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Abstract 

Karlsson, J. 2015. Platsmarknadsföring. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatsserie, 

Uppsala universitet. 

 

Denna uppsats behandlar ämnesområdet platsmarknadsföring. Syftet är att studera hur 

platsmarknadsföring används av Uppsala och Knivsta kommun i praktiken. En analys av teorin, 

som mestadels är tagen från Ashworth (2009) och Jansson & Power (2006), kommer göras för 

att besvara frågeställningarna. Två geografiska områden berörs, Uppsala och Knivsta kommun 

och tre aktörer: Destination Uppsala, Uppsala City och Knivsta kommuns fastighetsbolag. En 

representant från varje aktör har intervjuats och detta material ligger till grund för studiens 

empiriska del. Studien kommer fram till att Uppsala och Knivsta använder sig av 

platsmarknadsföring i olika utsträckning och på olika sätt. De olika aktörerna som tillfrågas 

vänder sig till olika målgrupper i sin platsmarknadsföring. Destination Uppsala marknadsför 

sig mot turister, Uppsala City marknadsför sig mot invånarna och Knivsta kommun 

marknadsför sig mot företag. Knivsta kommun använder sig mycket av hård 

platsmarknadsföring, som symbolbyggnader, signatur design och distrikt. Deras mjuka 

platsmarknadsföring får dock anses vara i uppstartsfasen. Uppsala kommun i sin tur använder 

sig i hög grad av både hård och mjuk platsmarknadsföring i form av evenemang. Båda 

kommunerna har ett tydligt fundament att stå på när det kommer till deras varumärkesbildning. 

Där Uppsala kommun står på pelarna, kunskap, kultur och historia som används i 

marknadsföringen mot turister och invånare och Knivsta trycker på deras strategiska läge med 

närhet till Arlanda, Uppsala och Stockholm för företag och invånare.  

 

Keywords: Platsmarknadsföring, Place branding, Samhällsplanering, Varumärkesbildning, 

Evenemang. 

 

Handledare: Kajsa Kramming  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................ 1 

1.2 Frågeställningar ...................................................................................................................... 1 

1.3 Disposition .............................................................................................................................. 1 

2. METOD ........................................................................................................................................ 2 

2.1 Urval ....................................................................................................................................... 2 

2.2 Intervjupersonerna .................................................................................................................. 2 

2.3 Urval av undersökningsområden ............................................................................................ 3 

2.4 Urval av aktörer ...................................................................................................................... 3 

2.5 Utförande av intervjuer ........................................................................................................... 4 

2.6 Validitet och reliabilitet .......................................................................................................... 5 

3. TEORI .......................................................................................................................................... 6 

3.1 Platsmarknadsföringens utveckling ........................................................................................ 7 

3.2 De olika teorierna om platsmarknadsföringens användning .................................................. 8 

3.3 Reflektioner om teoriavsnittet .............................................................................................. 12 

4. RESULTAT ............................................................................................................................... 12 

4.1 Varumärke ............................................................................................................................ 12 

4.2 Målgrupp .............................................................................................................................. 15 

4.3 Symbolbyggnader ................................................................................................................. 16 

4.4 Evenemang ........................................................................................................................... 18 

4.5 Signaturdistrikt och design ................................................................................................... 22 

4.6 Personlighetsassociering ....................................................................................................... 22 

4.7 Sammanfattning .................................................................................................................... 23 

5. DISKUSSION ............................................................................................................................ 23 

6. SLUTSATS ................................................................................................................................ 25 

7. REFERENSLISTA ..................................................................................................................... 27 

 



1 

 

 

 

1. INLEDNING 

I en allt mer globaliserad värld konkurrerar platser som städer, kommuner och regioner inte 

längre bara med andra platser i det egna landet. Konkurrenterna finns numera i hela världen 

och platser tävlar om investeringar, företagslokaliseringar, invånare, turister och resurser 

(Paddison, 1993). En diskurs som har utvecklats till följd av detta är platsmarknadsföring. 

Tanken är att den ska användas för att få platser att sticka ut i mängden och locka till sig företag, 

turister, invånare och investerare. Dess kanske viktigaste funktion är att se till att den befintliga 

befolkningen och näringslivet på platsen känner sig tillfreds med platsens riktning och 

utveckling. I denna uppsats kommer ni få ta del av en presentation och jämförelse av Uppsala 

och Knivsta kommun, representerade av de tre aktörerna Destination Uppsala, Uppsala City 

och Knivsta kommun. Utgångspunkten i denna jämförelse är verktyg för platsmarknadsföring 

i praktiken och hur användningen av dessa skiljer sig åt mellan de båda kommunerna och 

aktörerna. Resultaten fås genom intervjuer av en representant från respektive aktör. 

1.1 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur Uppsala och Knivsta kommun ser på 

platsmarknadsföring och hur de använder sig av den i praktiken. Där Uppsala kommun 

representerar en stor och etablerad kommun och Knivsta kommun representerar en liten och 

nyetablerad. 

1.2 Frågeställningar 

Hur använder sig representanternas respektive aktör av platsmarknadsföring i praktiken? 

Hur skiljer sig platsmarknadsföringen mellan Uppsala och Knivsta kommun? 

Vilken målgrupp försöker aktörerna, Destination Uppsala, Uppsala City och Knivsta kommun 

främst marknadsföra sig mot? 

1.3 Disposition 

Först kommer en genomgång av studiens metodanvändning och tillvägagångssätt göras, där val 

av intervjupersoner, områden, aktörer och intervjuform diskuteras och motiveras. Därefter 

följer teorikapitlet där det först sker en utförlig redogörelse för platsmarknadsföringens 

utveckling i historien och därefter introduceras de teorier som studien kommer använda sig av, 

vilket mestadels är Ashworths (2009) The instruments of place branding: How is it done? och 

Jansson & Powers (2006) Image of the city: Urban branding as constructed capabilities in 

Nordic city regions och de verktyg för platsmarknadsföring de beskriver. Efter det presenteras 
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resultaten från intervjuerna i den empiriska delen och jämförs sedan med teorin och analyseras 

för att urskilja eventuella samband och mönster. Till sist förs en diskussion kring resultatet och 

vad som kan utläsas från detta följt av slutsatserna där svaren på frågeställningarna presenteras.  

2. METOD 

2.1 Urval 

Urvalet gjordes för att få spridning dels inom vilken aktörsnivå de olika intervjupersonerna 

tillhörde, dels för att jämföra hur en mindre kommun arbetar med platsmarkandsföring jämfört 

med en stor kommun. En instans jag saknade var någon på planeringskontoret i Uppsala, något 

som hade berikat den empiriska studien.  

Den urvalstyp jag använde mig av var ett målinriktat urval. Det motiveras med att jag ville 

få tag i personer som kände till och var införstådda med begreppet platsmarkandsföring och 

utifrån det antogs kunna ge svar på studiens forskningsfrågor. Kriterierna var att 

intervjupersonerna skulle vara familjära med begreppet platsmarknadsföring och att de skulle 

jobba för olika aktörer och kommuner för att ge möjlighet till jämförelse. Bryman (2011) 

beskriver det målinriktade urvalet som: ”Ett försök att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval” (Bryman, 2011, s. 434). Intervjupersonerna väljs alltså ut efter 

deras antagna kompetens inom ett visst område eller för vissa egenskaper de besitter som 

forskarens forskningsfråga kräver. Bryman (2011) nämner även en annan metod vid namn 

teoretisk samplingsmetod. Den innebär att intervjuer genomförs tills det uppstår en teoretisk 

mättnad. När denna är uppnådd genomförs ytterligare intervjuer som besvarar de teoretiska 

fokus som har trätt fram. Tanken med denna metod är att röra sig mellan urval och teoretiska 

reflektioner för att uppnå teoretisk mättnad (Bryman, 2011, s. 434 - 436). Denna metod skulle 

jag använt om jag haft mer tid, då den skulle ge en mer utförlig teoretisk byggnad, som det ser 

ut nu är det en viss avsaknad av teoretisk mättnad. I Brymans (2011) diskussion om teoretisk 

mättnad menar han att det är omöjligt att veta om en sådan har uppnåtts, då det inte finns några 

kriterier eller riktlinjer för det. Det är upp till forskaren själv att avgöra detta. 

2.2 Intervjupersonerna 

De tre intervjupersonerna har alla olika fokus på platsmarknadsföring, vilket inte var något jag 

på förhand visste om.  

Lisa Thörn är VD på Uppsala City och hon ställde sig, efter en förfrågan per telefon, positiv 

till att delta i studien. Anledningen till att det blev Uppsala City var att jag var intresserad av 

evenemanget Allt ljus på Uppsala och sökte efter det på internet, då såg jag att Uppsala City 

var huvudarrangör.  

Stefan Pettersson är chef för marknad och försäljning på Destination Uppsala. Honom fick 

jag tag på efter att ha mejlat Uppsala kommun och frågat vem som hade hand om 
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platsmarknadsföringen i kommunen. Då fick jag ett svar tillbaks från Stefan där han sade att 

det var han som hade hand om det och att han gärna ställde upp på en intervju. 

Hans-Petter Rognes är VD på Knivsta kommuns tre fastighetsbolag: Kommunfastigheter i 

Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. Honom fick jag tag på efter att 

först ha talat med den informationsansvariga på kommunen som hänvisade vidare till Hans-

Petter Rognes. Den informationsansvariga nämnde dock att kommunen inte använde sig av 

någon platsmarknadsföring. Detta tyckte jag dock var en intressant aspekt att gräva vidare i och 

valde därför att ta kontakt med Hans-Petter Rognes och han ville gärna ställa upp.  

2.3 Urval av undersökningsområden 

Kommun Befolkning 

(st) 

Medianinkomst/år 

(kr) 

Bildades år 

(Nuvarande 

kommunform) 

Medelålder 

(år) 

Uppsala 205 199 250 825 1971 36,6 

Knivsta 15 580 302 693 2003 38,8 

Sverigemedel 33 258 247 636 ------ 41,2 

Tabell 1, Källa: (www.ekonomifakta.se, 2015; www.statistikdatabasen.scb.se, 2015) 

 

Uppsala kommun är regioncentrum i Uppsala län och staden är Sveriges fjärde största till 

invånarantalet (Statistiska centralbyrån, 2015-01-08). I tabellen ovanför finns kommunens 

befolkningstal och annan intressant fakta. Uppsala som geografiskt område har funnits längre 

än 1971, men kommunformen som genomfördes då har gett det dess nuvarande geografiska 

område (Upplandia, 2015-01-21). 

