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ABSTRACT 
Hammarbäck, E. 2016. Platsmarknadsföring och varumärkesarbete – En studie av kriterier för 
ett lyckat platsmarknadsföringsarbete. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 
universitet.   
 
Globaliseringen har gjort att det är lättare att ta sig mellan platser än vad det tidigare varit. Det har resulterat i att 
platserna måste konkurrera om bland annat turister och företagsetablerare för att få tillväxt. Behovet av 
platsmarknadsföring och ett starkt varumärke har därav blivit större eftersom platsen måste uppfattas som den 
bästa i förhållande till andra platser. I studien analyseras ett antal kriterier som av flera 
platsmarknadsföringsexperter anses vara en grund för ett framgångsrikt platsmarknadsföringsarbete. Studien 
syftar till att undersöka huruvida en svensk stad kan använda marknadsföring som metod för att stärka dess 
varumärke, där Uppsala har valts ut som exempel, samt att se om marknadsföringsarbetet förhåller sig till de 
kriterier som analyserats. För att besvara studiens syfte används metoder i form av intervjuer, dokumentanalyser 
samt studie av relevant litteratur. Studien visar att en väl genomförd marknadsföringsprocess leder till ett 
starkare varumärke och att de kriterier som analyserats är centrala för att marknadsföringsarbetet ska bli 
framgångsrikt.   
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1. INLEDNING 
 
I takt med att globaliseringen har bundit samman världen är det lättare att ta sig till olika 
platser runt om på jordklotet. Det har resulterat i att många experter och tjänstemän anser att 
behovet av att marknadsföra länder, regioner och städer har blivit allt viktigare. Då platser 
ständigt konkurrerar om turister, invånare, företagsetablerare och investerare för att nå tillväxt 
anses det vara viktigt att platsen uppfattas vara den bästa. Flera forskare och tjänstemän delar 
idén om att en plats framtoning är viktig för dess utveckling eftersom en attraktiv och 
dynamisk plats gör att människor vill besöka, flytta till eller investera i den. Ju mer tilltalande 
den är och ju bättre bild människor har av den, desto gynnsammare kommer platsen att vara. 
Därför är visionen för många regioner, kommuner och städer att med hjälp av marknadsföring 
skapa ett framgångsrikt varumärke för att ha någon som helst chans i konkurrensen (Syssner, 
2012, s. 7-9, Hankinson, 2010, s. 22).  

Platsmarknadsföring är inget nytt fenomen och det är svårt att säga när det började 
användas som strategi, men det har under de senaste årtiondena blivit allt vanligare. Den bild 
som finns av en plats har fått en allt större betydelse och många politiker och tjänstemän anser 
att profilering och marknadsföring har blivit ett viktigt verktyg för ekonomisk tillväxt då 
tillväxten leder till ökad välfärd. De menar att om befolkningen minskar kommer även 
skatteunderlaget att minska. I många regionala och kommunala tillväxtprogram framhävs det 
särskilt att de ska arbeta med utveckling och förbättring av regionens eller kommunens 
varumärke. Det har blivit en viktig målsättning att ”sätta platsen på kartan” (Dahlqvist, U. 
Melin, & F. 2010, Syssner, 2012).  

Efter att ha tagit del av litteratur som berör olika former av 
platsmarknadsföringsstrategier och varumärkesarbete har jag upptäckt att flera forskare och 
experter inom ämnet har ett flertal gemensamma kriterier som de anser ligger till grund för att 
ett platsmarknadsföringsarbete ska bli lyckosamt och för att ett varumärke kan stärkas. Dessa 
kommer att presenteras längre in i studien. Det finns exempel där svenska kommuner och 
städer har använt sig av strategiska planer för platsmarknadsföringsarbetet i hopp om att 
stärka sitt varumärke. Ibland har det lyckats, ibland inte (Syssner, 2012). Det är därför 
intressant att undersöka om personer som arbetar med platsmarknadsföring på något sätt 
förhåller sig till dessa kriterier. 

 

1.1 Bakgrund 
Idén om konkurrens mellan städer, regioner och länder har vuxit sig stark under flera 
decennier. Kulturgeografen Josefina Syssner (2012) hävdar i boken världens bästa plats? att 
frågan om konkurrenssituationer mellan platser i Sverige blev framträdande när den 
regionalpolitiska debatten ändrade karaktär under slutet av 1980-talet. Debatten kom att 
förändra den svenska utvecklingspolitiken och ett nytt sätt att se på regional och lokal 
utveckling uppkom. Regional- och lokal utveckling hade tidigare ansetts vara statens uppgift 
och det var staten som hjälpte till att utjämna skillnader i välstånd mellan platser inom 
nationens gränser (Syssner, 2012, s.24-26). Det var på grund av den förändrade 
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regionalpolitiska debatten som den lokala och regionala utvecklingspolitiken 
omstrukturerades. Det nya synsättet innebar att välfärd och ekonomiska resurser skulle 
fördelas jämnt mellan kommuner och regioner i landet istället för att staten skulle reglera 
dem. Varje plats skulle själv ansvara för sin egen utveckling och tillhandahållandet av 
resurser (Syssner, 2006). Detta synsätt uppstod på grund av globaliseringens framträdande 
tillsammans med Sveriges anslutning till en inre europeisk marknad. Sverige gick från att 
fokusera på att säkra välfärdsstatens jämlikhetsideal till att skapa gynnsamma villkor och 
tillväxt för varje enskild plats i en allt mer intensiv, internationell konkurrens. Detta för att 
den internationella konkurrensen fick stor inverkan på stadens ekonomiska förhållanden i det 
globala sammanhanget och regionerna hade ansvaret för deras ekonomiska utveckling 
(Mukhtar-Landgren, 2009, s.131-132). Allt oftare talade politiker och forskare om att varje 
enskild region bör sträva efter en inomregional tillväxt. De sågs inte längre som integrerade 
delar av ett gemensamt land där statens välfärdsprojekt skulle verka, utan de motiverades 
snarare till att konkurrera med varandra om företagsetableringar, investerare, turister och 
inflyttare. Beslutsfattare hade insett att fler verkande personer inom en plats gränser leder mer 
skatteintäkter och ökad tillväxt. Statens regionala stöd upphörde inte helt men formades om 
och kom att i allt större utsträckning inriktas på konkurrensstärkande åtgärder. Alla regioner 
och kommuner skulle därmed ansvara för sin egen utveckling och tillväxt (Syssner, 2012, 
s.24-26).  

Det nya sättet att se på regional- och lokal utveckling fick ett otroligt genomslag och har 
kommit att bli ledande i den moderna utvecklingspolitiken i många delar av Europa. Forskare 
och politiker anser det vara viktigt att stimulera faktorer som exempelvis entreprenörskap, 
kreativitet och samarbetsförmåga på både lokal och regional nivå. Detta för att platsen ska nå 
tillväxt. I Sverige avsattes tidigt statliga medel för regional utveckling i syfte att främja 
sammanhållning och entreprenörsanda. Då regioner själva skulle arbeta för platsens tillväxt 
började allt fler politiker, forskare och tjänstemän att intressera sig för hur människor 
upplevde den.  Det var viktigt att platsen framstod som bäst, intressantast och mest fördelaktig 
att etablera sig på, investera i, flytta till och besöka. För att framhäva platsens intressanta och 
unika egenskaper började marknadsföring och profilering av platsen att användas mer 
intensivt än tidigare (Syssner 2012, s.23-26, Syssner, 2006). 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka och analysera huruvida platsmarknadsföring kan tillämpas av 
en svensk stad för att stärka dess varumärke, där Uppsala har valts ut att studeras som 
exempel. Syftet är även att se om marknadsföringsarbetet svarar mot de kriterier och 
rekommendationer som undersökts.  
 
Studien syftar till att undersöka huruvida platsmarknadsföring kan tillämpas av en svensk stad 
för att stärka dess varumärke, samt att se om marknadsföringsarbetet svarar mot de kriterier 
och rekommendationer som undersökts. För att belysa hur platsmarknadsföring kan användas 
i praktiken kommer Uppsala studeras som exempel.  
 
