson, 2013). 

 

4.3.2	  Kulturstaden	  

Kulturstaden är ett marknadsföringsprojekt som startades 2009 och en strategi inom 

varumärkesarbetet där man vill marknadsföra Uppsala som en stad med många olika 

kulturfestivaler genom att sammankoppla dem och marknadsföra kulturhändelserna 

gemensamt för att lyfta fram det i Uppsalas varumärke (Blomgren, 2013; Lakmaker, 2013). 

Historiskt sett har Uppsala alltid haft ett rikt kulturliv bestående av konserter och festivaler 

men medvetenheten hos allmänheten har varit låg. Med Kulturstaden vill man nå ut till 

invånarna och tala om vad som händer på Uppsalas kulturscen. Det finns främst två kriterier 
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för att delta i Kulturstaden: evenemanget måste locka ett visst antal besökare och 

evenemanget måste vara av mycket god kvalité. De evenemang som är med i Kulturstaden 

marknadsförs både tillsammans och var för sig (Blomgren, 2013). Likt företagen och 

föreningarna i Varumärke Uppsala betalar kulturarrangörerna en deltagaravgift för att få vara 

delaktiga i samarbetet, Kulturstaden går sedan in med finansiella medel vilket medför att 

kulturarrangörernas marknadsföring ökar. Det bestäms varje år vilka arrangörer som får vara 

med i Kulturstaden och målet är att bibehålla alla och öka med två till tre stycken nya 

arrangörer varje år för projektet ska växa och fortsätta utvecklas (Lakmaker, 2013). En viktig 

förutsättning är att arrangörerna som är med och deltar i projektet ska gynna Uppsala som 

stad (Pettersson, 2013). Kulturstadsarrangörerna som är med i Kulturstaden påverkar hur de 

vill att arbetet ska utformas genom att förklara hur de vill synas och vilka behov de har 

(Blomgren, 2013). Samarbetet inom Kulturstaden har förstärkt de redan befintliga 

kulturevenemangen i Uppsala samtidigt som nya kulturevenemang drivits igenom 

(Destination Uppsala, Årsredovisning, 2012). 

 

4.3.3	  Tävlingsstaden	  

Ett liknande projekt men som är inriktat mot sport och idrott är Tävlingsstaden som startades 

2006, då under namnet SM-staden. Detta projekt är ett samarbete med idrottsföreningar som 

har möjlighet att arrangera ett större idrottsevenemang där målet är att stärka Uppsalas image 

som en tävlingsstad och bredda bilden av Uppsala. Tillsammans med Fyrishov AB driver 

Destination Uppsala projektet tillsammans med berörda idrottsföreningar och hotellnäringen i 

Uppsala. Ett kriterium är att evenemanget ska ha SM-status och föreningarna ska ha 

förutsättningar för att arrangera ett svenskt mästerskap eller något som är större, till exempel 

internationella evenemang i form av EM eller VM. Urvalsprocessen baseras även på deltagar- 

och publikantal samt bredd och mångfald när det kommer till idrotten (Lakmaker, 2013). 

Utöver detta tas det även hänsyn till om tävlingen genererar intresse nationellt och 

internationellt, lockar till sig besök och övernattningar samt om den överensstämmer med 

Varumärke Uppsalas profilering av Uppsala som stad. Tävlingsstaden och 

idrottsevenemangen marknadsförs tillsammans som projekt för att nå ut till en bred publik, 

dels lokalt genom elektroniska stadstavlor, banderoller och affischeringstavlor men även 

internationellt. Det medför att varje idrottsevenemang i projektet har större chans att synas 

utåt (Uppsala kommun, Tävlingsstaden Uppsala, 2013; Lakmaker, 2013). En fördel är att 

även den minsta idrottsföreningen kan erhålla hjälp med marknadsföringen, så länge tävlingen 
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uppfyller ovannämnda krav (Lakmaker, 2013). Enskilda arrangörer har inte möjlighet att 

sköta denna marknadsföring på egen hand (Uppsala kommun, Tävlingsstaden Uppsala, 2013). 