Knivsta är en förhållandevis liten kommun i Uppsalaregionen. Kommunen är dessutom 

förhållandevis ny, räknat till hur länge de haft självstyre. Knivsta bröt sig ur Uppsala kommun 

år 2003, efter en folkomröstning och har alltsedan dess försökt profilera sig som ett alternativ 

till pendlingsort åt både Stockholm och Uppsala (Hans-Petter Rognes, 2014).  

Tanken bakom valet av respektive kommun var att få möjlighet till jämförelse av 

platsmarknadsföringen hos en stor och förhållandevis gammal kommun, i det här fallet 

Uppsala, mot en liten och förhållandevis ung kommun, i det här fallet Knivsta (se tabell). 

2.4 Urval av aktörer 

Uppsala Citysamverkan AB, ägs av handelsföreningen i Uppsala, som har medlemmar i hela 

kommunen och fastighetsägarföreningen i Mellansverige. I resterande del av uppsatsen 
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kommer jag benämna dem Uppsala City. Handelsföreningens medlemmar består av hotell, 

butiker och fastighetsägare i stadskärnan och kommunen. Nämnda aktörer betalar en avgift för 

att vara med i föreningen. Uppsala Citys mål är att öka antalet människor som vistas i, 

konsumerar och upplever centrala Uppsala (Lisa Thörn, 2014). De ansvarar för att bilden av 

centrum ska vara positiv och upplyser allmänheten om de projekt och händelser som pågår i 

Uppsalas stadskärna. Nästa aktör, Destination Uppsala, jobbar med turistnäring, evenemang 

och kongress samordning (Stefan Pettersson, 2014). Den sista aktören är Knivsta kommun och 

deras fastighetsbolag. De har som uppgift att förvalta och sälja byggklar mark i kommunen, 

planera för den fysiska utformningen i Knivsta och marknadsföra kommunen (Hans-Petter 

Rognes, 2014). Anledningen till valet av två aktörer i Uppsala kommun och endast en i Knivsta 

motiveras av Uppsala kommuns storlek. De har valt att dela upp sin platsmarknadsföring för 

olika ändamål mellan olika aktörer, medan Knivsta kommun sköter sin centralt. Det finns 

belägg för att även ta in en tredje aktör i Uppsala kommun, nämligen stadsbyggnadskontoret. 

Detta för att få djupare förståelse för den fysiska planeringens utformning. Nu saknas en 

möjlighet till jämförelse hur Uppsala och Knivsta kommun resonerar kring och utformar den 

fysiska planeringen. 

2.5 Utförande av intervjuer 

I studien har kvalitativa metoder använts. De kvalitativa intervjuerna passar forskare som i sin 

studie har som mål att upptäcka egenskaper och företeelser, snarare än att på förhand ha dessa 

klara för sig och genom intervjun ta reda på dess omfattning. Det sistnämnda är istället en 

kvantitativ intervjuform, där företeelser och egenskaper redan på förhand är bestämda 

(Svensson & Renck, 1996, s. 54). Intervjuerna som genomfördes i studien var 

semistrukturerade. En semistrukturerad intervju lutar sig mot ett intervjuschema som innehåller 

specifika teman och frågor som intervjuaren tycker är relevanta för dennes undersökning 

(Bryman, 2011, s. 414). Inför den första intervjun upprättades en intervjuguide. Denna är tänkt 

som ett stöd för intervjuaren och ska säkerställa att dennes frågeställningar tas upp (Bryman, 

2011, s. 419-422). Vid utformningen av denna reflekterade jag över vad jag ville få reda på. 

Små justeringar gjordes inför varje ny intervju, då respondenterna hade olika befattningar och 

arbetsområden, som inte alltid stämde överens med de andras. Varje intervju spelades in på en 

mobiltelefon, därefter transkriberades allt för att öka undersökningens validitet och för att 

kunna citera intervjupersonerna efteråt. För transkriberingen använde jag mig av ett webbaserat 

program vid namn oTranscribe (oTranscribe.com). Detta gjorde det möjligt att skriva samtidigt 

som jag kunde kontrollera tillbakaspolning, start och paus på inspelningen med tangentbordet. 

Transkriberingsprogrammet förenklade processen och var tidsbesparande då alla verktyg var 

samlade i samma fönster. Transkriberingen var trots det tidskrävande och det visade sig att 

inspelningarnas ljudkvalitet var något undermålig. Framförallt var det väldigt låg volym vilket 

gjorde det svårt att höra vissa ord, även om uppspelningen var på högsta volym. Om inte 



5 

 

 

 

intervjun spelas in, utan transkriberas på plats utifrån vad intervjuaren hör, finns det större risk 

för det mänskliga felandet. Innan varje intervju tillfrågades intervjupersonen om medgivande 

att det gick bra att spela in intervjun och därefter citera det de sade, vilket ingen utav dem hade 

någon invändning mot. De gav också sitt medgivande till att deras namn användes vid 

citeringen (Bryman, 2011, s. 420-421, s. 428-431). 

Den första intervjun gick till en början strikt efter intervjuschemat då jag inte på förhand 

visste hur väl intervjupersonerna skulle vara insatta i ämnet, men allteftersom intervjun 

fortskred och jag själv blev mer bekväm med rollen som intervjuare släppte jag på 

frågeschemats struktur och lät intervjupersonen tala fritt. Detta går hand i hand med hur Starrin 

& Renck (1996, s. 56) nämner att en kvalitativ intervju ofta beskrivs som: en vägledd diskussion 

och även Bryman (2011, s. 415) nämner i sin bok att frågornas följd i intervjuschemat inte 

behöver följas utan kan blandas fritt under intervjun. Jag hade på förhand varit orolig över 

huruvida platsmarknadsföring var ett vedertaget begrepp i praktiken och kunde diskuteras, men 

alla respondenter var insatta i de verktyg som går under diskursen, vilket var tillfredsställande 

för undersökningen och min egen del. Det fanns också en viss oro huruvida de teoretiska idéerna 

skulle gå igen i praktiken, men det visade sig att min oro var obefogad.  

Alla intervjuer gjordes på intervjupersonernas respektive arbetsplats, i olika grupprum och 

audienssalar. Det var i stort sett inga störande moment som påverkade intervjuerna, förutom 

under den första med Lisa Thörn då det blev lite bakgrundsljud när deltagarna från ett möte 

skulle hämta sina jackor och gå. Den sista intervjupersonen verkade lite nervös till en början, 

kanske berodde det på att intervjun spelades in, men allteftersom intervjun fortskred blev han 

mer och mer avslappnad. Varje intervju tog ungefär en timme att genomföra. Ibland var jag 

tvungen att formulera om frågorna eller ställa dem igen för att intervjupersonen skulle förstå 

dem. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

En viktig aspekt inom forskningen är huruvida en undersökning är pålitlig eller ej. Enligt Per-

Gunnar Svensson (1996) är validitet överordnat reliabilitet. Finns det hög validitet finns det 

även hög reliabilitet. Hög reliabilitet innebär sannolikheten att en mätning ger samma resultat 

vid en upprepning. Validitet är ett begrepp som syftar till att urskilja hur väl en mätning 

genomförs, hur giltiga resultaten är, undersökningens upplägg och mätinstrumentens 

pålitlighet. Är reliabiliteten hög är det inte alltid säkert att validiteten är det. Han beskriver 

också på ett bra sätt att reliabilitet är svårt att avgöra vid kvalitativa intervjuer. Det beror på att 

intervjupersonens sinnesstämning och andra aspekter kan påverka huruvida intervjupersonen 

kommer svara samma sak som den sist gjorde. Författaren menar att det finns delade meningar 

om validitetsbegreppet och hur det ska användas vid kvalitativa metoder. En uppfattning är att 

det är fullt möjligt att använda validitet, en annan anser att ord som förståelse, autencitet och 

trovärdighet är mer korrekta (Svensson, 1996, s. 211-212). Bryman (2011) tar också upp 
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problemet med reliabilitet och validitet i kvalitativa intervjuer. Där finns ett bra förhållningssätt 

som jag själv väljer att tillämpa, då det är lättöverskådligt och anpassat för kvalitativa intervjuer. 

Det är skrivet av Lecompte & Goetz och innebär att validitet och reliabilitet delas upp i en 

extern och en intern del. Extern reliabilitet är den mån en undersökning är möjlig att upprepas. 

Detta är förvisso svårt erkänner de, men om en liknande social miljö och social roll som gällde 

för den första studien kan replikeras, är en jämförelse med den tidigare studien möjlig. Intern 

reliabilitet är tillämpbar när det är fler som forskar ihop, där dessa på förhand väljer hur de ska 

tolka det de ser och hör. Intern validitet uppnås om de observationer som presenteras i en studie 

stämmer överens med forskarens senare utvecklade teorier. Extern validitet innebär hur väl en 

forskares resultat kan tillämpas på andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011:352). 

3. TEORI 

I detta kapitel kommer jag ta upp de olika teorier som jag valt att tillämpa i min undersökning. 

Först kommer en historisk översikt av platsmarknadsföring göras, för att du som läsare ska bli 

familjär med begreppet och dess utveckling. Därefter kommer Jansson & Powers (2006) teori 

om den mjuka platsmarknadsföringen tas upp, följt av Ashworths (2009) teori om den hårda 

platsmarknadsföringen. Detta är huvuddragen, men det kommer följas upp med kortare referat 

till andra författare. Platsmarknadsföring är en teori som har funnits länge. Ashworth & Voogd 

(1994:39) menar att redan på 700-talet när Leif Eriksson precis hade upptäckt Grönland och 

sökte folk som kunde bosätta sig där, använde han sig av en form av platsmarknadsföring. Den 

har förändrats under seklens gång och bytt namn åtskilliga gånger, framförallt inom den 

engelskspråkiga forskningen. Först handlade det om place promotion, sedan byttes det mot 

place selling som övergick till place/city marketing och som slutligen blev place branding, 

vilken är den benämning som används mest idag. Det kan te sig som att det råder en konsekvent 

användning av de olika termerna inom forskningen, med en tydlig terminologisk ordning. Detta 

är dock inte fallet utan de olika begreppen flyter i själva verket samman och dyker upp i olika 

tidsepoker (Berglund, 2013, s. 11-12). 