 



	   6 
	  

 
 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: 
 

• Vad menas med platsmarknadsföring? 
• Vilka kriterier anses av flera forskare och experter skapa grunden för en framgångsrik 

platsmarknadsföringsprocess? 
• Hur anser personer som arbetar med varumärket Uppsala att de använder 

platsmarknadsföring för att stärka stadens image? 
• Vad finns det för likheter mellan hur de berörda personerna arbetar med 

platsmarknadsföring av Uppsala enligt publicerade dokument och de kriterier som 
studerats?  

 

1.4 Disposition 
I studiens introducerande kapitel ges en presentation av det ämne som studeras. Där 
presenteras även syftet och de frågeställningar som kommer att besvaras. I det andra kapitlet 
presenteras de metoder och det material som ligger till grund för studiens genomförande samt 
egna reflektioner av tillvägagångssättet. I det tredje kapitlet beskrivs det vad 
platsmarknadsföring innebär och varför det kan användas som metod för att stärka en plats 
varumärke och sätta platsen på kartan. I kapitlet presenteras även ett antal kriterier som anses 
ligga till grund för ett framgångsrikt platsmarknadsföringsarbete. I studiens fjärde kapitel 
presenteras de dokument som har undersökts samt en analys av dessa. I det femte kapitlet ges 
en presentation av de intervjuer som genomförts samt en kort analys av dess resultat. I det 
sjätte kapitlet ges en sammanfattande analys av det empiriska materialet och hur det förhåller 
sig till den teoretiska delen. I det sjunde kapitlet redogörs det för vad studien har resulterat i 
för resultat och där besvaras även studiens syfte och frågeställningar.  

2. METOD OCH MATERIAL 
 
I den här delen redovisas de tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien och för 
att kunna besvara dess syfte och frågeställningar på bästa sätt.  

Först redovisas valet av metod och sedan beskrivs det hur de kvalitativa metoderna har 
använts, samt den urvalsprocess som genomförts.  Därefter presenteras den studie som gjorts 
av utvalda dokument samt urvalsprocessen för dessa. Till sist ges en redogörelse för 
genomförandeprocessen, behandlingen av informationen samt egna reflektioner av 
tillvägagångssättet och vad som hade kunnat göras annorlunda.  
 

2.1 Val av metoder 
När studien genomfördes användes kvalitativa metoder. Kvalitativa studier är utforskande och 
undersökande och fokuserar på att få en förståelse av fallet (Harboe, 2013). Data samlas in i 
form av meningar, ord och berättelser snarare än siffror (Jacobsen, 2002). I studien användes 
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intervjuer och dokumentstudie som kvalitativa metoder samt ett urval av relevant litteratur för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Dessa tillvägagångssätt var lämpliga för 
att kunna få en förståelse för hur personer som arbetar med varumärket Uppsala anser att de 
använder platsmarknadsföring som metod för att stärka stadens varumärke. De var även 
lämpliga för att kunna se om det går att se likheter i hur dessa personer arbetar med 
platsmarknadsföring enligt publicerade dokument och de kriterier som identifierats. Jag valde 
att undersöka hur arbetet går till i Uppsala eftersom det är en stor stad som innehar många 
intressanta egenskaper. Valet gjordes även av bekvämlighet då Uppsala är den stad jag 
befinner mig i.  
 

2.2 Dokumentundersökning 
Som jag nämnt fokuserar kvalitativa metoder på att samla in data genom berättelser för att få 
en djupare förståelse av fallet, men datainsamlingen behöver inte vara av primärt slag. Data 
kan även samlas in genom att ta del av meningar och ord som samlats in av andra (Jacobsen, 
2002, s.185). Eftersom en av frågeställningarna innebär att undersöka hur arbetet med 
platsmarknadsföring av Uppsala svarar mot de vägledande dokument som tagits fram, var 
dokumentundersökning en självklar del av den empiriska undersökningen. De dokument som 
studerats är främst strategiska planer framtagna av personer som arbetar med 
marknadsföringen av Uppsala stad och kommun samt andra vägledande dokument för 
framgångsrik platsmarknadsföring.  

När en organisation eller kommun studeras kan det vara väsentligt att dokument ingår i 
studien. Det eftersom dokumenten i dagsläget har en avgörande betydelse för beslut och 
handlingar. Det är lämpligt att göra en dokumentstudie om undersökaren till exempel vill ta 
reda på hur en organisation eller grupp arbetar eller hur de tolkar en viss situation eftersom 
det ofta finns dokumenterat (Justensen & Mik-Meyer, 2011, s.103). I den här studien granskas 
framförallt dokumentens innehåll och struktur, samt hur berörda personer tar till sig 
dokumenten och använder dem.  Metodforskaren Alan Bryman (2008) menar att det är 
förmodansvärt att de dokument som studeras säger något om en bakomliggande social 
realitet, och att de dokument som produceras av en organisation, i det här fallet 
strategidokument, anses vara representationer av organisationens verklighet. Det kan då antas 
att dokumenten säger något om vad som sker inom organisationen. Dokumenten bör dock 
granskas kritiskt eftersom vissa dokument framställs på ett sätt som förmedlar ett positivt 
intryck för de personer den representerar (Bryman, 2008 s.501-502)  

Förutom offentliga dokument kan en dokumentundersökning till exempel baseras på 
självbiografier, brev och annat tryckt material (Jacobsen, 2002). Redan framställt material kan 
inte påverkas av forskarens föreställningar och värderingar, vilket är ett gott skäl till varför 
texter kan vara bra källor till kvalitativt material (Bryman, 2008, s.489).  

När dokumenten tolkades användes en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Bryman 
(2008) innebär att forskaren söker efter bakomliggande teman i det analyserade materialet. 
Temana är med fördel förbestämda men behöver inte vara det. De hittas lättast genom noga 
genomgång av materialet för att på så sätt hitta de gemensamma förhållanden som eftersöks, 
som sedan kategoriseras (Bryman, 2008, s.505-506). 
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2.2.1 Urval av dokument                 
För att studien skulle uppnå sitt syfte var det viktigt att hitta dokument som berör arbetet med 
platsmarknadsföring. Alla dokument som undersökts innehåller information om 
platsmarknadsföring som strategi, om hur marknadsföringsarbetet sker utifrån ett 
besöksnäringsperspektiv samt om hur marknadsföringsarbetet sker utifrån ett 
företagsetableringsperspektiv. De dokument som använts hittades genom sökning på internet. 
De dokument som specifikt handlar om Uppsala hittades genom en sökmotor. De andra 
dokumenten är skapade av ett företag som arbetar med platsmarknadsföring, och dokumenten 
hittades på deras hemsida.   
 
Dessa dokument har undersökts: 
 

• Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020 
• Strategi för besöksnäringen i Uppsala 
• Näringslivsprogram för Uppsala kommun 
• Kraftprocessen – En vägvisare i destinationsutveckling 

 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
Förutom dokumentundersökning baseras studien på fyra semistrukturerade intervjuer. Den 
första intervjun gjordes med John Ringh, turistinformatör på det kommunala bolaget 
Destination Uppsala AB. Den andra intervjun gjordes med Johan Graffman, VD och konsult 
på företaget Graffman AB som arbetar med destinationsutveckling. Den tredje intervjun 
gjordes med Toni Jonsson, regional utvecklingsledare på regionförbundet Uppsala län och 
den sista intervjun gjordes med Yvonne Näsström, näringslivsdirektör på Uppsala kommun. 
Alla personer som intervjuats arbetar med frågor som berör det formulerade syftet och 
frågeställningarna. 

Intervju är troligtvis den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. Metoden är 
inriktad på ord och samtal där förståelse för det specifika fallet och det sociala sammanhanget 
fås genom dialog (Bryman, 2008, s.413). Alla intervjuer genomfördes individuellt. 
Individuella intervjuer karakteriseras av att intervjuare och respondent för en dialog och det 
data som samlas in är i form av meningar, ord och berättelser (Jacobsen, 2002 s.160). 
Fördelarna med individuella intervjuer är bland annat att den personliga kontakten gör att 
intervjuaren kan säkerställa att alla frågor besvaras samt att respondenten förstått frågorna 
rätt. För att studien skulle uppnå sitt syfte var det viktigt att utforma tydliga frågor för att 
respondenten inte skulle missuppfatta frågornas innebörd. En annan fördel med individuella 
intervjuer är att respondenten är ensam och där med har möjlighet att uttrycka egna åsikter 
och attityder utan att påverkas av någon annan (Harboe, 2010). För att uppnå syftet var det av 
betydelse att respondenten gav sina egna svar utan inflytande från andra personer.  