 

Tävlingsstaden skiljer sig från Kulturstaden då evenemangen är uppbyggda på olika sätt, ett 

svensk mästerskap hålls sällan i samma stad flera år i rad, vilket medför att 

idrottsföreningarna och deras samarbeten med Tävlingsstaden inte tenderar att återkomma i 

samma utsträckning (Pettersson, 2013). Det krävs mer arbete med att locka till sig aktörer till 

Tävlingsstaden än övriga projekt i Varumärke Uppsala och en projektanställd på Fyrishov AB 

arbetar aktivt med att hitta nya föreningar som har möjlighet att anordna större 

idrottsevenemang (Lakmaker, 2013). Det långsiktiga arbetet med Tävlingsstaden är en stark 

bidragande faktor till att Uppsala kommun rankades som fjärde bästa idrottskommun 2010 av 

Sport & Affärer, bilaga till Dagens Industri (Uppsala kommun, Uppsala klättrar två 

placeringar som idrottsstad, 2010). 

 

4.3.4	  Näringslivsprogrammet	  

Kommunen ser positivt på kreativitet och uppmanar även till samarbeten mellan universiteten 

och näringslivet. Detta ger upphov till ett utbyte av kunskap och erfarenheter som gynnar 

båda parter och stimulerar nytänkande samt utveckling av innovationer (Destination Uppsala, 

Näringslivsprogram, 2008). Destination Uppsala arbetar även med Näringslivsprogrammet 

som startades 2001, vars syfte är att skapa en bra miljö med rätt förutsättningar för 

näringslivet i Uppsala och därmed bidra till ökad tillväxt. Några aspekter som det läggs stor 

vikt vid för att åstadkomma detta är bland annat att den kommunala verksamheten har fokus 

på service, genom marknadsföring, att myndighetsutövningen är effektiv och rättssäker, samt 

att en välutvecklad infrastruktur finns tillgänglig (Destination Uppsala, Näringslivsprogram, 

2008; Uppsala, Utvärdering av Uppsalas Näringslivsprogram, 2006). Näringslivsprogrammets 

mål med marknadsföringen är att stärka bilden av Uppsala som en plats med bra 

näringslivsklimat, en lämplig plats lämplig för företagsetableringar och nya samarbetspartners 

(Uppsala, Utvärdering av Uppsalas Näringslivsprogram, 2006). I Uppsala finns ett brett utbud 

av utbildningar och kommunen arbetar aktivt med att se till så att dessa täcker högaktuella 

områden där det finns stora behov av människor med rätt kompetens, områden som det 

fokuseras på i dagsläget är främst Life Science och ICT (Destination Uppsala, 

Näringslivsprogram, 2008; Lakmaker, 2013). Linnés Uppsala är ett projekt där universiteten 

samarbetar med Destination Uppsala, vars mål är locka till sig besökare genom att dra nytta 
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av Linnés internationella status. Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och 

Sveriges Linnésällskap samarbetar med Destination Uppsala i projektet som startades 2007 

vid Linnés 300-årsfirande. Projekten finansieras även gemensamt. (Destination Uppsala, 

Årsredovisning, 2011). 

 

4.3.5	  Världsklass	  Uppsala	  

Världsklass Uppsala är ett av de olika samarbetsprojekten och ett stort nätverk. Det utmärker 

sig mest då företagen går in med relativt stora insatser då medlemsavgiften är 200.000 kronor 

per år (Blomgren, 2013). Det är ett samarbete mellan kommunen, privata företag och 

organisationer som genom gemensamma ansträngningar marknadsför Uppsala inom ämnena 

kultur, affärer, vetenskap och sport. Målet med projektet är att göra Uppsala mer attraktivt för 

folk både i Sverige och i resten av världen (Destination Uppsala, Världsklass Uppsala, 2012). 

Medlemsföretagen upplever att marknadsföringen blir mer effektiv när de går ihop med 

kommunen och andra företag, samtidigt som de expanderar sina nätverk och skapar bättre 

möjligheter för utveckling av nya samarbeten (Blomgren, 2013). 

 

Destination Uppsala arbetar också ständigt med att få med sig användbara samarbetspartners 

inom rätt områden, för att på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv 

utveckling. Större samarbeten med många företag är positiva både för Uppsala kommun och 

företagen själva. Fler samarbetsparters innebär större resurser och större räckvidd. Samtidigt 

kommer företagen i kontakt med varandra, vilket skapar förutsättningar för fler och bättre 

affärer dem emellan. Genom att alla medverkande går in med pengar skapas en stor pott som 

kan användas vid kampanjer och allmän marknadsföring (Pettersson, 2013). 