I denna inledande bakgrundsdel i teorikapitlet kommer jag använda mig av dem engelska 

namnen för att lättare kunna visa den utveckling som har skett inom diskursen. I resterande 

delar av uppsatsen kommer dock den svenska benämningen och samlingsnamnet 

platsmarknadsföring användas i så hög utsträckning som möjligt, för att underlätta för läsaren 

och inbringa konsekvens i arbetet. I den andra delen presenteras den hårda och mjuka 

platsmarknadsföringen. Jag har valt att inte lägga någon större tyngd på slogans och logotyper 

från den mjuka platsmarknadsföringen då de i stor utsträckning går under 

varumärkesbildningen.  
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3.1 Platsmarknadsföringens utveckling 

Platsmarknadsföringen som vi känner igen den idag (2015) hade enligt Kotler et al. (1999) tre 

utvecklingsfaser. Den första fasen som han benämner smokestack chasing utspelade sig under 

industrialiseringen, när nystartade företag i industristäder snabbt ville skaffa sig billig 

arbetskraft och därigenom ett billigt tillverkningssätt. Olika belöningar utlovades till dem som 

valde att bosätta sig och arbeta i städerna. Den andra fasen kallad target marketing fortsatte i 

industristäderna, den här gången var det nya arbetsgivare, främst inom industrin, som skulle 

lockas till städerna. Det utlovades möjlighet till expansion och tillväxt, samtidigt som villkoren 

för export och en förbättring av arbetslokalerna genomfördes. Mer fokus lades på den interna 

marknaden och användningen av dess resurser. Den tredje fasen kallad product development, 

som kan sägas tillämpas idag, försöker vända sig mot nischade1 företag vilkas behov kan 

tillgodoses av den marknadsförda staden. Det finns en viss selektion i vem eller vad dagens 

platsmarknadsföring riktar sig till, en viss typ av företag eller befolkning önskas (Moilanen & 

Rainisto, 2009 refererar till Kotler et al. (1999)).   

Enligt Gold & Ward (1998) har den historiska utvecklingen av platsmarkandsföring, eller 

place selling som de använder sig av, bestått av tre faser. Den första kallas 

jordbrukskolonialiseringen. Den utspelade sig främst i USA och vilda västern under mitten av 

1800-talet, där de genom marknadsföring utlovade alla en möjlighet till sin egen bit land. Denna 

kampanj lockade till sig nybyggare som valde att slå sig ner. Bosättningarna de uppförde 

expanderade och slogs samman och blev i vissa fall till små samhällen och städer.  

Den efterföljande fasen kallar de urban funktionalitetsmångfald, under denna uppstod en 

stor spridning av olika urbana roller som trädde fram i takt med att de urbana systemen började 

mogna. I denna fas började marknadsföring av semesterorter resmål, förortsområden och 

försäljningen av den industriella staden skjuta fart. I den sistnämndas fall rörde det sig inte om 

place selling utan place promotion. Marken var ju redan såld och exploaterad, nu gällde det att 

försöka locka till sig nya industrier till staden, som kunde leda till arbetsmöjligheter för 

befolkningen och ekonomisk utveckling för staden.  

Den sista fasen, den postindustriella staden kom till i och med att de starka industristäderna 

i framförallt USA och Storbritannien började tappa arbetstillfällen inom industrin. Anledningen 

till detta var att industrierna började söka sig bort från de stora städerna till förorterna, där det 

fanns billigare uppstartsmöjligheter och arbetskraft. Samtidigt började fler och fler företag dyka 

upp inom informations- och servicesektorn, det skedde en omvandling från produktion till 

information. Sprungen ur denna plötsliga omvandling av arbetstillfällen uppstod ett behov att 

                                                 

 

 

1 Försöka sticka ut I mängden genom att ha ett unikt utbud. 
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förändra och förnya industristädernas identitet, från att förknippas med industrisamhället till att 

bli förknippade med informationssamhället som växte fram med postindustrialismen. I denna 

fas skedde en återgång till place selling, men city marketing trädde också fram som ett 

vedertaget begrepp (Gold & Ward, 1998). Efter att Gold & Wards bok (1998) publicerades har 

ytterligare ett namnskifte skett, idag är det mest använda begreppet place branding där 

förhållningssättet är att platsen är en produkt som behöver bearbetas för att öka dess attraktivitet 

(Rainisto, 2003, s. 43-46). 

3.2 De olika teorierna om platsmarknadsföringens användning 

Idag kan det sägas finnas två olika inriktningar på platsmarknadsföring, den ena är rotad i 

klassiska marknadsföringsteorier där platsen uppfattas som en produkt som ska säljas in. Den 

andra kommer från ett samhällsplanerarperspektiv, där stor tyngd läggs på att utveckla platsen 

för att den ska bli attraktiv och därigenom få intressenter och den för platsen sökta målgruppen 

att rikta sitt intresse dit.   

Jansson & Power et al. (2006) beskriver uppdelningen på ett bra sätt. De anser att det finns 

”mjuk” och ”hård” platsmarknadsföring. Den mjuka platsmarknadsföringen innefattar verktyg 

som slogans, logotyper och bildandet av platsvarumärken för att marknadsföra platser. 

Marknadsföringsstrategin innefattar alltså immateriella angreppssätt. Den hårda 

platsmarknadsföringen däremot använder sig av urban design, symbolbyggnader och 

evenemang. Denna strategi bygger istället på materiella angreppssätt (Jansson & Power et al., 

2006, s. 16; Kavaratzis 2004). I praktiken är det inte uppdelat på detta sätt, utan mjuk och hård 

platsmarknadsföring flyter samman och kombineras, något som tydligt kommer märkas i 

empirin. 

Jansson & Power (2006) beskriver den mjuka platsmarknadsföringen på ett tydligt och 

lättöverskådligt sätt i sin studie. Enligt dem är den offentliga sektorn inte lika erfaren som den 

privata när det kommer till denna typ av marknadsföring, genom vanliga 

marknadsföringskanaler och teorier. Det är en svårhanterad egenskap att skapa en bild som 

sedan ska projiceras utåt genom de rätta kanalerna och denna projektion ska i sin tur 

överensstämma med den ursprungliga bilden. Det finns en oerhörd variation i de kanaler som 

kan användas vid marknadsföringen. Det finns alltifrån tidningsnotiser och reportage, 

broschyrer, skyltar med reklam och information längs med transportsträckor, radio och 

televisionsreklam och webbplatser. Den kanske vanligaste och mest använda metoden hittills, 

enligt författarna, är kombinationen av en slogan och en logotyp. Detta skall dock inte ses som 

en simpel procedur då en misslyckad slogan och logotyp kan visa sig svår att bli av med. Det 

är dock en väldigt bra utgångspunkt för varumärkesbildningen av en plats. Som exempel kan 

New York tas upp och deras I♥NY kampanj. Denna lanserades som en reaktion på det faktum 

att staden New York under 1970-talet brottades med en negativ bild. Staden ansågs vara 

kriminell, fördärvad och nedgången. Denna bild missgynnade stadens turism och avskräckte 
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investerare. Kampanjen lyckades råda bot på den negativa bilden och ses av många som en av 

de mest effektiva platsmarknadsföringskampanjer som lanserats (Jansson & Power, 2006).  

Jansson & Power (2006) uppmärksammar fyra olika verktyg som är vanliga vid 

platsmarknadsföring och varumärkesbildning i Danmark, men som även får anses tillämpbara 

på andra platser. Dessa lyder som följer: 

Identifiera och skapa en berättelse om platsen, vid varumärkesbildning skall du försöka 

förmedla fram en positiv syn av platsen. På urbana platser är det viktigt att berättelsen har en 

lokal förankring och att invånarna känner igen sig i den. 

Använda professionella varumärkesbyggare, i dagens platsmarknadsföring används i 

många fall byråer och företag med god erfarenhet av platsmarknadsföring och 

varumärkesbildning för att utvinna en strategi för platsen. Det stora problemet för den offentliga 

sektorn som nämndes tidigare är att hitta rätt kompetens och använda den på rätt sätt, för att 

maximera möjligheten till en lyckad platsmarknadsföring. 

Utveckla en imagestrategi, detta begrepp innefattar utvecklandet av en ny logo, en manual 

för den grafiska designen som ska användas av platsens aktörer, en undersökning av den 

aktuella bilden för platsen och en strategi för att sprida den nya bilden bland platsens aktörer 

och få dessa att acceptera den.  

Använda varumärket i olika former och på olika sätt, exponering av varumärket genom 

souvenirer, marknadsföring på internet och andra mediekanaler. Här finns en avsaknad av 

kunskap huruvida överexponering av ett varumärke kan leda till en negativ bild istället för den 

önskade positiva (Jansson & Power, 2006). Slogans och logotyper har genomsyrat 

platsmarknadsföringen under i stort sett hela dess existens, exempel på hur dessa har sett ut och 

förändrats över tid finner ni i Wards (1998) bok Selling places: The marketing and promotion 

of towns and cities 1850-2000.  

Ashworth (2009), beskriver de olika delarna inom den ”hårda” platsmarknadsföringen, 

som Jansson & Power benämner den. Där lyfter han fram personlighetsassociering, 

symbolbyggnader, urban design, signaturdistrikt och evenemang. Dessa delar redogörs nedan. 

Personlighetsassociering (Personality association) är precis vad det låter som, ett försök 

att associera och sammanlänka en plats med en känd och inflytelserik person som haft någon 

form av härröre med platsen. Ett lyckat exempel på detta är Barcelonas användning av den 

kända konstnären Gaudí och hans verk som finns i staden och minner om hans tid som verksam 

där.  Detta ledde på 1980-talet till en lyckad varumärkesbilning och i kombination med de 

stundande olympiska spelen skedde en upprustning, av en på den tiden, ganska nedgången stad. 

En implikation som kan uppstå när denna metod används är att flera platser gör anspråk på 

samma person. Den plats som kan visa på starkast band och kopplingar till personen ifråga 

tjänar mest på att använda personen till platsens varumärke. I vissa fall kan det finnas en 

oönskad associering mellan en person och en plats. Några exempel som Ashworth tar upp i sin 

artikel är att Hitlers familj är från Branau i Österrike eller att Al Capones kriminella handlingar 
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utfördes i Chicago. Personlighetsassocieringar som tidigare var gynnsamma för en plats kan på 

sikt tappa sitt värde och bli svåra att bli av med. De kan rentutav bli ett en belastning för platsen. 