En semistrukturerad form av intervju innebär att intervjuaren har förberett specifika 
teman eller frågor som ska diskuteras och som är till stöd för intervjuaren under intervjuns 
gång. (Bryman, 2008, s.413-415). Samlingen av frågor kallas ofta för intervjuguide, vilken 
kan utformas mer eller mindre utförligt. Den är inte är strikt styrd och frågorna kan ställas i 
oordning om någon fråga skulle passa bättre vid ett annat tillfälle. Dock ska intervjuns 
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huvudteman vara tydliga. Följdfrågor kan uppkomma och respondenten har där med stor 
frihet att utforma svaren på sitt sätt. När intervjufrågorna förbereddes lades vikt vid att 
formulera frågor som var relevanta för att belysa studiens problemformulering samt för att 
formulera frågor som kunde vara till hjälp för att besvara syftet och frågeställningarna.  
Kvalitativa intervjuer består ofta av öppna frågor där respondenten varken kan svara ja eller 
nej utan snarare måste besvara frågan med sina egna tankegångar och resonemang. Det görs 
för att respondenten under en intervju befinner sig i ett samtal och har möjlighet att ge 
fördjupade svar (Harboe, 2013). Det viktigt att varje intervju var anpassad efter respondentens 
specifika arbetsområde, därför utformades en ny intervjuguide inför varje intervjutillfälle. 
Alla intervjuerna började med att respondenten fick berätta kort om sin yrkesroll, därefter 
ställdes frågor som riktades mot de specifika arbetsuppgifterna. Sist ställdes frågor baserade 
på de kriterier som studien utgår ifrån. Det vara viktigt att få detaljerade och väl utvecklade 
svar för att intervjuerna skulle uppnå så bra resultat som möjligt. Då studien syftar till att 
undersöka hur tjänstemän arbetar i förhållande till de vägledande dokument som finns för hur 
de ska arbeta samt att se hur dessa dokument förhåller sig till de utmärkande kriterierna för 
framgångsrik platsmarknadsföring, var det angeläget att respondenterna kände att de kunde ge 
uttömmande och ärliga svar.  Det var därför angeläget att intervjuguiden var flexibel och att 
respondenterna hade möjlighet att utveckla sina tankegångar. Som intervjuare antog jag en 
delvis passiv roll för att respondenten skulle få chansen att uttrycka sina svar utan att påverkas 
av mina åsikter och funderingar.  
 
2.3.1 Urval av respondenter 
De intervjuer som ligger till grund för studien har genomförts med personer som på olika sätt 
berör eller berörs av platsmarknadsföringsarbete och utvecklingen av varumärket Uppsala. 
För att hitta relevanta respondenter användes delvis ett målinriktat urval medan några 
respondenter hittades via de dokument som undersökts samt sökning på internet. Det 
målinriktade urvalet är strategiskt och avser att hitta personer som är relevanta för de frågor 
som ställs. Med hjälp av urvalet kan ett sammanhang skapas mellan de valda respondenterna 
och forskningsfrågorna. Det finns olika sätt att ta sig an ett målinriktat urval, i den här studien 
valdes snöbollsurval för att hitta två av respondenterna. Snöbollsurval är till viss del ett 
bekvämlighetsurval vilket förutsätter att den som genomför studien har kontakt med ett antal 
människor som är relevanta för undersökningen. Dessa personer kan i sin tur tipsa om andra 
personer som kan vara relevanta för studien (Bryman 2008, s.434). De andra två 
respondenterna hittades genom de dokument som undersökts samt sökning på internet. 
 

2.4 Litteratur  
Stor del av den litteratur som använts i studien består av litteratur framtagen av forskare som 
är insatta i varumärkesarbete och marknadsföring av platser. Litteraturen har använts för att 
kunna ge en tydlig bakgrundsbeskrivning till platsmarknadsföring som fenomen, och varför 
behovet av att marknadsföra platser på senare år blivit allt mer påtagligt. Vissa böcker har 
hittats genom sökande i bibliotekskataloger. De flesta böckerna har hittats genom att andra 
författare har refererat till dem.  
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2.5 Genomförande, behandling och egna reflektioner 
När dokumentundersökningen genomfördes lades stor vikt på att förstå dokumentens 
betydelse och huvudsakliga innehåll. Detta gjordes för att finna deras gemensamma teman 
och därmed kunde de delar som var relevanta för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar plockas ut.  
De intervjuer som genomförts ägde rum på respektive respondents arbetsplats i varierande 
miljöer. Två av intervjuerna gjordes i avskilda rum medan de andra två gjordes enskilt men på 
platser där andra människor rörde sig i bakgrunden. Jag upplevde att båda miljöerna 
fungerade bra då jag inte ansåg att respondenterna påverkades av de människor som rörde sig 
i samma rum. Varje intervju spelades in med mobiltelefon efter godkännande av 
respondenten. Samtidigt gjordes enstaka minnesanteckningar utifall något skulle hända med 
det inspelade materialet. Varje intervju transkriberades i efterhand. Genom att spela in en 
intervju är det möjligt att som intervjuare skaffa sig en fullständig överblick av 
intervjusituationen då full koncentration inte behöver läggas på anteckningarna. Intervjuaren 
kan istället fokusera på att ställa relevanta och givande följdfrågor samt analysera 
respondentens beteende när vissa frågor ställs (Bryman, 2008, s.428-429). Efter att 
intervjuerna transkriberats gjordes en djupgående genomgång av det insamlade materialet för 
att kunna plocka ut det som var relevant för undersökningens syfte. Genom att göra det var 
det lätt att se likheter och skillnader i respondenternas svar. Alla intervjuer tillförde en stor 
mängd information som var av vikt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

3. PLATSMARKNADSFÖRING SOM STRATEGI 
I det här kapitlet redogörs det för hur platsmarknadsföring är en metod som många platser 
använder för att locka till sig bland annat investerare, företagsetablerare och turister för att 
genom det stärka sitt varumärke och uppnå tillväxt. Först ges en kort beskrivning av vad 
platsmarknadsföring innebär och sedan förklaras det varför platsmarknadsföring kan 
användas som metod för att nå tillväxt. Till sist ges en redogörelse för ett antal kriterier som 
undersökts för att uppnå en framgångsrik platsmarknadsföring. 
 

3.1 Vad är platsmarknadsföring?  
I dagsläget har många platser runt om i världen tagit del av olika former av 
platsmarknadsföringsarbete. Platsmarknadsföring är ett tillvägagångssätt som används för att 
sätta platsen på kartan och för att göra människor medvetna om de unika egenskaper som 
finns där. En plats egenskaper är många gånger avgörande för att exempelvis göra potentiella 
besökare och företagsetablerare medvetna om vad som skiljer platsen från andra 
konkurrerande platser och varför man ska åka just dit eller etablera sitt företag just där. 
Platsmarknadsföring används för att stärka en plats varumärke genom att få platsen att 
framstå som attraktiv och dynamisk. När en person blir påmind om platsen är det viktigt att de 
känslor som skapas i personens sinne är positiva för att platsen ska uppfattas som bra och 
tilltalande. Det är dessa känslor som platsmarknadsföringen syftar till att stärka, då målet är 
att varumärket ska känneteckna platsens specifika drag och det som gör den unik i förhållande 
till andra platser (Dahlqvist, U. & Melin, F. 2010, Hankinson, 2010, s.18-22). För att 
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exemplifiera detta menar marknadsföringsforskarna Mihalis Kavaratsiz och Gregory Asworth 
att många barnfamiljer till Billund i Danmark för att gå på Legoland för att det har hört att det 
ska vara roligt och en trevlig stad utan att ha varit där tidigare. Legoland är där av en unik del 
av Billunds varumärke (Kavaratzis & Ashworth, 2008 s.18).   
 