 

Att i hög grad involvera privata företag och organisationer i marknadsföringen av Uppsala är 

ett koncept som främst har använts de senaste 10 åren. Det har blivit trendigt med samarbeten 

mellan den offentliga och privata sektorn och många kommuner tittar på Uppsalas 

marknadsföringsprojekt eftersom deras arbete är unikt (Blomgren, 2013). På Destination 

Uppsala anses denna typ av projekt som inkluderar samarbeten med utomstående företag vara 

en väldigt bra arbetsform eftersom de når en bred del av de som är verksamma inom de 

områden som inkluderas i Uppsalas varumärke (Lakmaker, 2013). Ju längre bort från 

hemorten man sträcker sig, desto viktigare är det att samarbeta med andra företag som är 
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etablerade på platsen och därmed kan hjälpa till med att förmedla marknadsföringen 

(Pettersson, 2013). 

 

4.4	  Uppföljning	  av	  platsmarknadsföringsaktiviteter	  

För att löpande kunna se effekten av varumärkesarbetet görs årliga enkätundersökningar, till 

exempel den så kallade ”UppsalaEnkäten”, som tar reda på om Uppsalabor känner till vad 

som händer i kommunen, vad som satsas på, samt hur viktigt det är för personen i fråga. 

Dessa mätningar visar om det har skett några förbättringar eller försämringar inom olika 

områden och vilken attityd som finns till Uppsalas varumärke (Pettersson, 2013). När det 

gäller projekten som Destination Uppsala har hand om ges feedback av de företag som är 

inblandade (Lakmaker, 2013). Överlag är företagen nöjda med arbetet och positioneringen har 

stärkts och blivit jämnare - ingen punkt sticker ut mer än någon annan. Det har även gjorts 

undersökningar på turister och affärsturister med målet att få ökad kunskap om vilka 

egenskaper dessa grupper värdesätter hos en plats, samt hur pass väl Uppsala uppfyller dem 

(Pettersson, 2013). Destination Uppsala har 18-20 projekt som rullar parallellt och därmed 

lyckas de inkludera många målgrupper eftersom projekten riktar sig mot ett flertal olika 

områden (Lakmaker, 2013). 

 

5.	  Analys	  

I analysavsnittet utreds och diskuteras empirin utifrån det teoretiska ramverk som tidigare 

har presenterats och ligger till grund för den efterföljande diskussionen och slutsatsen. Detta 

görs med hjälp av analysverktyget. Analysen inleds med ett avsnitt om 

platsmarknadsföringsaktiviteter följt av ett avsnitt som behandlar samarbeten och 

partnerskap. 

 

5.1	  Platsmarknadsföringsaktiviteter	  

Uppsala kommun använder sig av en rad olika platsmarknadsföringsmetoder med avsikten att 

de ska hjälpa till med att öka intäkter och sysselsättning i kommunen. Ett mål i den 

långsiktiga planen är att Uppsala ska bli en av Europas största etableringsorter för företag, 

vilket ytterligare skulle bidra till positiv utveckling och tillväxt. Enligt Kotler et al. (1999) är 

platsmarknadsföring ett effektivt verktyg för dessa ändamål och Syssner (2012), som delar 

Kotlers et al. (1999) åsikt gällande detta, poängterar att platsmarknadsföring är ett 

arbetsområde som på senare tid har blivit allt viktigare. 
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Sedan 2002 har marknadsföringen av Uppsala huvudsakligen riktats mot de lokala invånarna 

för att förstärka punkter som prioriteras. Denna interna marknadsföring har syftet att skapa 

Uppsalabornas känsla av stolthet över staden. Ökad allmän medvetenhet om vilka områden 

som Uppsala är starkt inom är något som Destination Uppsala arbetar med. Att sprida denna 

information bidrar till att invånarna får en mer positiv bild av staden, utan att några 

förändringar inom de berörda områdena behöver äga rum. Kotler et al. (1999) anser att en 

stark platsidentitet är en viktig faktor för att skapa tillväxt i ett samhälle och det är därför 

positivt för en stad att ha invånare som är stolta över den. Identiteten är grunden för imagen 

som kan spridas genom extern marknadsföring mot omvärlden. 