Här tar Ashworth (2009) upp Rotterdam som exempel och stadens lyckade marknadsföring 

under industrialiseringen där en bild målades upp av en effektiv och stark arbetarklass, något 

som staden senare under postindustrialismens framväxt hade svårt att göra sig av med. Staden 

försökte sig istället på personlighetsassocieringen med humanfilosofen Erasmus som troligen 

föddes i staden. Problemet var att Erasmus hade utfört större delen av sina livsverk i andra 

städer som skulle kunna göra tydligare kopplingar och anspråk på filosofens härröre med 

platsen. Detta hade dock inte skett ännu, när Ashworths (2009) artikel skrevs (Ashworth, 2009).  

Symbolbyggnader har genom tiderna funnits och använts för att demonstrera en plats makt 

och arkitektoniska unikhet. Med exempel som pyramiderna och Colosseum förstår vi att det 

inte är en ny företeelse. Dessa byggnader skulle inte enbart användas av allmänheten, utan de 

var även ett redskap för att demonstrera makt och ekonomisk suveränitet för de som regerade 

när byggnaderna uppfördes. Byggnaderna fungerar som ett sätt att säga: ”Titta här är vi, det här 

har vi åstadkommit”. Det finns två viktiga kriterier som en symbolbyggnad måste uppfylla. För 

det första måste dess arkitektur och uppförande vara märkbar och karaktäristisk, huruvida den 

sedan är omtyckt rent estetiskt är inte alltid det viktigaste. En byggnad som delar en befolknings 

åsikter i två läger kan vara ett mycket användbart marknadsföringsknep. Eftersom det leder till 

diskussion och argumentation som sedan kan sprida sig vidare, inte bara till den egna platsens 

befolkning, utan även till de omkringliggande platsernas befolkning (Ashworth, 2009). Det 

kanske tydligaste exemplet på symbolbyggnader idag är höga skyskrapor, där det sedan många 

år tillbaka har pågått en kamp om vilken plats som kan uppföra den högsta byggnaden. En titel 

som idag innehas av Burj Kalifa i Dubai med sina 828 meter (www.burjkhalifa.ae). Vid en 

snabb googlesökning på ”världens” hamnar ”världens högsta byggnad” på andraplats efter 

sökningen ”världens rikaste”, vilket visar på dess popularitet (www.google.se, 2015-01-06). 

För det andra måste arkitekten vara välkänd. Denne har nästan lika stor betydelse som 

byggnaden själv. Om det är en känd person som har ritat byggnaden har det mindre betydelse 

huruvida den är estetiskt tilltalande eller om den uppfyller sin tänkta funktion. 

Symbolbyggnader är i de allra flesta fallen tänkta att användas av allmänheten och innefattar 

oftast konstsamlingar eller fungerar som museum. De kan också tillhandahålla olika 

styrningsorgan och fungera som maktcentrum (Ashworth, 2009). Detta kan leda till en 

alienation från den egna befolkningen, ett slags barriär mellan makthavare och undersåtar, som 

snarare kan leda till missgynnsam publicitet än stärka platsens bild. Ashworth (2009) manar till 

försiktighet med för storslagna planer om uppförandet av symbolbyggnader, om resten av 

platsen inte kan leva upp till byggnadens glans. Risken finns att byggnaderna blir till så kallade 

”katedraler i öknen”, att deras prakt och storslagenhet känns malplacerade i sammanhanget, 

snarare än den fanbärare för platsen de var tänkta som. Symbolbyggnader i sig löser sällan en 

plats behov av en förnyad positiv bild. Det krävs istället en kombination av riktlinjer för hela 
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staden för att platsmarknadsföring genom symbolbyggnader ska fungera. Precis som när det 

gäller de övriga delarna inom platsmarknadsföring kan de inte tillämpas var för sig för att bli 

effektiva, utan de måste kombineras. Något som är svårt att undvika och förutse är det faktum 

att symbolbyggnader i många fall kan komma att överleva de styren som upprättade dem och 

därigenom inte symboliserar de värderingar som samtiden har. Istället kan de återspegla något 

gammalt och förlegat som inte går i samklang med dagens värderingar. När en sådan situation 

uppstår är det läge att byta symbolbyggnad vilket kan vara förhållandevis svårt (Ashworth, 

2009).  

Urban design kan sägas gå hand i hand med symbolbyggnader. Istället för en enskild 

utmärkande byggnad försöker man i detta fall införa en design och utformning som präglar det 

allmänna rummet. I det fallet eftersträvas enhetlighet, i allt från bänkar, lyktstolpar öppna ytor 

och parker. Både de som är bosatta i området och de som kommer utifrån ska känna att platsen 

är unik - en igenkänningsfaktor som bara är identifierbar med just denna plats. Det som bör 

undvikas, men som i många fall är svårt, är den så kallade katalogiseringen av redan befintlig 

och lyckad design, som återanvänds i städer världen över. Man vill vara originell, men det är 

lättare att vara originell med något som redan har prövats och burit frukt någon annanstans, 

vilket motarbetar syftet med att vara just originell (Ashworth, 2009). 

Signaturdistrikt har samma grundidé som urban design, att skapa enhetlighet. Dessa 

distrikt är tänkta att lyfta- och vara ansiktet utåt för hela platsen för att sätta den på kartan. Detta 

är inget nytt fenomen utan har tillämpats sedan 1800-talet när många städer skapade 

kulturdistrikt med museum, teatrar, operor och konserthallar. Syftet med detta var att skapa ett 

distriktvarumärke för att få publicitet. Idag dominerar en annan typ av utformning, nämligen en 

blandning av nöje, nattliv och restaurangnäring uppblandad med olika kulturaktiviteter. Ett 

exempel på det är Stockholms Stureplan. Tanken med dessa distrikt är att de ska ha ett liknande 

utbud av varor, tjänster, nöjen och vad mer som kan tänkas vara önskvärt för de som befinner 

sig på och besöker platsen (Ashworth, 2009). 

Evenemang är ett sätt för en plats att få erkännande hos platser runtomkring, som ett bevis 

på att den faktiskt existerar. Återigen är tanken att skapa en viss typ av varumärke kring platsen. 

I och med att den blir sammankopplad med evenemangets innehåll och förmåga som arrangör. 

Enligt Ashworth (2009) är den typ av evenemang som är mest framgångsrikt det kulturella. 

Som exempel kan vi ta Hultsfred, ett samhälle i Småland som varje år arrangerade en stor 

musikfestival med samma namn. På grund av ekonomiska förluster fick festivalen läggas ner, 

men återupptogs igen något år senare, den här gången i Sigtuna. Trots att den inte längre hölls 

på platsen Hultsfred lever namnet kvar, då varumärket blivit så starkt (svd.se, 2013). Denna 

passage kan kopplas till place-product co-marketing som togs upp tidigare i detta avsnitt, där 

platsen Hultsfred blev till produkten Hultsfred som sedan återuppstod på en annan plats.  

Evenemangen kan variera i storlek och global spridning, det evenemang som idag får störst 

genomslag i världen, ett så kallat megaevenemang, är de olympiska vinter- och sommarspelen, 
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framförallt sommarspelen. För att få störst genomslag gäller det att arrangören håller ett väl 

genomfört evenemang och visar att denne är kapabel att klara av en sådan stor utmaning. En 

mindre känd plats, som Salt Lake City vinner mer på att hålla i dessa megaevenemang, än redan 

kända städer som London. Det blir en stor exponering mot resten av världen, som genast sätter 

platsen i fråga på kartan. Evenemang kan onekligen förbättra en plats rykte, men det finns två 

saker som kan leda till motsatsen. För det första leder inte evenemang i sig till en långsiktig 

positiv påverkan på bilden av en plats. De fungerar bäst om det redan innan finns tendenser till 

att det händer saker på platsen som visar att utvecklingen går åt rätt håll och kommer fortsätta 

göra det även efter evenemanget. Detta kan sedan förstärkas av ett eventuellt lyckat evenemang. 

Den andra punkten hänger väl ihop med den första. Om ett evenemang har lett till ökad 

kännedom om en plats, men platsen visar sig vara en bristfällig produkt, då får publiciteten 

motsatt effekt, den ger en dålig bild av platsen (Ashworth, 2009).  

3.3 Reflektioner om teoriavsnittet 

I teoridelen har en översiktlig genomgång om hur platsmarknadsföringen har utvecklats under 

det senaste århundradet och vad den innebär idag gjorts. Det råder delade meningar inom 

diskursen. Det genomgående som nämns när man läser tidigare vetenskapliga artiklar inom 

området är att de lägger över ansvaret på någon annan att utveckla diskursen, snarare än de 

själva. Det går tydligt att urskilja att platsmarknadsföringen rör sig mot en mer komplex 

vetenskap, från ett litet urval av verktyg till en stor verktygslåda med idéer om hur du bäst får 

din plats att marknadsföra sig och sticka ut i mängden. 

4. RESULTAT 

I det här kapitlet kommer det empiriska materialet ställas mot studiens teoretiska bakgrund. 

Kapitlet innehåller också en jämförelse mellan kommunerna och respektive aktör och deras 

användning av platsmarknadsföring och vad de lägger tyngden på. Utifrån detta kommer 

skillnader och likheter kunna skönjas. Först kommer den mjuka platsmarknadsföringen 

behandlas för att sedan gå in på den hårda. Mjuk och hård platsmarknadsföring flyter ihop och 

kombineras i stor utsträckning som ni kommer märka i detta avsnitt, men det blir tydligare om 

det struktureras upp som om de är åtskilda. 

4.1 Varumärke 

Inom platsmarknadsföringen är målet att lansera en helhetsbild av en plats, som appellerar till 

de tänkta målgrupperna. Detta kallas varumärkesbildning och är ett verktyg som är inkorporerat 

i den mjuka platsmarknadsföringen (Jansson & Power, 2006). Utifrån intervjuerna 

framkommer det att båda kommunerna är införstådda och jobbar aktivt med att profilera sig. 

Hela Uppsala kommun jobbar med en gemensam profil för hur de vill uppfattas med hjälp av 
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Uppsala City och Destination Uppsala. Stefan Pettersson och Lisa Thörn berättar att de tre 

kärnvärdena som Uppsala kommun tagit fram är kunskap, kultur och historia. En kombination 

av de tre är den målbild kommunen eftersträvar. Detta ligger väl i linje med dem verktyg, 

framtagna av Jansson & Power (2006), som tas upp i teoridelen, där de nämner att en gemensam 

linje för en plats maximerar. Destination Uppsala har valt att vara selektiva i sin marknadsföring 

och vet vilken typ av person som oftast turistar i Uppsala, det är tyskar, amerikaner och britter 

och de har ett stort intresse för kultur och historia och har i många fall hög utbildning. Detta är 

den turism som kommer från utlandet. På den inhemska marknaden är de flesta som besöker 

Uppsala kommun belägna inom en tvåtimmarsradie från staden, men har samma typ av 

intressen som de turister som kommer från utlandet, berättar Stefan Pettersson. 