3.2 Varför platsmarknadsföra? 
Syssner (2012) hävdar att det på många platser går att finna exempel på satsningar som gjorts 
för att få dem att framträda som attraktiva och dynamiska. I Europa har städer, kommuner, 
regioner och länder under de senaste decennierna använt platsmarknadsföringsstrategier i en 
allt större utsträckning för att öka deras attraktionskraft och framhäva det som gör platserna 
speciella och unika (Anholt, 2007). Syssner (2012 s.21) menar att idén om hur en plats 
framstår och uppfattas har blivit central på grund av att den globala konkurrensen om bland 
annat turister och företagsetablerare leder till att platsers identitet och image blir allt mer 
betydelsefull. I Sverige har konkurrenssituationer mellan städer, kommuner och regioner gjort 
att många politiker och tjänstemän anser att det kommunala och regionala 
platsmarknadsföringsarbetet är nödvändigt för att stärka sitt varumärke och sin image. Med 
hjälp av platsmarknadsföring är förhoppningen att uppnå ett starkare varumärke eftersom det 
är av stor vikt att skapa en positiv och bra bild av platsen för att för att den ska bli 
konkurrenskraftig och frambringa tillväxt. Kavaratsiz och Ashworth (2008) är inne på samma 
resonemang och menar att platsmarknadsföring i många fall är en reaktion på nya 
förhållanden som uppstår då städer måste överleva och blomstra, och därmed skapa ett starkt 
varumärke.  Syssner menar vidare att de flesta personer som arbetar med en plats utveckling 
delar idén om att den bild som finns av en plats är viktig för dess tillväxt. En plats som 
uppfattas vara dynamisk och attraktiv gör att människor vill besöka, flytta till eller investera i 
området och platsen kommer därmed generera i ökade skatteintäkter och en starkare tillväxt. 
Det är därför viktigt att en kommuns eller regions varumärke har en god bild som framhäver 
de rätta fördelarna. Dock poängterar Syssner (2012) Precis som Syssner menar statsvetaren 
Dalia Mukhtar-Landgren (2009, s.130) att den snabba globaliseringen gör att varje land, stad 
och region bör vara synlig utåt och framhålla sina fördelar för att hålla kvar och locka till sig 
invånare, företagsetablerare, turister och investerare. Dessa grupper kommer i sin tur att bidra 
till den tillväxt som är bas för en stads, kommuns eller regions utveckling. När invånare, 
företag och turister verkar, konsumerar och investerar på en plats kommer skatteintäkterna att 
öka och därmed även de kommunala intäkterna. Det är dessa intäkter som ligger till grund för 
att platsen ska nå tillväxt och är betydande för dess ekonomiska ställning. 
Platsmarknadsföring har på grund av det blivit ett utmärkande metod i både svensk- och 
europeisk politik, och många svenska kommuner och regioner har på något sätt berörts av 
profilering och marknadsföring i hopp om att nå en starkare tillväxt (Moilanen & Rainisto, 
2009, Hankinson, 2010). Platsmarknadsföringsspecialisten Simon Anholt menar dock att man 
bör ställa sig kritisk till hur en plats framställs eftersom han anser att platsmarknadsföring 
handlar om politiska beslut om vad som anses uppfattas vara bra och att en plats varumärke 
istället bör växa fram från personers upplevelser. Han hävdar att platsmarknadsföring kan 
skapa en falsk bild av hur en plats är eftersom bara positiva egenskaper framhävs, egenskaper 
som kanske inte ens är sanna. Eftersom ett land eller en stad själv framhäver vad som anses 
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vara positivt hamnar andra egenskaper i skymundan. Han hävdar vidare att det som ofta 
missförstås är att ambitioner och kostnader av initiativ till platsmarknadsföring inte är 
proportionerliga med det slutgiltiga resultatet, och att det därför kan vara något som kostar 
mer än vad det smakar (Anholt, 2010).  
 

3.3 Grundläggande kriterier för ett framgångsrikt platsmarknadsföringsarbete 
Syssner (2012) hävdar att väldigt många svenska kommuner, regioner och städer berörs av 
platsmarknadsföring genom tillämpning av speciella platsmarknadsföringsmodeller. 
Platsmarknadsföringsspecialisterna Teemu Moilanen och Seppo Rainisto (2009) anser att det 
är eftersträvansvärt att bygga ett hållbart varumärke för en plats. En lyckad 
marknadsföringsprocess stärker varumärket och blir en investering för platsen när den uppnår 
ett lyckat resultat. En lyckad marknadsföringsprocess kan bland annat resultera i att turismen 
främjas, samt att attraktiviteten ökar för företag och investerare. En plats måste upptäcka och 
framhäva det unika i dess identitet så att den framstår som attraktiv för att kunna stå sig i 
konkurrensen med andra platser. Målet är besökare ska åka just dit eller att företag ska 
etableras på just den platsen, istället för någon annanstans. Ashworth (2010) hävdar, precis 
som Moilanen och Rainisto (2009), att det är platsens unika drag som tilltalar dess 
konsumenter, oavsett om det är en medborgare, turist, företagsetablerare eller någon annan. 
Att skapa ett starkt varumärke för en plats utgör en stor skillnad från att skapa ett traditionellt 
varumärke för en produkt. En produkts varumärke kan byggas från noll, men när det gäller en 
plats finns det redan föreställningar om hur platsen är. När en plats marknadsförs måste 
arbetet ske utifrån dessa föreställningar. Ibland sker arbetet för att förstärka dem, ibland för att 
de ska tonas ned. Ett platsvarumärke baseras på den helhetssyn som människor har av platsen, 
vilket gör marknadsföringsarbetet komplext. Olika målgrupper har olika preferenser och 
därför är det svårt att marknadsföra en plats så att den tilltalar alla människor lika mycket. En 
student söker en plats med ett gott studentliv, medan en barnfamilj söker en plats som kan 
erbjuda upplevelser för hela familjen.  

Flera platsmarknadsföringsexperter menar att strategiskt varumärkesarbete bör vara 
organiserat för att få ett bättre resultat. Samtidigt menar Kavaratzis & Ashworth (2008) att 
framgångsrik platsmarknadsföring grundas en serie åtgärder som inte kan genomföras separat. 
Det är en långsiktig process som består av flera steg. För att en platsmarknadsföringskampanj 
ska bli framgångsrik har ett antal kriterier identifierats. Dessa bygger på vad de studerade 
forskarna och experterna anser och är alltså inte ett universellt synsätt. För det första måste de 
som berörs av marknadsföringsarbetet reda ut vart platsen står i dagsläget och vilka värden 
som finns där. Arbetet bör grundas i en strategisk analys av platsens identitet samt den bild 
som finns av platsen. För det andra är det viktigt att det finns en enighet mellan alla berörda 
aktörer för vilka mål som ska nås i framtiden. Uppfattningarna utgör en viktig del av 
varumärkets identitet som aktörerna ska förmedla och en gemensam bild kommer att bana 
vägen för den strategiska utvecklingen av varumärket. En gemensam syn är central, eftersom 
utvecklingen av en plats bör vara konsekvent för att inte skapa en motsägande bild av dess 
varumärke (Moilanen & Rainisto, 2009, Kavaratzis & Ashworth, 2008, Hankinson, 2010, 
Ashworth, 2009). För det tredje bör samverkan mellan privat och offentligt utnyttjas för att 
stimulera en plats utveckling. Offentliga aktörer behöver samverka med de privata, eftersom 
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privata aktörer ofta är skickliga entreprenörer. Både privata och offentliga intressenter 
påverkas av hur en plats framställs eftersom att starkt varumärke lockar fler människor till 
platsen som använder sig av både privata och offentliga tjänster. (Muhktar-Landgren, 2009, 
s.135, Hankinson, 2010). För det fjärde bör en tydlig vision och strategi fastställas för vart 
man strävar efter nå. Platsmarknadsföringen når lättast sitt mål om en långsiktig strategi och 
ett utarbetat strategiskt tillvägagångssätt finns, därför bör en långsiktig och konsekvent 
handlingsplan bör sättas upp för att platsen ska nå sitt mål inom en viss tid. För det femte är 
det viktigt att det finns gemensamma uppfattningar av vad som identifierar platsen och vad 
som gör den unik i förhållande till andra platser. Det är viktigt att fastställa vilka platsens 
fördelar är och vad som ska framhävas när platsen marknadsförs. En tydlig särskiljning från 
andra konkurrerande platser är avgörande för framgång. För det sjätte är det viktigt att reda ut 
vad och vem som ska lockas till platsen, och vem marknadsföringen ska riktas mot. Att 
identifiera en målgrupp är centralt eftersom olika målgrupper har olika intressen och det är 
svårt att göra en marknadsföringskampanj som riktar sig mot alla. När målgruppen eller 
målgrupperna är identifierade vet man även vilka av platsens unika värden och egenskaper 
som ska framhävas för att möta deras förväntningar. Målgrupperna utgör grunden för 
platsmarknadsföringen eftersom det är till dem den vänder sig och kan på så sätt påverka 
bilden av platsen. (Moilanen & Rainisto, 2009, Kavaratzis & Ashworth, 2008, Muhktar-
Landgren, 2009) 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att platsmarknadsföring är en strategi som används för att 
stärka en plats varumärke. Behovet av att marknadsföra en plats har uppkommit i och med att 
världen blivit allt mer global och att platser måste konkurrera om företagsetablerare, 
investerare och turister. Ju fler människor och företag som verkar på en plats, desto högre 
skatteintäkter vilket i sin tur leder till tillväxt för platsen.  