 

Platser med en positiv varumärkesimage uppfattas som attraktiva och har större möjligheter 

att locka till sig nya människor och företag. Varumärkesimagen för en plats påverkas 

framförallt av hur utvecklingen och marknadsföringen sker av produkter och egenskaper som 

associeras till platsen i fråga (Anholt, 2010b). Att komma underfund med vad som är 

karaktäristiskt för en plats, samt inom vilka områden som den är konkurrenskraftig är därför 

nödvändigt för att skapa en användbar bild av vad som ska finnas med i den externa 

marknadsföringen. Destination Uppsala har till exempel fastställt att historia och kultur är två 

nyckelområden för staden och därför läggs mycket fokus på bland andra dessa punkter vid 

marknadsföringen. 

 

En viktig del i effektiv platsmarknadsföring är, enligt Kotler et al. (1999), att definiera och 

identifiera vilka målgrupper som finns, så att det är tydligt åt vilket håll marknadsföringen bör 

styras. Vagt definierade målgrupper kan lätt leda till att marknadsföringen inte når fram till de 

personer och företag som är av intresse. Destination Uppsala har genomfört stora 

enkätundersökningar för att kunna fastställa vilka egenskaper och attraktioner i Uppsala som 

är värda att satsa på. Därmed underlättas även identifieringen av vilka typer av människor och 

företag som marknadsföringen bör rikta sig mot inom olika områden. I nuläget har 

Destination Uppsala 18-20 projekt som fortlöper samtidigt just för att kunna täcka in ett stort 

antal målgrupper och kunna anpassa marknadsföringen utifrån varje grupp.  

 

Rainisto (2003) förespråkar användandet av en planeringsgrupp som är ansvarig för 

planläggning och strategi när det gäller marknadsföring av en plats. Istället för att Uppsala 

kommun ska sköta sin marknadsföring på egen hand har detta arbete förlagts till ett 
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specialistföretag, Destination Uppsala, som fullt ut kan fokusera på detta. Därmed kan 

Destination Uppsala ses som en planeringsgrupp av den typ som Rainisto (2003) beskriver. 

Gällande planeringen av besöksnäringen utnyttjas samma metod men med en ännu mer 

specificerad strategigrupp, enbart inriktad på besöksnäring, som utgörs av ett flertal 

samarbetspartners tillsammans med Destination Uppsala som leder arbetet.   

 

Destination Uppsala valde att utgå från en analys av vad Uppsala är för att avgöra hur en 

lämplig vision skulle se ut. På så sätt klargjordes vilka egenskaper som anses viktiga, vilket 

underlättar skapandeprocessen. Detta är en grundförutsättning för att kunna ta fram en 

passande vision (Rainisto 2003). Visionen är dock inte för alltid skriven i sten, utan kan 

bearbetas och modifieras allt eftersom de rådande omständigheterna förändras och det 

framgår vilka områden som är värda att satsa på. Detta anser Kavaratzis & Hatch (2013) vara 

en vital insikt när det gäller upprättande av en vision. Rainisto (2003) poängterar värdet av att 

regelbundet samla in marknadsdata och att se analysarbetet som en pågående process. På så 

vis skapas möjligheten att med jämna mellanrum anpassa visionen på bästa sätt. Tydligt är att 

Destination Uppsala har tagit stor hänsyn till Uppsalas lokala invånare vid 

platsmarknadsföringsarbetet. Undersökningar som har fastställt invånarnas åsikter och syn på 

Uppsala har legat till grund för stora delar av Destination Uppsalas arbete. Kavaratzis & 

Hatch (2013) menar att detta är en oerhört viktig del i utformningen av ett starkt varumärke. 

Vidare ser de även det som positivt när invånare är involverade i skapandet av 

platsvarumärket. Destination Uppsala har många olika projekt som inkluderar lokala företag i 

arbetsprocessen och låter dem komma till tals med feedback och input, vilket alltså kan bidra 

till ett starkare varumärke för Uppsala. 

 

5.2	  Partnerskap,	  samarbeten	  och	  nätverk	  

Uppsala kommun skapade en vision, att vara ”en av Europas ledande kunskapsstäder och en 

av de främsta etableringsorterna för företag” (Destination Uppsala, Näringslivsprogram s.7, 

2008), för att konkretisera och fastställa målet och därmed kunna styra sina 

marknadsföringsaktiviteter åt rätt håll. Det går att urskilja ett skifte i fokus vad det gäller 

inriktning som har valts i arbetet - dels genom ett namnbyte från det tidigare Uppsala Tourism 

till Destination Uppsala men också med avseende på strategin. Från att ha agerat och jobbat 

med marknadsföring riktat mestadels mot turister ändrades strategin till att innefatta hela 

staden och dess olika områden, i linje med att öka den ekonomiska tillväxten. Arbetet med 
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marknadsföringen, som tidigare legat hos marknadsavdelningen på Uppsala kommun, har 

omstrukturerats och bygger på samma principer som outsourcing gör och undkommit de 

nackdelar som delat ansvar för med sig: otydliga roller i arbetet och en diffus 

ansvarsfördelning (Kotler et al., 1999). 