Vi gör egentligen ingen marknadsföring mot alla. Inte: här har vi allt, alla kan komma hit. Sådan 

marknadsföring görs inte alls, utan här är vi väldigt specifika, här vet vi att vi når en speciell typ av grupp. 

Vi vet att de som vill besöka Uppsala är äldre och att de har ett kulturellt och historiskt intresse....och då 

blir marknadsföringen därefter, den blir väldigt spetsig, vi försöker synas hos den här typen av personer. 

(Stefan Pettersson, 2014) 

Det här stämmer överens med det som Moilanen & Rainisto (2009) tar upp i teoridelen, att 

dagens platsmarknadsföring arbetar med att försöka vara nischad2 och vänder sig allt som oftast 

till en på förhand bestämd målgrupp. Destination Uppsala vet om att Uppsala som plats har 

svårt att locka till sig barnfamiljer, speciellt när Stockholm är beläget i närheten, det finns ett 

större utbud av aktiviteter som är mer lämpade för barnfamiljer i Stockholm.  

 

Knivstas varumärke bygger på att det är en ung kommun med en åldersmässigt ung befolkning och vår 

närhet till två regioncentrum och Sveriges största flygplats. Med sju minuter till Arlanda och Sky city, 

ungefär nio minuter till Uppsala och ungefär trettio minuter till Stockholm är det en plats med goda 

förbindelser trots att avståndet rent geografiskt från Stockholm får en att tro något annat (Hans-Petter 

Rognes, 2014). 

 

Samtliga respondenter nämnde vikten av att ha ambassadörer för en plats. Detta är platsens 

invånare bäst lämpade att ta på sig. Respondenterna anser att om invånarna är nöjda med hur 

platsen uppfattas och styrs är de inte sena med att dela med sig av det, de sprider vidare platsens 

varumärke. Hans-Petter Rognes berättar att han i Knivstabostäder delar ut aktivitetspengar till 

hyresgästföreningen i utbyte mot att de en gång per år ska få en glad artikel om Knivsta 

                                                 

 

 

2 Försöka sticka ut I mängden genom att ha ett unikt utbud.  
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publicerad. Det är inte marknadsföringen från artiklarna i sig som är det viktigaste, utan det är 

det faktum att de som är med i hyresgästföreningen fokuserar på det som är positivt i 

omgivningen snarare än det som är negativt. Detta bidrar i sin tur till en positiv känsla i 

grannskapet, vilket märks i diverse kundnöjdhetsmätningar som görs. Han hade tidigare jobbat 

med det här i ett ”problemområde” i Karlstad och efter ett tag ändrades inte bara uppfattningen 

om området av de som bodde där, utan även resterande Karlstad fick en positiv attityd till 

området (Hans-Petter Rognes, 2014).  

Slogans och logotyper var inte särskilt välanvänt, Stefan Pettersson sade att:  

 
”Man kan hänga upp minnet kring den (en slogan), vi har dem här, vid infarterna så står skyltarna med 

välkommen hit välkommen hem. Det använder vi inte i någon kommunikation utåt för att marknadsföra 

Uppsala, men vi vet att den sloganen ligger varmt om hjärtat för dem som bor och lever i Uppsala. Det 

finns nära där som en stolthet för staden, den är nog lite, jag skulle nog säga att sloganprinciper, ett tag 

skulle alla kommuner ha en under sin stadsskylt. Någonting som där är gräset grönare, alla har någon form 

av slogan men det känns lite som andra tider nu. Det är inte alls lika ”på” att vi måste komma på någonting” 

(Stefan Pettersson, 2014). 

 

Han berättar vidare att de har en tydlig grafisk profil som går igen i all mjuk 

platsmarknadsföring de gör, det kopplar åter igen till samma tanke som vid evenemang, de 

använder sig av bilder i unik utformning. Istället för att använda en bild bara på slottet vid 

marknadsföring använder de en bild med till exempel en cykel som togs vid extremcykel 

evenemanget som nämndes tidigare i detta kapitel.  

Hans-Petter Rognes berättade att Knivsta kommun tänker sätta upp skyltar med bilder och 

information om kommunen längs med E4:an och järnvägsspåret för att exponera sig för möjliga 

intressenter som färdas längs med dessa transportsträckor. Det färdas ett antal beslutsfattare där 

varje dag, om de får se lite ny information om Knivsta kommun kan det ändra deras uppfattning 

om platsen och skapa ett intresse kring den och möjlighet att lokalisera sig där, menar han. 

Lisa Thörn berättade att Uppsala City ger ut papperstidningen Uppsalia där de skriver om 

profiler och saker som händer i staden. 

 

4.1.1 Förändring och igenkänning av bilden 

En fråga i intervjuerna handlade om ifall de försökte använda sig av den befintliga bilden som 

finns av platsen vid deras platsmarknadsföring eller om de försökte förändra den. Lisa Thörn 

nämnde att det utifrån Uppsala Citys synvinkel var både och. Hon menar att de på Uppsala City 

hittills har varit otillräckliga med att visa på vad de i Uppsala City gör för staden. Det är få som 

vet att de ger ut tidningen Uppsalia till exempel och att de står bakom evenemang som Allt ljus 

på Uppsala och Uppsala Fashionweek. Det är något de måste bli bättre på, att visa sig. Det 

finns en uppfattning om att stadskärnan i Uppsala är mindre än vad den faktiskt är. Det finns 
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många nischade butiker med speciellt utbud som ligger gömda och som alla kanske inte hittar 

till. Det måste ske en förändring av bilden,  

Vi gör både och, vi lyfter fram det som finns, vi behöver tala om vad vi har för utbud och vi är dåliga på 

det, det finns mycket stadskärna. Man tycker den är liten och komprimerad, men den är större än man tror. 

Det finnsgator där det finns mycket nischade butiker, som man kanske inte hittar direkt. Det är inte bara 

gågatan med kedjor. (Lisa Thörn, 2014) 

 

Det är alltså inte ett försök att drastiskt förändra bilden utan snarare upplysa om det som finns. 

Hans-Petter Rognes anser att Knivstas bild håller på att förändras för tillfället. Från att ha varit 

sedd som en liten landsortskommun, har de nu ambitioner att expandera och bli sedda som en 

plats med goda förbindelser till både Stockholm, Arlanda och Uppsala. 

På frågan om intervjupersonerna tror att de som verkar och bor på platsen känner igen sig 

i den bild och det varumärke som försöker skapas var alla ganska eniga om att de trodde det. 

Stefan Pettersson ansåg att den varumärkesbild Destination Uppsala utformar känns igen hos 

både invånare, företag och besökare, såväl nationella som internationella. Han menar dock att 

Uppsala är en plats som växer, vilket kräver upprustning och investeringar, vilket på sikt kan 

ändra bilden av platsen. I takt med att platsen växer ökar även antalet turister och det måste 

staden anpassa sig efter. Det här är intervjupersonernas uppfattning, vad medborgarna å sin sida 

anser kan inte utrönas. Då måste en undersökning göras där just deras syn på saken lyfts fram. 

4.2 Målgrupp 

På frågan om vilken målgrupp som är viktigast och som de främst vänder sig till i sin 

marknadsföring, av invånare, företag och turister menar intervjupersonerna att det är en 

blandning utav dem tre. Om de tvingades välja svarar de alla olika. Lisa Thörn anser att 

invånarna, i det här fallet Uppsalaborna, är den viktigaste målgruppen. Utan människor som rör 

sig i stadskärnan har den inte mycket att komma med. Det lägger grunden för att de andra 

målgrupperna ska vilja komma dit, en tom stadskärna känns inte inbjudande. Längre ner i 

empirin behandlas evenemanget Allt ljus på Uppsala. Ett evenemang som främst är riktat mot 

invånarna och är tänkt att skapa liv och rörelse i staden och ge möjlighet för invånarna att 

upptäcka för dem hittills okända platser.  

Destination Uppsala är främst intresserade av att få turister till Uppsala som tidigare 

nämnts. Stefan Pettersson anser också att en blandning mellan företag, inflyttare och turism är 

viktig, men att turismen ganska naturligt blir deras viktigaste målgrupp. Han nämner tre olika 

typer av turister och rangordnar dem utifrån ekonomisk vinning för Uppsala. Kongressbesökare 

hamnar högst upp med en daglig konsumtion på ungefär tretusen kronor. På andra plats kommer 

evenemangsbesökare som spenderar ungefär åttahundra kronor per dygn och på tredje plats 

kommer den vanliga turisten som spenderar ungefär femhundratrettio kronor per dygn. Dock 
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är inte kongressbesökarna lika många som till exempel vanliga turister, men om bara hänsyn 

tas till vad den enskilda personen spenderar är de mest värdefulla. Han fortsätter med att berätta 

att det krävs en blandning av de tre. Om staden var tom skulle inte kongresserna vilja besöka 

Uppsala, därför krävs de vanliga turisterna och invånarna och de i sin tur vill ha saker att göra 

i staden som företag och evenemang står för.  

Det Hans-Petter Rognes och Knivsta försöker locka till sig är företag till kommunen. Han 

anser att marknadsföringen riktad mot nyinflyttning till Knivsta sköter sig själv och utvecklar 

det med att de har väldigt mycket byggklar mark och den senaste de sålde var helt slutsåld på 

ett halvår.  

Villatomterna, som visserligen var ganska få, tog slut på en timme. Bostadsbolagen i kommunen har en 

hälsosam bostadskö, det är större efterfrågan än det byggs för, vilket ger en hälsosam befolkningsökning, 

de växer ansvarsfullt (Hans-Petter Rognes, 2014).  