4. STUDIE AV VÄGLEDANDE DOKUMENT  
I det här kapitlet presenteras de dokument som valts ut. Innehållet som redovisas har plockats 
ut efter de bakomliggande teman som har hittats, för att på så sätt kunna se likheter och 
skillnader i de undersökta dokumenten. Först presenteras det innehåll som i varje dokument 
ansetts vara relevant för studien. Därefter görs en sammanställning av materialet, där det 
redogörs för de skillnader och likheter som hittats i dokumenten. 
 

4.1 Strategi för besöksnäringen 
Destination Uppsala har tillsammans med Graffman AB tagit fram en strategi för Uppsalas 
besöksnäring. Strategins syfte är att vara ett verktyg för att stärka stadens attraktions- och 
konkurrenskraft och skapa ett starkare varumärke, för att på så sätt bidra till en ökad tillväxt 
för staden. Med hjälp av strategin ska alla aktörer förenas i arbetet för det gemensamma målet 
– Att stärka attraktionskraften för att fler ska vilja bo i, verka i och besöka staden. Genom att 
arbeta långsiktigt och konsekvent med strategin är förhoppningen att locka fler besökare som 
stannar längre och konsumera mer. (Destination Uppsala, 2014).  
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I den nationella turiststrategi som tagits fram för Sverige är målet att den turistiska 
omsättningen ska fördubblas till år 2020 (Svensk Turism, 2010). Med strategin för 
besöksnäringen som grund är målet att Uppsala, genom samverkan och ett arbete under ett 
gemensamt varumärke, ska vara en av de bästa städerna i Sverige att nå detta mål. Fler aktörer 
ska engagera sig i destinationens gemensamma aktiviteter och mötesform. Detta för att 
fördubbla turistomsättningen, öka antalet övernattningar och öka antalet entreprenörer 
sysselsatta inom besöksnäringen. En potentiell besökare måste enkelt kunna få information 
om Uppsala, för att sedan boka sin resa. När besökaren väl är i staden kommer han eller hon 
bo och äta i där, shoppa och uppleva saker. Resan är en helhetsupplevelse som påverkar flera 
olika näringar och därför krävs ett samarbete mellan alla inblandade aktörer. Destination 
Uppsala menar att det är viktigt att alla inblandade drar åt samma håll. Strategin för Uppsalas 
besöksnäring är ett vägledande verktyg för samverkan, för att på så sätt nå utveckling, 
framgång och ett starkare varumärke (Destination Uppsala, 2014, s.3-4).  

I dokumentet görs det tydligt att för att kunna göra en strategisk plan, är det viktigt att 
reflektera över vart man är i dagsläget och vart man vill nå. För att fastslå Uppsalas nuläge 
och visioner inom besöksnäringen har Destination Uppsala arbetat med webbenkäter, 
referensgrupper, workshops, intervjuer samt branschdata och analyser från tidigare 
undersökningar. De menar att genom att göra en strategisk satsning på Uppsala som 
destination och genom att marknadsföra den rätt kan stadens utbud av restauranger, shopping, 
evenemang och upplevelser utvidgas. Det kommer i sin tur att leda till samhällsservicen 
utvecklas och det kommer göra att staden kommer få fler nyinflyttade, nyetableringar, ökad 
kompetens, fler studenter och ökade investeringar i framtiden. Därför måste Uppsala 
framhävas som den bästa staden i förhållande till sina konkurrenter. För att se att arbetet är på 
rätt väg är det viktigt att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av arbetet 
(Destination Uppsala, 2014 s.7-8). I dokumentet framhålls ett antal ord som de önskar att 
staden ska representera. för de som lever och verkar i Uppsala. Dessa är internationellt, nära, 
överraskande samt innovation och djärva möten. Enligt Destination Uppsala är Uppsala redan 
ett internationellt besöksmål för möten och kongresser, men behöver jobba ännu mer på att bli 
en destination för fritidsresande. Närhet och tillgänglighet anses vara en av kommunens 
främsta konkurrensfördelar. Närhet till bra kommunikationer som tåg och flyg är en fördel, 
samt att det är korta avstånd mellan stadens aktiviteter, besöksmål och boendeanläggningar. 
Gästerna kan då uppleva fler saker på kortare tid, det skapar en känsla av närhet. När det 
kommer till det överraskande är tanken att staden ska överraska sina besökare, bland annat 
med evenemang i historiska miljöer. När det gäller innovation och djärva möten vill 
Destination Uppsala skapa ett tydligare samband mellan det senaste inom forskningen och 
den historia som finns i staden. Målet är att det ska finnas möjlighet att upptäcka historia och 
kultur på ett nytt, innovativt sätt (Destination Uppsala , 2014 s. 8).  

Destination Uppsala har valt tre segment att rikta sin marknadsföring mot och framhäva 
vad som är unikt för staden. Dessa är privatresande, möten och konferenser samt evenemang. 
När det gäller privatresandet handlar det om de människor som reser på sin fritid. Dokumentet 
framhäver att det i det här segmentet är viktigt att framhäva vad Uppsala kan leverera och 
vilka målgrupper som staden ska marknadsföra sig mot nationellt och internationellt. 
Marknadsföringen riktar sig mot de målgrupper som ger flest besökare i förhållande till den 
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insats som görs. Strategin använder sig av VisitSwedens definierade målgrupper för 
internationell marknadsföring, och riktar främst in sig på den globala resenären. Den globala 
resenären är en socialt och ekologiskt engagerad person som söker annorlunda och lärande 
aktiviteter och upplevelser. VisitSweden har definierat fyra segment inom målgruppen, vilka 
är WHOPs, DINKs, ACTIVE FAMILY och det globala företaget. Uppsala prioriterar två av 
segmenten. Det ena segmentet är WHOPs – Wealthy, Healthy Older People som är äldre par 
som spenderar pengar på sina resor. De gillar lyx och vill gärna ha bra boende och bra mat. 
De spenderar gärna pengar på resor. Det andra Segmentet är DINKs – Double Income No 
Kids, vilka är yngre vuxna som reser i par eller med vänner. De reser ofta och lägger vikt vid 
nyheter och berättarvärde. Denna målgrupp är viktig eftersom destinationen ofta höjs eller 
sänks i realtid i sociala medier och är viktig för platsens varumärke. När destinationen 
marknadsför sig mot målgrupperna är det centralt att det som eftersöks på platsen är väl 
definierat för att marknadsföringen kan framhäva rätt saker och bli så framgångsrik som 
möjligt (Destination Uppsala, 2014. s.14-15). 
När det gäller möten, mässor och kongresser framhäver dokumentet att Uppsala är en naturlig 
plats. De flesta av de möten som arrangeras i Uppsala idag har anknytningar till bland annat 
stadens sjukhus, universitet och annan offentlig verksamhet. Många av mötes- och 
konferensdeltagarna passar på att göra saker som shopping och museibesök när de ändå är 
här, vilket bidrar till utveckling av näringslivet.  Uppsala ska därför fortsätta verka för att så 
många möten och konferenser som möjligt för sjukhus, fakulteter, offentliga organisationer 
och föreningar ska läggas i staden. 
När det kommer till evenemang anser Destination Uppsala att dessa är viktiga för att stärka 
platsens attraktivitet och identitet, vilket är till fördel för ett starkare varumärke. Evenemang 
är även ett medel för att stärka tillväxten för flera näringar. Fler evenemang i staden leder till 
att fler människor bor på hotellen och vandrarhemmen, äter mat på restaurangerna och 
upplever staden. Det leder dessutom till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter i staden.  
 