 

Bolaget Destination Uppsala bildades med delat ägaransvar där 51 procent innehas av 

Uppsala kommun och resterande ägarandelar är utspridda på andra aktörer av varierande 

storlek. Detta medför de möjligheter och fördelar som delad finansiering mellan privat sektor 

och offentlig sektor för med sig. Dessutom tillämpas en form av samfinansiering av 

marknadsföringsaktiviteter relaterade till de olika samarbetsprojekten som drivs av 

Destination Uppsala tillsammans med företag, föreningar och andra organisationer. I 

ägardirektiven för Destination Uppsala står det att projekten som startas till 25 procent ska 

finansieras av externa aktörer i form av exempelvis arbetstid. Delad finansiering förekommer 

därmed, fastän i en annan form jämfört med tillvägagångssättet Kotler et al. (1999) beskriver 

och benämner som delat ansvar. 

 

Destination Uppsala arbetar mycket aktivt med att möjliggöra samarbeten med företag och 

andra organisationer. De har startat flera projekt på senare år under det övergripande 

varumärkesprojektet Varumärke Uppsala, som inkluderar: Kulturstaden, Tävlingsstaden, 

Näringsliv och Företagande, ett nätverk - Världsklass Uppsala, samt ett program för 

näringslivsfrågor - Näringslivsprogrammet. Alla projekten är samfinansierade i olika former 

förutom Näringslivsprogrammet. Tävlingsstaden skiljer sig från de andra projekten och 

nätverken i det avseendet då det inte är idrottsföreningarna som bidrar med insatser, utan 

Fyrishov AB tillhandahåller med arbetstid. Kulturstaden och Varumärke Uppsala delar 

samma samfinansieringsform - företag och organisationer går in med ett belopp och 

Destination Uppsala skapar mervärde av de investerade summorna genom förhandling av 

priser och erbjuder möjligheten för kulturevenemangen att marknadsförs tillsammans. Genom 

dessa samarbeten drar man nytta av fördelarna Kotler et al. (1999) beskriver: ökad mängd av 

tillgängliga resurser för platsmarknadsföring och nya möjligheter. Samarbetet Världsklass 

Uppsala påminner om Varumärke Uppsala till strukturen men skiljer sig med avseende på 

företagens storlek och avgiften dem betalar för att få vara med och delta. Ett företags 

deltagande i ett samarbetsprojekt likt Världsklass Uppsala där man marknadsför Uppsala 

genom områdena vetenskap, kultur och sport med målet att göra Uppsalas image attraktiv 

gynnar även de medverkande företagen då deras egna identitet och image stärks, enligt Kotler 
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et al. (1999). Detta under förutsättning att inte företagen försätter sig i en sits som riskerar att 

sänka deras anseende. Vid en sådan händelse finns det risk för att det uppstår interna 

intressekonflikter mellan företagen i samarbetsprojektet och det kan få negativ effekt på 

Uppsalas image istället för den önskvärda och positiva effekt som eftersträvas. 

 

Möjligheterna och de tillgängliga resurserna ökar vid samarbeten med avseende på 

platsmarknadsföring, enligt Rainisto (2003). Ambassadörskapet är en viktig del i spridningen 

av platsvarumärket och den framtagna grafiska profilen underlättar hur berörda ambassadörer 

i form av företag och organisationer på ett enhetligt sätt kommunicerar den önskade bilden av 

Uppsala. Denna gemensamma ansträngning ökar de tillgängliga resurserna. Rainisto (2003) 

belyser även vikten av samarbete med universitet och i projektet Linnés Uppsala bedriver 

Destination Uppsala ett samarbete tillsammans med Uppsala universitet och Sveriges 

Lantbruksuniversitet som ett led i att locka fler besökare till Uppsala. 