Hans-Petter Rognes uttryckte att företag inte har insett att de skulle ha nytta av att etablera sig 

i Knivsta än. Av den anledningen försöker kommunens representanter, däribland han själv, ta 

personlig kontakt med företag, utländska såväl som inhemska, som de bedömer skulle tjäna på 

att lokalisera sig i Knivsta. Representanterna visar företagen vad kommunen har att erbjuda 

utifrån företagens behov. För utländska företag är närheten till en flygplats något som ligger 

högt på önskelistan, då de oftast vill kunna ta sig till sina utlandskontor snabbt, samtidigt som 

de vill ha närheten in till Stockholm. Problemet är dock att de oftast vänder blicken mot platser 

i Stockholmsområdet. Rent geografiskt ligger de närmare och då upplevs inte Knivsta som ett 

alternativ. Men med SJ-tåg tar det lika lång tid att ta sig mellan Knivsta och Stockholm som det 

tar mellan Upplands-Väsby och Stockholm med pendeltåg. Trots att Upplands-Väsby ligger 

flera hållplatser längre fram på järnvägssträckan. Knivsta jobbar med att få företag att inse att 

Knivsta är en attraktivt belägen plats, även om det geografiskt inte uppfattas som det. Närheten 

till Arlanda är något som  

Om man skulle ge sig på en jämförelse, utifrån båda kommunerna, med Gold & Wards 

(1998) analys av platsmarknadsföringens utveckling under åren, kan man säga att Knivsta 

ligger i det andra stadiet, de har befolkningsunderlaget, men nu behöver de skapa arbetstillfällen 

i staden, samtidigt som de har ambitioner att bygga ut kommunen och öka invånartalet. Uppsala 

kommun däremot har ett stort befolkningsunderlag och gott om arbetstillfällen, vilka givetvis 

kan förbättras, men där är turismen mer framskjutande och av större vikt, även nischade företag 

är attraktivt. Alltså ett tydligt exempel på en plats som befinner sig i det post-industriella stadiet. 

 

4.3 Symbolbyggnader 

På frågan angående användningen av symbolbyggnader nämnde alla intervjupersoner att det 

finns i respektive kommun och att de använder dem i mer eller mindre hög grad. Hans-Petter 
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Rognes på Knivsta kommun berättade att deras nyuppförda 3  kommunhus är en typ av 

symbolbyggnad, eller märkesbyggnad som han kallade det:  

Man slog ju an en ton av ambitioner för att bygga en stad snarare. Så ambitionsnivån visar man på. Sen så 

fortsätter man utvecklingsarbetet. Hade man gjort en annan byggnad hade man fått ett annat uttryck. Jag 

tror att en bra investering gör en markering, som den sorts märkesbyggnad som det här är (Hans-Petter 

Rognes, 2014). 

De vill genom sitt kommunhus visa på den ambition kommunen har, en ambition att utvecklas 

och bilda en stadskärna runt kommunhuset. Detta kan vara ett risktagande, att det blir som 

Ashworths (2009) teori nämner, en katedral i öknen. Dock verkar det inte bli fallet för Knivsta, 

utan det har nog snarare gett frukt då det uppförts byggnader lite varstans runt kommunhuset. 

En annan byggnad som kanske bättre stämmer överens med Ashworths (2009) beskrivning av 

symbolbyggnader och hur de bäst gynnar platsen är den byggnad som uppförs av det lokala 

byggföretaget i Knivsta, Junior Living. Det är ett flervåningshus bestående av 32 kvadratmeter 

stora ettor, vilka är tänkta att fungera som studentbostäder (www.juniorliving.se).

 

http://www.knivsta.se/sv-SE/Kommun-och-politik/Ekonomi%20och%20statistik/Budget%202015.aspx 

 

                                                 

 

 

3 Invigdes 2012  
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Byggnaden delar åsikterna hos invånarna i Knivsta. Hans-Petter Rognes berättade att; Många 

tycker väldigt mycket illa om den och andra tycker bra om den (Hans-Petter Rognes, 2014). 

Det är precis vad Ashworth (2009) menar är en god egenskap hos symbolbyggnader, om de 

skapar diskussion och delar åsikterna hos invånarna på platsen är det mer värdefullt för 

marknadsföringen av platsen än byggnadens estetiska utseende och huruvida den uppfyller sin 

funktion eller ej.  Dessutom är den designad av Andreas Martin-Löf - en omtalad arkitekt. Han 

blev år 2014 utsedd till årets arkitekt och skapelsen i Knivsta fick pryda både framsidan och 

delar av insidan i tidningen Arkitektur. Den är fortfarande inte helt färdig, men i framtiden kan 

den, kombinerat med det nya kommunhuset fungera som Knivstas riktmärken.  

Destination Uppsala använder sig mycket av de symbolbyggnader som finns att tillgå i 

Uppsala i sin grafiska design. De är inte rädda för att använda sig av schabloner av domkyrkan 

och Carolina Rediviva, men de försöker visa upp dem på ett nytt sätt. Ett exempel Stefan 

Pettersson tog upp var att de höll i en extremcykeltävling som gick av stapeln sommaren 2014. 

De valde att hålla i den för att den utspelade sig i en unik miljö. 

Då startar de vid slottet och hoppar över vägen och landar nere vid Botan4, en sorts extremcykling, och de 

bilderna, kan man säga, om man då ser en cykel som gör en volt i luften med slottet i bakgrunden, det är 

det lite typiska bildspråket, vi visar det på ett nytt sätt (Stefan Pettersson). 

 

De vill visa upp staden på ett nytt sätt, precis som evenemanget Allt ljus på Uppsala, som jag 

kommer berätta mer om här nedanför. De lyser upp olika symbolbyggnader, objekt och stråk. 

Just det unika är något som Stefan Pettersson menar genomsyrar hela Uppsalas 

platsmarknadsföringsstrategi. 

4.4 Evenemang 

Både Destination Uppsala och Uppsala City anordnar och utformar evenemang. Uppsala Citys 

arbete med evenemang vänder sig främst till invånarna, de försöker skapa liv och rörelse i 

stadskärnan. De ligger till exempel bakom Allt ljus på Uppsala, som vartannat år arrangerar en 

ljusslinga, som de kallar det, genom staden. Längs med slingan finns olika objekt, byggnader 

och stråk upplysta av konstnärliga ljusskapelser. Uppsala City står inte själva för kostnaden av 

de olika ljuskreationerna utan det gör de företag som har byggt upp dem. Tanken är att det ska 

få invånarna i staden att se sådant som de kanske inte vanligtvis ser och ge en ny bild av platser 

och byggnader som annars passeras utan någon närmare granskning eller eftertanke. De 

försöker till varje ny upplaga av evenemanget byta ut de flesta objekt som tidigare blivit 

                                                 

 

 

4Botaniska trädgården 
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upplysta för att få förnyelse och få besökarna att fortsätta upptäcka staden och se den på nya 

sätt. Lisa Thörn nämner att det finns fyra kärnvärden, eller syften, de vill uppnå när de 

arrangerar evenemanget. Bland annat vill de skapa en trygghetskänsla i stadskärnan under en 

mörk period. 

 

November är en mörk månad, vi väntar på att julbelysningen ska tändas, det är oftast, blött, grått och kallt. 

Genom att skapa ett ljusevent så gör det att folk går ut iallafall, då skapas det platser där du kan uppleva 

saker (Lisa Thörn, 2014). 

 

Evenemanget ska vara hållbart och använda sig av energisnål teknik, 2014 års upplaga drog 

inte mer än en lampstolpe 5  på studenternas idrottsplats. Promenaden ska innehålla 

överraskningar för besökarna, med dem fina ljusskapelserna och dessutom ska det vara 

hälsofrämjande. Symbolbyggnader som Carolina Rediviva, Domkyrkan och Uppsala Konsert 

och Kongress har under evenemangets levnadstid fått nytt ljus på sig (Lisa Thörn, 2014).  Inte 

minst i år när en känd gammal Uppsalaprofils upptäckt fick pryda Carolina Redivivas fasad, 

nämligen Anders Ångströms optiska spektrum. Passande nog sammanföll 2014 års upplaga 

med dennes tvåhundrade födelsedag (ub.uu.se, 2014). Hela evenemanget kan sägas passa 

väldigt bra in på de tre ben som Destination Uppsala talar om, kunskap, historia och kultur. För 

att återknyta till Ashworths (2009) teori, kan vi konstatera att Allt ljus på Uppsala är en 

kombination av i stort sett alla dennes verktyg och även Jansson & Powers (2006) teori om 

varumärkesbyggnad och en tydlig imagestrategi. Huvudkomponenten är givetvis evenemanget, 

detta i sin tur visar upp symbolbyggnader, signaturdistrikt och väver även in en 

personlighetsassociering.   

Destination Uppsala jobbar aktivt med att värva evenemang och de har en tydlig profil 

gällande detta. För att ett evenemang ska vara intressant att stötta och satsa på måste det först 

granskas utifrån åtta kriterier som satts upp som mål och krav. Ett kriterium är vilka typer av 

personer det lockar till sig. Om det bidrar till ett ökat antal hotellboenden under tiden har det 

ett högt värde, jämfört med om det bara leder till dagsbesök eller att endast Uppsalabor besöker 

det. Ett annat är om det bidrar till en positiv bild av Uppsala som varumärke eller ej. 

Musikhjälpen till exempel knyter an till de tre benen som Uppsalas varumärke vilar på, 

kunskap, historia och kultur. Om ett evenemang har ett tydligt tema väger det tyngre än en 

vanlig musikkonsert till exempel. Medialt genomslag är också ett kriterium som finns med, om 

evenemanget blir exponerat även i omvärlden har det större värde än om det bara rapporteras 
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om det i lokalpressen. Ett annat kriterium han tar upp som de jobbar mycket med är att 

evenemanget ska försöka vara unikt (Stefan Petterson, 2014).  

 

Det är åtta kriterier det blir som en tratt och ramlar man igenom hela och kommer ut där nere är det något 

som vi går helt in i och hjälper till med och där finns det ju även en risk förstås. (Stefan Pettersson, 2014) 

 

De åtta kriterierna, direkt hämtade från Destination Uppsalas hemsida, är att evenemang ska: 

bidra till Uppsalas ekonomiska tillväxt, bidra till varumärket Uppsala, stärka varumärket genom 

synlighet, vara unika, verka för Uppsalas långsiktiga hållbarhet, lämna bestående värden i 

staden och bidra till destinationsutveckling, engagera den kommunala organisationen och bidra 

till att öka Uppsalas besöksantal och årsbeläggning över året (Strategi för möten och 

evenemang, 2014). 