4.2 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020 
Regionförbundet i Uppsala län antog i december år 2013 en strategiplan för hur en hållbar 
besöksnäring i länet ska skapas fram till år 2020. Varför strategin sträcker sig fram till år 2020 
är för att Svensk Turism, som tidigare nämnt, har en målsättning att fördubbla den turistiska 
omsättningen fram till år 2020. Strategin ska ge en samlad inriktning för arbetet med 
utveckling av besöksnäringen, och ska fungera som en vägledande ram för nya satsningar. För 
att kunna göra det är det viktigt att göra en nulägesanalys för regionens besöksnäring. Detta 
för att den som tar del av strategin ska vara medveten om vart regionen står i dagsläget och 
vart den önskar nå. Dokumentet innehåller en samlad vision och övergripande mål, som visar 
vad de involverade aktörerna ska sträva efter för att fullfölja strategins syfte. Regionförbundet 
Uppsala län ansvarar för att målen följs upp och utvärderas. Visionerna och målen riktar sig 
mot både offentliga och privata aktörer, och strategiplanen understryker att det är viktigt att 
dessa två grupper samverkar för att målen ska uppnås på bästa sätt. Strategin vänder sig till 
besöksnäringen som helhet men också till kommuner, regionala aktörer, företag och enskilda 
personer. För att nå målen som omfattar en dubblering av den turistiska omsättningen finns en 
del strategiska inriktningar, varav tre av dem är marknadsföring, samverkan mellan privat och 
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offentlig sektor samt entreprenörskap, kompetensutveckling och företagande. För att den 
svenska besöksnäringen ska kunna stå sig i en allt tuffare internationell konkurrens menar 
regionförbundet att det krävs marknadsföring som riktar in sig på utvalda marknader och 
målgrupper. Marknadsföringen berör en rad olika aktörer och det är därför viktigt att definiera 
målgrupper som marknaden ska rikta sig till. Regionförbundet Uppsala län riktar sin 
marknadsföring mot segmenten WHOPs och DINKs, som tidigare definierats, samt Active 
Family, vilket är den aktiva familjen som gärna gör saker tillsammans på semestern. Det kan 
handla om allt från sportaktiviteter till kultur- och naturupplevelser. Dokumentet framhäver 
att Regionförbundet Uppsala län anser att all marknadsföring måste bygga på analyser som 
klargör vad potentiella besökare vill se och uppleva när de är här och vad staden har att 
erbjuda. 

När det kommer till samverkan mellan privat och offentlig sektor anses det att det finns 
ett behov av ökad samverkan mellan aktörerna. Samverkan är viktigt för att utveckla 
produkter och resmål som möter marknadens efterfrågan, och det är något som är svårt för det 
offentliga att utveckla utan de privata aktörernas hjälp. Det offentliga kan till exempel ta fram 
en ny vandringsled i regionen, men det är de privata aktörerna som höjer upplevelsen genom 
att utveckla någon form av verksamhet längst den. Det är viktigt att det finns en tydlig 
rollfördelning mellan aktörerna som säger vem som gör vad. Det är en viktig förutsättning för 
samverkan. När det kommer till entreprenörskap och företagande framhäver dokumentet att 
det bör finns en mogen bransch med lönsamma företag. Entreprenörskap, innovation och 
kunskap är en viktig del av detta. Förutom att locka hit företag är den fortsatta utvecklingen 
av entreprenörskap en nödvändighet, och därför fordras det att det finns bra utbildning och 
kompetens på platsen (Regionförbundet Uppsala län, 2013). 
 

4.3 Näringslivsprogram för Uppsala Kommun 
Uppsala Kommun har tagit fram ett näringslivsprogram för kommunen som beskriver hur 
förutsättningar för tillväxt och utveckling av näringslivet skapas. Detta görs bland annat med 
hjälp av marknadsföring av staden. Dokumentet framhåller att Uppsala har ett gott 
företagsklimat där kommunen skapar förutsättningar för att företag ska etableras. Några av de 
egenskaper som utlovas är en god livsmiljö, tillgång till kunskap och goda kommunikationer 
och transportsystem. Kommunen samarbetar med bland annat Arlanda och driver dessutom på 
utvecklingen av lokala, regionala och nationella trafiksystem, eftersom bra kommunikation 
gynnar näringslivet. Den marknadsföring som görs av staden sker i nära samarbete med 
näringslivet och det är viktigt att varumärket Uppsala förtydligar att det är en stad med 
positivt näringslivsklimat. Staden ska uppmärksammas som attraktiv och dynamisk, inte bara 
för företag utan även för besökare och boende. Det är viktigt att stadens fördelar framhålls 
och att det tydliggörs att Uppsala är en attraktiv stad för företagsetableringar och befintliga 
företag och marknadsföringsarbetet fokuseras kring utvalda kluster som identifierad 
målgrupp. Arbetet med att marknadsföra Uppsala och stärka stadens varumärke sker genom 
samverkan och partnerskap med aktörer som har intresse av att stärka stadens varumärke, 
både offentliga och privata (Uppsala Kommun, 2008).  
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5.4 Kraftprocessen – En vägvisare i destinationsutvecklingen 
Graffman AB har tagit fram en vägvisare i destinationsutveckling, denna kallar de 

kraftprocessen. I dokumentet framgår det att turism- och besöksnäringen är en av få näringar 
som bedöms kunna tillhandahålla en ökad sysselsättning i framtiden och att den dessutom är 
drivande för andra verksamheter än den turistiska. Ett fungerande besöksmål är ett regionalt 
och kommunalt skyltfönster som lockar näringslivsetableringar och boende, vilket förbättrar 
chanserna för de som redan bor och verkar på platsen. Många verksamheter påverkas av att 
destinationen attraherar besökare. Det handlar inte bara om hotell utan även andra 
verksamheter som exempelvis restauranger, affärer, sjukvård och polis. Därför menar 
Graffman AB att ingen äger ett varumärke, det skapas och byggs upp av alla involverade 
aktörer.  

Ska ett resmål utvecklas måste planeringen börja från start. Det handlar bland annat om 
att analysera vart platsen står i dagsläget, vilka unika egenskaper, konkurrensfördelar och 
framgångsfaktorer som finns, vad människor som bor och verkar på platsen vill förknippas 
med och vart de vill nå i framtiden. Graffman AB menar att det måste finnas en gemensam 
vilja för hur framtiden ska se ut och att alla berörda aktörer måste jobba för att uppnå samma 
mål. Det kommer leda till att platsens konkurrens- och attraktionskraft stärks på lång sikt. 
Gemensamma mål formas lättast genom samverkan, acceptans och deltagande av alla aktörer. 
De uppnås med fördel genom delat ansvar mellan aktörerna och tillit till varandra, därför är 
dialog en viktig del i arbetet. För att kunna skapa en förändring som håller i längden måste 
platsen ha en stark anknytning till alla offentliga och privata aktörer som berörs av turismen. 
Ett starkt deltagande är ett säkert kort för framgång och det viktiga är att aktörerna pratar med 
varandra. Marknader och målgrupper bör bestämmas för att veta vilka arbetet ska vända sig 
till och för att kunna urskilja deras behov. Det är genom den bestämda målgruppen som 
kunskap kan fås om vad platsen ska framhäva för kvalitéer för att möta dess önskemål och få 
besökarna att stanna en natt längre.  