 

Både Kavaratzis & Hatch (2013) och Aitken & Campelo (2011) belyser att det är viktigt att 

alla på en plats har möjlighet att påverka varumärket och gör det genom egna erfarenheter 

som beroende på karaktär antingen stärker eller försvagar varumärket. Invånarnas deltagande 

i varumärkesprocessen är viktigt för känslan och förståelsen för platsen. Kavaratzis & Hatch 

(2013) menar på att detta äger rum i uttryckandeprocessen och bör stimuleras av aktören som 

styr det övergripande marknadsföringsarbetet. Genom de många samarbetena Destination 

Uppsala upprättar och styr med olika företag, organisationer och föreningar vilka tar sig 

uttryck i projekt så som Kulturstaden, Tävlingsstaden och Världsklass Uppsala till exempel 

har det möjliggjorts att en bred grupp av olika invånare involveras och därmed får chansen att 

delta i varumärkesprocessen. De får möjligheten utifrån sina egna perspektiv uttrycka egna 

önskningar, perspektiv eller behov. Samarbetena som bedrivs, bland annat genom de 

ovannämnda projekten, kan ses som samskapande processer vilka stärker 

grundförutsättningarna för en plats och därmed platsidentiteten.      

 

Resultatet av vad samarbetena mellan privata och offentliga aktörer åstadkommer avspeglas i 

platsidentiteten. Ses det ur ett perspektiv i vilken efterfrågan styr uppstår en 

konkurrenssituation mellan privata och offentliga aktörer vilket hämmar samarbeten. Aktörer 

på båda sidorna riskerar att avlägsnas vilket påverkar platsvarumärkesprocesserna negativt, 

enligt Govers (2009). Samarbetsformerna Destination Uppsala tagit fram ämnar att gynna en 

god samarbetsmiljö och utesluter inte potentiella samarbetspartners i form av privata företag, 
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föreningar eller andra organisationers möjligheter att delta. Även om det inte existerar något 

perspektiv som styrs av efterfrågan finns det kriterier för att kunna delta i projekten och de är 

olika beroende på vilket samarbetsprojekt det rör sig om. Gemensamt för företagsnätverken är 

att företagen ska verka inom branscher som stämmer överens med Uppsalas varumärkesarbete 

och image. Storlek på företagen spelar ingen roll för att få delta. Då det krävs en betydande 

insats för att få delta i Världsklass Uppsala är det dock främst större företag som deltar. I 

Varumärke Uppsala krävs det en mindre insats vilket även öppnar för mindre företag att delta. 

Kulturarrangörerna som deltar i Kulturstaden har precis som företagen kriterier: evenemangen 

ska vara av mycket god kvalité och av tillräcklig storlek med avseende på publik. 

Idrottsföreningarna har även de kriterier som måste uppfyllas för deltagande i Tävlingsstaden, 

minimikrav är att det är SM-status på idrottsarrangemangen. 

 

6.	  Slutsats	  och	  diskussion	  

Destination Uppsala har i huvudsak arbetat med intern marknadsföring de senaste 12 åren och 

detta är något som bör ha haft en positiv inverkan på platsidentiteten. Invånarnas attityder 

kring Uppsala har beaktats genom undersökningar som har legat till grund för 

platsmarknadsföringsarbetet och lokala företag samt föreningar har involverats i arbetet. Den 

externa platsimagen är kopplad till platsidentiteten, som därför också kan antas ha stärkts 

genom platsmarknadsföringen. Uppsalas styrkor har framhävts, vilket bidrar till både starkare 

identitet och image och gynnar därmed Uppsala ur såväl interna som externa aspekter. Ju mer 

positiv image Uppsala har, desto större blir chanserna att i framtiden nå visionens mål – att bli 

”en av Europas ledande kunskapsstäder och en av de främsta etableringsorterna för företag” 

(Destination Uppsala, Näringslivsprogram s.7, 2008). 

 

Destination Uppsala sköter både det strategiska och operativa arbetet vid de olika 

samarbetsprojekten som tar sig uttryck i olika former och på olika områden, till exempel 

kultur (Kulturstaden) och idrott (Tävlingsstaden). Samarbetsprojekten involverar en rad olika 

invånare som därmed har möjlighet att påverka platsidentiteten genom att via dessa projekt 

förmedla deras egna perspektiv, önskningar eller behov. 

 

Det finns en otydlighet i teorierna som behandlar platsvarumärkesprocessen och de förklarar 

inte specifikt hur invånare på en plats ska medverka till att stärka platsidentiteten men att det 

är av stor vikt. Samarbetsformer av olika slag mellan privata och offentliga aktörer är ett 
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lämpligt verktyg i arbetet med att skapa möjligheter för invånare att involvera sig, anser vi. 