När ett evenemang har blivit godkänt sätts en evenemangslots och en kontaktperson in som 

båda ska se till att arrangörerna får det de behöver för att anordna evenemanget. Smidighet och 

flexibilitet är ledordet för dessa, vilket förhoppningsvis gör att de väljer Uppsala för sitt 

evenemang och vill återvända i framtiden. Förhoppningen är att den goda kontakten gör att de 

rekommenderar Destination Uppsala till andra arrangörer. I Musikhjälpens fall undersökte 

Destination Uppsala hur de kunde hjälpa till att sprida vetskapen om att evenemanget faktiskt 

skulle hållas i Uppsala. Informationen gick ut i de marknadsföringskanaler de har tillgång till 

som sociala medier, webbsidor och annonser. Detta, poängterar Stefan Pettersson, är inget unikt 

behandlingssätt just för Musikhjälpen utan det gäller för alla evenemang som söker sig till 

Uppsala (Stefan Pettersson, 2014). 

Den unika miljön i Uppsala är väldigt viktig i Destination Uppsalas evenemangsstrategi, 

vilket även lyftes fram tidigare i detta avsnitt om symbolbyggnader. Evenemanget ska inte 

kunna återskapas någon annanstans.  

 

Om det är någon som kommer till oss och säger vi vill göra en konsert i en gympahall är vi inte lika på, 

men säger de att de vill göra något stort i Botan6 då är vi mera med. (Stefan Pettersson, 2014) 

 

Ett exempel bortsett från cykeltävlingen med slottet som inramning är sommarens konsert med 

Elton John. Den ska spelas i botaniska trädgården av samma anledning, det vill säga 

lokalanknytningen till Uppsala, som inte går att hitta någon annanstans i världen. Utifrån 

informationen Stefan Pettersson bidrog med och teorin som Jansson & Power (2006) står för 

kan vi tydligt se att Destination Uppsala har god kunskap inom varumärkesbildning. De 

försöker aktivt stärka Uppsalas varumärke och jobbar efter en varumärkesprofil. Det framgår 
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även i detta och tidigare avsnitt att även Uppsala City är införstådda med de tre benen: kunskap, 

historia och kultur, som tagits fram som ledstjärnor för Uppsalas varumärke.   

I Knivsta kommun går Långhundra marknad av stapeln varje år. Det är en medeltida 

marknad som arrangeras i Husby-Långhundra. Hans-Petter Rognes har funderat på en strategi 

för att möjliggöra en personlighetsassociering mellan Knivsta kommun och Mora stenar, 

platsen där en person sist blev vald till kung av Sverige. Det i kombination med 

medeltidsmarknaden, vars plats tidigare var kungaboning, skulle ge god marknadsföring för 

Knivsta (Hans-Petter Rognes, 2014; Husby-Långhundra hembygdsförening, 2015).  

Både Lisa Thörn och Stefan Pettersson belyste betydelsen av att evenemangen blir lyckade. 

Om ett evenemang inte blir lyckat finns det stor risk att det drar med sig platsen och ger den 

dålig publicitet. Stefan Pettersson använde ett bra exempel. Ett evenemang kan placeras på en 

tiogradig skala, där tio är väl genomfört med betydande publicitet medan noll innebär att det 

inte alls levde upp till förväntningarna och inte gjorde något avtryck alls i media. Om det 

däremot skulle hända något allvarligt, ett olycksfall eller liknande kan det slå över till den 

negativa skalan, det skapar negativ publicitet. Det är ett av skälen till att de har 

evenemangsstrategin med de åtta olika kriterierna, för att undvika att sådant sker. De försöker 

dessutom undvika att ta alltför stora risker, PR-mässigt, med sina evenemang. Som exempel tar 

Stefan Pettersson upp ett eventuellt sponsrande av en idrottsman. Det skulle kunna ge bra 

marknadsföring för Uppsala kommun, men risken att denne skulle dopa sig, eller göra något 

olämpligt och därigenom få dåligt rykte gör det hela ytterst osannolikt då risken är för stor. 

 

4.4.1 Musikhjälpen 

 

Ett evenemang som nyligen gick av stapeln i Uppsala var Musikhjälpen. Det arrangeras årligen 

och startade 2008. Tanken med evenemanget är att samla in pengar till ett på förhand bestämt 

tema. Detta görs genom att önska låtar för en summa pengar och starta egna engagemang som 

tillsammans samlar ihop pengar. 2014 års upplaga var första gången det hölls i Uppsala, innan 

dess har värdarna för evenemanget varit Göteborg och Malmö. Temat för året var att samla in 

pengar till att stoppa spridningen av HIV. Bakom evenemanget står Sveriges radio och SVT 

(Sveriges radio, 2015-01-21). Både Destination Uppsala och Uppsala City var involverade i 

kontakten och lokaliseringen av evenemanget. Destination Uppsala skötte de inledande 

förhandlingarna om var det skulle hållas och hur de skulle kunna hjälpa till med 

marknadsföringen av evenemanget. Under själva evenemanget fungerade Lisa Thörn som en 

slags koordinator och såg till att arrangörernas arbete blev effektivt, då hon kunde bistå med de 

rätta kontakterna.  

 

Det går inte att mäta, så många gånger som de sagt Uppsala. Och positiviteten! Hade vi inte levererat, hade 

vi gjort något fel, hade det varit tomt på torget, tråkigt bemötande, hade det varit negativt, då hade det 

skadat jättemycket. Det var en risk, jag stod där måndagen det började och kände paniken komma. Man 



22 

 

 

 

undrade om det skulle komma något folk, men nu med det här resultatet är det helt fantastiskt. När Kodjo 

skrek i söndags att det här är världsklass Uppsala, det går inte få bättre marknadsföring! (Lisa Thörn, 2014) 

 

Stefan Pettersson stämmer in i Lisa Thörns entusiasm över resultatet. Det faktum att 

Musikhjälpen slog rekord i både insamlade pengar och antalet uppstartade initiativ visar på att 

de lyckats med värdskapet. Det ger givetvis god publicitet för Uppsala, men det får inte 

glömmas bort att det främst står för en god sak.  

Alla tre aktörer använder sig av evenemang, det som tydligt kan urskiljas är vikten av det 

unika och kopplingen till platsen evenemanget hålls på.  

4.5 Signaturdistrikt och design 

På frågan om de arbetar med signaturdistrikt svarade Stefan Pettersson att Uppsala kommun 

för tillfället jobbar med att försöka rusta upp Drottninggatan till den paradgata den är tänkt att 

vara, men att det inte är något som ligger på deras bord, utan det är stadsarkitekternas 

arbetsuppgift. Lisa Thörn nämnde att Uppsala City är med och arbetar med kommunen vid val 

av julbelysning, trivsel och renhållning  

Knivsta kommun jobbar också med utformningen av platsen, men i deras fall har inte den 

stadskärna de eftersträvar blivit klar ännu. Det går dock att utifrån intervjun se att de avvägt 

uppförandet för att få ett bra resultat. De olika fastighetsbolagen i Knivsta ska vara med och 

bygga upp en stadskaraktär med en levande kärna och centrum. Knivsta eftersträvar en 

stadskärna som skall vara blandad i sin utformning, därför är flera aktörer inblandade. På det 

sättet hoppas man undvika den trista homogenitet som lätt uppstår om bara ett byggbolag står 

för produktionen. Trots en tanke om att utforma husen i olika design och uppförande ser de 

ändå påfallande lika ut, då byggbolag oftast använder samma modell och leverantör av dörrar 

och fönster till sina byggen. Hans-Petter Rognes menar att det kan bli konstigt om designen och 

utformningen på byggnaderna skiljer sig åt, men alla standardmaterial går igen i alla deras 

byggnader (Hans-Petter Rognes, 2014).  

Signaturdesign och distrikt är inte ett lika vedertaget platsmarknadsföringsverktyg hos 

någon av de två aktörerna Destination Uppsala eller Uppsala City, då det ligger utanför deras 

arbetsområde. Det är snarare stadsplaneringskontoret som har det ansvaret. I Knivsta kommuns 

fall och deras fastighetsbolag får de vara med och bestämma hur de nyuppförda byggnaderna 

ska utformas när de väljer byggbolag till utformningen av den nya stadskärnan.  

4.6 Personlighetsassociering 

Personlighetsassociering är något som de på Destination Uppsala berättade att de jobbar med. 

De försöker främst anknyta till Carl von Linné och hans trädgårdar som finns utspridda i 

Uppsala och resterande Uppland, men även till vikingarna och deras kvarlämningar som finns 

att beskåda i gamla Uppsala. Just exemplet med Linné knyter an till Ashworths (2009) teorier 

om att den plats med starkast koppling till en person tjänar mest på det, men flera platser kan 

välja att förknippa sig med samma person. Just Linné är i grunden från Småland, men utbildade 
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sig i Uppsala och genomförde större delen av sin utbildning och gjorde sina upptäckter där 

(Odöö, 2010). Denna personlighetsassociering försöker dock inte ändra bilden av Uppsala, 

vilket Ashworth (2009) i någon mening menar är den vanligaste användningen av detta verktyg. 

Utan den vill snarare stärka den bild Uppsala har i form av kunskapscentrum och studentstad.  

4.7 Sammanfattning  

I det här avsnittet har vi fått en inblick i hur platsmarknadsföringen används i praktiken. Allt 

från varumärken till symbolbyggnader har tagits upp. Det märks tydligt att användningsområdet 

är väldigt brett, med en liktydig idé om hur den bäst bör tillämpas. Alla verktyg används inte i 

lika hög grad, utan vissa sticker ut mer än andra. Jag har här belyst vilka målgrupper respektive 

aktör främst vänder sig till. Dessa aktörer jobbar aktivt med att bilda ett varumärke för 

respektive plats, men det är främst Destination Uppsala som har en utpräglad strategi och det 

går tydligt att skönja stora likheter med Jansson & Powers (2006) förslag på hur 

varumärkesbildning bäst görs, det finns belägg för att de har använt sig av alla punkter som 

författarna har ställt upp. Olika mål och kärnvärden tas upp, där Uppsala kommun bygger sitt 

varumärke kring kunskap, historia och kultur, medan Knivsta kommun bygger sitt kring dess 

goda transportförbindelser mot Stockholm, Uppsala och Arlanda. Uppsala kommun har kommit 

längre när det gäller användandet av evenemang för att marknadsföra sig än Knivsta kommun. 

Detta har förmodligen att göra med att Uppsala kommun är väsentligt mycket större och har 

goda möjligheter att attrahera turister till skillnad mot Knivsta kommun i dagsläget. Uppsala 

kommun med Destination Uppsala i spetsen har även utvecklat och tillämpar den mjuka 

platsmarknadsföringen i högre grad än Knivsta kommun. Resterande verktyg används i 

likvärdig utsträckning inom båda kommunerna, men totalt sett får Uppsala kommun anses vara 

de som i högst grad använder sig av och har en mer utpräglad platsmarknadsföring.    