När det analyserats vart platsen befinner sig och vart förhoppningen är att nå och vilka 
eller vilken målgrupp arbetet ska riktas mot går det att ta fram en strategisk plan för hur 
arbetet ska ske för att målen ska uppnås (Graffman AB, 2010).  

5. INTERVJUER 
I det här kapitlet redovisas kort de intervjuer som genomförts och vad intervjuerna har 
kommit fram till. Personer från Destination Uppsala, Graffman AB, Regionförbundet Uppsala 
län samt näringslivskontoret Uppsala Kommun har intervjuats.   
 

5.1 Destination Uppsala  
Som turistinformatör på Destination Uppsala arbetar John Ringh mad allt från 
marknadsföring av Uppsala till att möta turisten i staden. Han menar att när det handlar om 
stadens varumärke är det en blandning av kultur och historia, och att varumärket bygger på 
företeelser som till exempel Uppsala domkyrka, Uppsala högar och Uppsala universitet. Han 
anser att det är något som är unikt för Sverige och som används för att positionera staden 
gentemot andra städer i Sverige men också i Europa och världen. Att Uppsala är en 
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lärdomsstad som går tillbaka till år 1477 menar han är en stark konkurrensfördel nationellt 
som internationellt, det finns traditioner med Uppsala universitet som inte finns någon 
annanstans. Han anser att en annan konkurrensfördel är närheten till Arlanda och Stockholm 
som är viktig för att stadens målgrupper lätt ska kunna ta sig hit. De målgrupper som Uppsala 
främst riktar in sig mot WHOPs och DINKs, eftersom de är målgrupperna som staden främst 
kan konkurrera om. I framtiden finns ett önskemål om att även rikta in sig på ACTIVE 
FAMILY, men i dagsläget finns inte så mycket att erbjuda den målgruppen förutom lekparker 
som finns i alla svenska städer. Det handlar om att det måste finnas något som gör att 
besökarna stannar en natt till och just nu finns inte det för barnfamiljer. På frågan om hur 
Destination Uppsala arbetar för att marknadsföra sig för turister menar John att det handlar 
om att framhäva det som man vet att målgrupperna vill uppleva. Många WHOPs från 
Storbritannien är till exempel väldigt intresserade av Carl von Linné. Ringh menar att det är 
något som kan framhävas när de marknadsför sig mot den målgruppen. Blomsterkungen Linné 
används som en marknadsföringsinsats till exempel mot målgruppen WHOPs i Storbritannien 
som kommer hit i framförallt april, maj och juni.  Det händer något varje år och det brukar 
vara många internationella besökare (Intervju, Ringh). 

När det kommer till marknadsföringen jobbar de mycket med sociala medier. Det blir 
mindre och mindre annonseringar i tidningar eftersom de kostar väldigt mycket och man vet 
inte om någon läser dem. Ringh poängterade att marknadsföringen bör vara nytänkande och 
innovativ. I samband med Linnés födelsedag gjorde Destination Uppsala en kampanj på 
Facebook där man kunde göra ett test och se vilken blomma man blev. Kampanjen fick 
positiv respons och bidrog till att många internationella gäster valde att besöka Uppsala.  

Ringh menade även att evenemang är något som stärker stadens varumärke. Konserter 
och annat lockar hit människor, både nationella och internationella. Att människor rör sig i 
staden påverkar andra näringar, eftersom de ska bo, äta och kanske shoppa någonstans. Det 
får spin off-effekter, och genom marknadsföring kommer dessa näringar att påverkas i en allt 
högre grad. Han menar vidare att det därför är viktigt att alla aktörer som påverkas arbetar för 
att nå samma mål, att alla ska arbeta för ett starkare varumärke som sedan kan marknadsföras. 
Det handlar om samverkan mellan aktörer, både offentliga och privata.  

Ringh betonar dessutom att Uppsala är en av landets mest framgångsrika städer när det 
gäller att attrahera affärsresenärer. Uppsala är stark inom life science-sektorn och lockar hit 
stora kongresser. Det gör även universiteten. En kongress- eller konferensdeltagare genererar 
i mer pengar än en vanlig besökare eftersom de ofta stannar några nätter, bokar dyrare 
hotellrum och äter dyrare mat. Andra näringar påverkas mycket och därför är affärsresenärer 
något som det satsas på. Mötesindustrin är en viktig inkomstkälla för hela staden. Det är 
viktigt att Uppsala marknadsför sig som en bra mötesstad och framhäver varför en kongress 
eller ett möte ska vara just här, för det kommer i sin tur att leda till tillväxt. Dessutom anser 
han att ju bättre det går med attraktiviteten för en plats, desto fler företag vill etablera sig här 
och desto bättre blir kompetensen på platsen. Nya företag resulterar i fler arbetstillfällen samt 
att Uppsalas utbud av service ökar. Det handlar än en gång om spin off-effekter (intervju, 
John Ringh).  
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5.2 Regionförbundet Uppsala Län 
Som regional utvecklingsledare på regionförbundet Uppsala Län arbetar Toni Jonsson med 
bland annat besöksnäringen och företagsklimatet i länet. När det handlar om hur långsiktig 
konkurrenskraft nås bör den specifika platsen noggrant undersöka vilka naturliga tillgångar 
som finns eftersom dessa kan generera i affärsmöjligheter. Möjligheten för 
näringslivsutveckling är stor kring företag som utnyttjar naturvårdsområdet eftersom de kan 
tillgängliggöra det genom att starta en verksamhet där. Det leder till en konkurrenskraftigare 
region. Till exempel är skärgården en möjlighet för tillgång eftersom det går att utveckla 
hamnverksamhet där. Jonsson menar att det är viktigt att alla som på något sätt innehar eller 
påverkas av dessa tillgångar samlas och för en dialog. Han menar att en strategi inte är 
huvudfokus för arbetet i eftersom slutändan handlar om att få folk att engagera sig och om en 
strategi hade skrivits ihop på sängkammaren kanske det hade nått samma resultat (intervju, 
Jonsson). En strategi är för Regionförbundet Uppsala Län till för att hitta ett gemensamt mål, 
inte en guide för hur man ska ta sig till målet. Om inte alla tänker lika finns det dem som inte 
kommer använda strategin. Det är engagemanget som är det viktiga. Dock poängterar Jonsson 
att alla i regionen känner till den regionala strategin och att han upplever att de flesta aktörer 
strävar efter att nå samma mål. Även samverkan mellan privat och offentlig sektor är viktiga 
eftersom de påverkar varandra. När det till exempel gäller skärgården måste kommunen 
underhålla farlederna, annars går det inte att näringslivsutveckla i kring den. Ett annat 
exempel är Falun som var väldigt stolta över att vara arrangörer till VM i skidåkning. Det 
bekostades av kommunen, men privata aktörer utnyttjade evenemanget för 
näringslivsutveckling. Han menar vidare att länet måste producera entreprenörer som kommer 
på bra och galna idéer för att utveckla näringslivet och locka hit fler besökare. Det skapar 
konkurrenskraft och attraktivitet. Det är centralt att ha en strategi att jobba efter när 
konkurrensen med andra platser är stor. På frågan om hur regionen marknadsförs 
internationellt menar Jonsson att marknadsföringen just nu inte når längre än till Mälardalen 
på grund av ekonomiska skäl. De vet vart ifrån de utländska besökarna är och vart de kommer 
ifrån samt om de är turister eller affärsresenärer, med utan ekonomiska medel är det svårt att 
marknadsföra sig mot dem. Därför måste regionen marknadsföra sig smart och använda sig av 
entreprenörerna. Han menar att  
 

När det kommer till marknadsföring med sociala medier så märker vi att det handlar mer och mer om 
business to customer, alltså företagen når kunden direkt, eller tvärtom. En annan intressant trend vi ser är 
kund till kund, dvs. customer to customer. Vi måste få näringen själva och besökarna att, i större grad, 
hjälpa till att locka de internationella målgrupperna, både nationellt som internationellt (intervju, 
Jonsson). 
 