Genom Destination Uppsala är det tydligt att Uppsala kommun använder sig av samarbeten 

med privata aktörer i varierande storlek i projekt så som Världsklass Uppsala och Varumärke 

Uppsala. Detta leder inte till att någon specifik grupp av privata aktörer exkluderas ur 

platsvarumärkesprocessen, vars mål är att stärka platsidentiteten och platsimagen och i 

förlängningen öka attraktionskraften. 

 

Uppenbart är att samarbeten mellan Uppsala kommun och privata aktörer spelar en väsentlig 

roll i platsvarumärkesarbetet. De sammankopplar många företag och organisationer och 

åstadkommer därför en djupare integrering av en större del av samhällets aktörer inom ett 

arbetsområde som traditionellt har skötts av den offentliga sektorn. Detta ser vi som en positiv 

utveckling och utifrån denna studie tyder allt på att denna typ av samarbeten gällande 

platsmarknadsföring bara kommer att öka. Kanske blir detta en bidragande faktor till att 

Uppsala med tiden kan bli en stad i allas medvetande. 
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Bilaga	  1	  
	  

Teoribegrepp Intervjufrågor 
Platsmarknadsföring Lägger ni störst vikt vid den interna marknadsföringen (mot Uppsalas invånare) eller den 

externa (mot resten av Sverige/världen)? 
Hur ser denna uppdelning ut om det finns någon? 
Hur har ni arbetat med Uppsalas identitet och image, gör ni någon skillnad på dem? 
På vilka sätt skiljer sig den interna och den externa marknadsföringen? Lägger ni fokus på olika 
egenskaper för Uppsala beroende på om det är intern eller extern marknadsföring det handlar 
om? 
Mäter ni effekten av er marknadsföring av Uppsala? I så fall: hur? 
Bedömer ni resultatet utifrån förutbestämda kriterier/mål? 
Vet ni om marknadsföringsprojekt som genomförts tillsammans med privata företag har haft 
större eller mindre framgång än de som Uppsala kommun har genomfört själva? 

Partnerskap och nätverk Hur kommer det sig att Destination Uppsala AB är ett eget bolag med kommunen som 
majoritetsägare samt flera andra mindre ägare? Hur motiveras det upplägget? 
När är det mest användbart att använda sig av privata företag som partners - vid intern eller 
extern marknadsföring? 
Har ni olika typer av marknadsföring för olika målgrupper? 
Kan samarbeten variera i betydelse beroende på vilken målgrupp som marknadsföringen riktar 
sig emot? 
Vilka privata företag/organisationer samarbetar Uppsala kommun (Destination Uppsala) med 
idag? 
Vad har företagen/organisationer för intresse att samarbeta med Destination Uppsala? 
Hur ser det ut ur ett historiskt perspektiv, är samarbeten med privata aktörer något nytt fenomen 
för Uppsala kommun när det kommer till platsmarknadsföring? 
Hur resonerar ni kring framtiden? Kommer samarbeten av denna typ bli viktigare? 
Hur pass viktigt är det för Uppsala kommun att samarbeta med privata företag/organisationer? 
Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni väljer samarbetspartners? 
Vilka är era viktigaste samarbetspartners? Varför? 
Vilka anser ni vara de största fördelarna med att samarbeta med privata företag? 
Vad bidrar företagen med? 
Hur stort inflytande får företagen med avseende på platsmarknadsföringen och visionen? 
Finns det några nackdelar eller utmaningar när man samarbetar med privata företag? 
Tenderar samarbetena att hålla över tiden eller byter ni samarbetspartners ofta? 
Utvärderar ni kontinuerligt era samarbeten? 

Platsvarumärke, image och identitet Hur har ni gått tillväga för att skapa ert platsvarumärke? 
Vilka verktyg har ni använt? 
Hur mycket spelar konkurrerande platsers varumärken roll, på vilket sätt tar ni hänsyn till dem? 
Hur kommuniceras Uppsalas varumärke? Genom vilka kanaler och hur? 
Vilka av Uppsalas egenskaper fokuserar ni på framhäva och förmedla? 
Visionen är att Uppsala ska vara ”en av Europas ledande kunskapsstäder och en av de främsta 
etableringsorterna för företag” - hur arbetade ni när ni tog fram den? 
Togs visionen fram via en dialog/samarbeten med privata företag/organisationer? 

	  