5. DISKUSSION 

 

Den tydliga skillnaden som kan skönjas mellan de tre aktörerna Destination Uppsala, Uppsala 

City och Knivsta kommun är att Uppsala City vänder sig till den lokala befolkningen, för att 

öka handeln och rörelsen i stadskärnan. Medan Destination Uppsala försöker stärka Uppsala 

kommun som turistort. Knivsta kommun försöker istället locka till sig företag. Utifrån de två 

kommunerna kan det skönjas att Uppsala inte har samma behov av att locka till sig företag då 

de har stort befolkningsunderlag och givet deras ålder längre tradition av företagande i 

kommunen jämfört med Knivsta. Dessa två faktorer är det som främst skiljer de båda 

kommunerna åt och det faktum att Knivsta ännu inte har någon nämnvärd turistnäring eller 

marknadsföring mot denna grupp. Det kommer förmodligen med mognad, när kommunen 

skapat sig en identitet och en historia den kan nå ut med som gör den intressant som turistmål, 

kombinerat med ett större befolkningsunderlag. Som nämndes i sammanfattningen av 
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föregående avsnitt har Uppsala kommun kommit längre med och använder sig i högre 

utsträckning av mjuk platsmarknadsföring än Knivsta. Utifrån Jansson & Powers (2006) 

verktyg kombinerat med intervjun av Stefan Pettersson kan vi finna empiriska stöd för att 

Uppsala kommun har en väletablerad mjuk platsmarknadsföring. Där kan Destination Uppsala 

och Uppsala City ses som professionella varumärkesbyggare för kommun och stadskärna. De 

har en gemensam imagestrategi som de använder sig av i all sin kommunikation utåt. De 

försöker marknadsföra sig på unika sätt, gärna genom något som är unikt för platsen Uppsala, 

och de försöker skapa en gemensam berättelse om platsen, med främst Carl von Linné som 

förgrundsfigur. Vad jag utifrån detta resultat inte kan göra är att finna en orsak till varför det 

förhåller sig på detta vis, jag kan dock spekulera. Möjligen kan skillnaden mellan Uppsala och 

Knivsta kommuns mjuka platsmarknadsföring förklaras av Knivstas för tillfället ringa storlek 

och förhållandevis unga ålder, de kan antas befinna sig i en uppstartsfas och fokus läggs 

förmodligen på att bygga upp något som kan marknadsföras. Detta mönster blir tydligt i 

intervjun med Hans-Petter Rognes där denne säger att de ska placera ut skyltar, de bygger sin 

stadskärna och deras huvudsymbolbyggnad är precis uppförd. Detta kan möjligen visa att den 

fysiska planeringen och därmed den hårda platsmarknadsföringen ges störst prioritet framför 

den mjuka till en början, men att den mjuka platsmarknadsföringen kommer med mognad i 

form av storlek. Frågan är om det inte borde göras en distinktion mellan simpel och avancerad 

mjuk platsmarknadsföring, där slogans och logotyper kan ses som det simpla medan den mer 

avancerade är varumärkesbildningen som kan antas behöva mer tid och en viss storlek och 

dragningskraft hos platsen för att bära frukt. Just slogans och logotyper känns något förlegat, 

något som Stefan Pettersson nämner i resultatdelen. De bör kombineras med verktygen som 

finns hos varumärkesbildningen för att ge bäst resultat, en imagestrategi och gemensam grafisk 

design, för att säkerställa att platsen genomsyras av samma prägel, känsla och inställning.  

Utifrån intervjuerna märks det tydligt att den mjuka och hårda platsmarknadsföringen 

sällan används var för sig, det är ofta kombinationer av de olika verktygen som i Allt ljus på 

Uppsalas fall, där ett evenemang kombineras med symbolbyggnader, design och 

signaturdistrikt. Det kan tyckas simpelt att dela upp innehållet i platsmarknadsföringen på detta 

sätt, som om allt vore svart och vitt, när det i själva verket är en stor gråskala där de olika 

verktygen flyter samman. Detta görs endast för att underlätta och göra det mer överskådligt 

både för mig och läsaren, jag är mycket väl medveten om att det är mer komplext i verkligheten. 

I de artiklarna jag läst under det här arbetet har vikten allt som oftast lagts på att locka till sig 

något utifrån och de som redan befinner sig på platsen glöms i många fall bort. 

Intervjupersonerna lyfter fram invånarnas betydelse och jag tror att i framtiden kommer deras 

betydelse för platsmarknadsföringen vara ännu mer viktig. För precis som nämnts tidigare är 

platsens invånare dess bästa ambassadörer. Just denna bit är Uppsala City inriktade mot. 

En annan inriktning som också är väldigt intressant är den om en plats identitet och 

huruvida de styrandes tankar och profilering av platsen känns igen av invånarna. 
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Platsmarknadsföring är ett verktyg som inte får missbrukas av de som har fått ansvar av platsens 

invånare att sköta om det. Det är viktigt att vara lyhörd och komma ihåg att platsen ifråga inte 

hade varit vad den är utan de som har levt och verkat där. Plats och identitet är två mycket 

komplexa ting och ska inte tas allt för lättvindigt, då finns det risk att de som gör den till vad 

den är, dess invånare, inte längre känner igen sig. Som en främling i sin egen kropp för att göra 

den liknelsen. Platsen definierar oss vare sig vi vill det eller ej. En studie som är väldigt 

intressant att läsa på just det här området, för den som vill få en djupare inblick i detta är: 

Paradoxes of City Branding and Societal Changes av Can-Seng Ooi (2011) och City Branding 

and Stakeholder Engagement av John P. Houghton och Andrew Stevens (2011). Där tar de upp 

och problematiserar just avsaknaden av lokalanknytning och den svåra avvägning platser och i 

just deras fall städer måste göra mellan de lokala intressenterna och de utomstående 

intressenterna och vilken bild som kan tilltala båda dessa. Där lyfts även samhällsplanerarens 

roll fram, vilken likt en moderator ska se till att båda dessa intressenter tillgodoses (Houghton 

& Stevens, 2011; Ooi, 2011). Evenemangen som tas upp är exempel på något som 

lokalbefolkningen kan ta del av och känna stolthet och engagemang för, men som även skapar 

liv och rörelse på platsen och ger den ett nytt sken och energi. Detta är något jag tror är viktigt 

för att lokalbefolkningen, att något nytt händer som livar upp vardagen, annars finns det risk 

till en tendens att bara ta platsen och dess omgivning för givet. 

Jag tror personligen att mer och mer vikt kommer läggas på samhällsplaneringens och den 

fysiska planeringens del i det hela, snarare än den tyngd som fram tills idag har lagts på 

marknadsföringsdelen. Precis som nämnts går det inte marknadsföra något som inte finns och 

något som den lokala befolkningen och näringslivet inte känner igen sig i. Det är där 

samhällsplanerarens roll kommer in i bilden (Ooi, 2011).  

Avslutningsvis kan vi konstatera att platsmarknadsföringen som sådan i stora drag handlar 

om att bilda ett varumärke inramat av en historia kring platsen med inslag av händelser som 

evenemang och sevärdheter som symbolbyggnader och signaturdistrikt. Detta gör det tydligt 

varför den engelska diskursen har ändrat namn åtskilliga gånger och slutligen landat i place 

branding, något den svenska diskursen borde ta efter för att tydligare klargöra vad det hela 

handlar om. Att det inte längre är fokuserat på marknadsföring av platsen utan främst skapande 

av ett platsvarumärke som sedan blir marknadsfört, med målet att varumärket uppnår statusen 

då det kan marknadsföra sig själv. 

6. SLUTSATS 

 

Något som inte explicit tas upp i någon av de teorier jag läst är vilken grupp marknadsföringen 

vänder sig till. Det har denna undersökning kunnat skänka visst ljus till, i den mån resultaten är 

generaliserbara till andra platser. Vi kan utifrån resultatet anta att mindre platser, likt Knivsta 
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kommun, i första hand riktar sig mot företagare och potentiella inflyttare. Där företagen behövs 

om de vill ta nästa steg i utvecklingen. Etablering av företag antas locka till sig nya invånare. 

Medan större platser, likt Uppsala kommun, riktar in sig mot turister och anordnar evenemang 

i högre utsträckning. Evenemangen är både ämnade för den lokala befolkningen och 

utomstående. De marknadsför sig givetvis även mot inflyttare och företag, men inte i lika hög 

utsträckning. Aktören som vänder sig till lokalbefolkningen och stadskärnan är Uppsala City 

och den som främst vänder sig mot utomstående, alltså turister och kongressbesökare, är 

Destination Uppsala. För att styrka dessa tankar och resultat behöver fler studier genomföras. 

Främst sådana där en mindre plats jämförs med en större. Detta för att klarlägga eventuella 

samband och mönster och huruvida resultaten och slutsatserna i denna studie är generaliserbara 

för andra platser.  

De tre aktörerna marknadsför sig alltså mot olika målgrupper, men använder sig av delvis 

liknande marknadsföringsverktyg. Där det i Uppsala kommuns fall finns en tydlig tendens till 

etablerad varumärkesbildning och en utpräglad imagestrategi för denna, medan de i Knivsta 

kommun ännu inte haft möjlighet att tillämpa och utveckla den mjuka platsmarknadsföringen. 

De har till en början främst valt att rikta fokus på det fysiska uppförandet, den hårda 

platsmarknadsföringen, genom symbolbyggnader, signaturdistrikt och signaturdesign. Rent 

generellt ger denna studie vissa belägg för att några av platsmarknadsföringsverktygen lämpar 

sig bättre för en befolkningsmässigt större plats. Där Uppsala kommun, vilka får symbolisera 

en stor plats, använder sig av den mjuka platsmarknadsföringen och evenemang i högre grad 

än Knivsta kommun, vilka får symbolisera en mindre plats. Varumärkesbildningen som verktyg 

kan utifrån denna studie antas inkorporera vissa av de hårda platsmarknadsföringsdelarna. 

Frågan är om inte platsmarknadsföring som diskurs rör sig mer mot varumärkesbildning och 

borde byta namn till just detta. Där platsen genom sitt varumärke i slutändan är tänkt att 

marknadsföra sig själv. 
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