Det handlar om att hitta en målgrupp som marknadsföringen kan smalna av sig till för att ha 
någon chans att nå ut i det internationella bruset. Det handlar om att jobba litet och 
målinriktat. Vi utgår från målgrupperna WHOPs, DINKs och ACTIVE FAMILY, alltså den 
globala resenären. Han menar att det är lättare när det handlar om de svenska resenärerna 
eftersom det där går att se vilken målgrupp som spenderar mest pengar i regionen och därav 
bestämma vilken målgrupp som marknadsföringen ska riktas mot. Den digitala världen 
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öppnar upp nya möjligheter där även din lilla entreprenör kan ta plats. Jonsson menar vidare 
att för att Uppsalaregionen ska framstå som unik, behövs det flera riktigt stora 
reseanledningar, till exempel något i stil med Astrid Lindgrensvärld. Det måste vara 
tillräckligt stort för att skapa en hype och dra dit människor. Jonssons personliga åsikt är att 
det starka varumärket främst bygger på natur och kultur, men även evenemang och möten är 
besöksnäringsdrivande. Både evenemang och möten gynnar andra näringar otroligt mycket 
och är bra samhällsekonomiskt, det ökar omsättningen i länet (intervju, Jonsson). 
 

5.3 Näringslivskontoret Uppsala Kommun 
Som näringslivsdirektör på Uppsala Kommun arbetar Yvonne Näsström med tillväxtfrågorna 
inom näringslivet i Uppsala. Arbetet rör allt ifrån att hjälpa befintliga företag med tillväxten 
till att attrahera nya företag till att komma till Uppsala och och investera. Hon anser att en 
lyckosam tillväxt handlar om att attrahera kompetens eftersom det oavsett vilken typ av 
näringslivsperspektiv det är så är det svårt att utvecklas och nå förändring utan den. Hon 
menar vidare att det handlar om att hela tiden ligga steget före i sin utveckling, oavsett om det 
handlar om turism eller att utveckla nya produkter. På frågan om hur Uppsala marknadsförs 
som en stad med ett gott näringslivsklimat tycker hon att det har gjorts alldeles för lite. Staden 
lever mycket på de akademiska grunderna, att det är en akademisk stad med två fina 
universitet. Det går på något sätt bra för staden ändå, staden har låg arbetslöshet och den 
framstående farmacin har lett till många nya avknoppningar. Hon poängterar att med de nya 
ambitionerna som finns, att Uppsala ska ha 350000 invånare år 2050, behöver staden 
marknadsföras. Berörda aktörer behöver prata om vad som är bra med Uppsala, varför företag 
ska etablera sig här och varför företaget ska startas och expandera i staden. Hon menar att 
Uppsala behöver jobba på sin attraktionskraft och uttrycka den. 350000 invånare kommer att 
kräva 70000 nya arbetstillfällen, som inte kommer att komma hit av sig själva. Den 
kompetens som finns är en fördel och Uppsala måste jobba på att få fler studenter att stanna 
kvar och starta företag här eftersom det kommer att bidra till tillväxten. Universiteten bidrar 
även men extremt mycket forskning till den life science-industri som finns här.  Uppsala 
måste se sina fördelar och fylla sitt varumärke med budskap och löften för att locka olika 
målgrupper.   

 
Ska du lägga ditt evenemang här, då är det ju löften som att du har Uppsala Konsert och Kongress, 17 
minuter till Arlanda så att besökare lätt kan ta sig till evenemanget, trevlig miljö, restauranger och att du 
kan ge ditt evenemang en spets. Sen har du området att verka, etablera och investera här. Det löftet som 
handlar om att starta ditt företag här. Varför ska du göra det? Ja, då har du ju kompetensen runt hörnet, de 
företagsstödjande organisationerna och innovativa miljöer och du har helt enkelt nära till framgång 
(intervju, Näsström). 

 
Hon menar att det blir olika typer av löften beroende på vilken målgrupp som ska lockas hit. 
Just nu håller en vision på att formuleras med Uppsalas position samt budskap och löften för 
olika målgrupper så att alla i kommunen kan parata på ett likartat sätt, att det finns en 
gemensam story. Det handlar om att enas om vad som är stadens speciella egenskaper, vilka 
Näsström anser är bland annat den upplevda känslan av närhet, universiteten som är grunden 
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för den akademiska staden, life science-klustren och de företagsstöd som finns tillgängliga.  
När människor tänker på Uppsala ska de få uppfattningen av att de vill etablera sitt företag i 
staden. Det går inte att hitta på ett varumärke, det måste komma underifrån och spela på de 
föreställningar som redan finns om platsen. När de unika egenskaperna har hittats ska en 
vision utvecklas för vart arbetet ska och hur de involverade ska nå dit, och där är alla olika 
typer av företag involverade. Näsström anser att det handlar om samverkan mellan aktörerna 
eftersom investeringar i till exempel life science för ringar på vattnet och gynnar andra 
näringar runt omkring. Mer verkande människor på en plats kommer också spendera mer 
pengar. Det handlar om att få alla aktörer att sträva mot samma mål, vilket Uppsala hittills har 
varit bra på. Det finns ett starkt samband mellan privata och offentliga aktörer. Hon 
poängterar dessutom även att det finns en fördel med att ligga nära Stockholm eftersom det 
går att dra nytta av den stora stadens fördelar. Stockholm är mer välkänt internationellt och 
när det handlar om att locka hit utländska talanger, etableringar och investeringar är Uppsala 
kanske för litet. När de har börjat titta på Stockholms fördelar går det även att framhäva det 
som finns i Uppsala. 
 

5.4 Graffman AB 
Johan Graffman är VD på företaget Graffman AB. Företaget arbetar med att stärka platsers 
attraktions- och konkurrenskraft, där marknadsföring är en viktig del av arbetet. För att skapa 
ett starkt varumärke för en plats menar Graffman att det krävs djupgående analyser och 
datainsamling, för att på så sätt se vad som finns att hämta på platsen. När det fastställts vart 
den står i dagsläget samlas platsens representanter för att fastslå vart de vill nå i framtiden. 
Arbetet med att framställa en vision för vart platsen ska nå är ett stort jobb som involverar 
många aktörer, det är ingen skrivbordsprodukt som tas fram på en dag. För att visionen ska få 
slagkraft krävs det att alla aktörer är med och tar fram den tillsammans, det är genom 
samverkan och delaktighet som de kan nå de gemensamma mål som satts upp. När det finns 
en vision blir det också tydligare vad marknadsföringen ska rikta in sig på (intervju, 
Graffman).   

När det gäller bilden av Uppsala är den väldigt positiv, den präglas av att det är en 
lärdomsstad med många studenter vilket är en fördel eftersom alla platser slåss om kunskap. 
Staden har även en intressant historia och kultur samt en trevlig och nära stadskärna. Även 
företagen kan dra nytta av den bild som finns av en plats. Tidigare flyttade människor till 
företagen, idag flyttar företagen till kompetensen. Som företag måste man då se till att den 
plats man verkar på är attraktiv, annars kommer man aldrig att attrahera kompetenta 
människor med driv och innovationsförmåga eller arbetskraft. 
När det gäller frågan om Uppsalas konkurrensfördelar menar Graffman AB att det beror det 
på vilken målgrupp som ska attraheras. Tack vare de undersökningar som gjorts går det att 
konkludera att Uppsala är en internationell stad på grund av universiteten och de historiska 
rötter som finns. Staden producerar forskning i världsklass, inte bara genom universiteten utan 
även genom de life science-företag som finns i staden. Ur ett näringslivsperspektiv är life 
science det starkaste klustret där kunskap genererat både från företagen och universiteten. 
Uppsala är även tredje största stad när det gäller att attrahera konferenser och kongresser, 
vilket är drivet av både företagen och universiteten. Det är en konkurrensfördel när det gäller 
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näringslivet. Mötesindustrin är stadens största inkomstkälla och därför är det viktigt att 
framhäva fördelarna som finns med att anordna en konferens i staden. Uppsala börjar även bli 
bra på evenemang som drar större besöksströmmar, det som staden är mindre bra på är att 
locka privata besökare i allmänhet. Graffman menar att det antagligen är drivet av att Uppsala 
är en kunskapsplats som på gott och ont har varit seriöst inställd till det mesta, att allt ska vara 
akademiskt rätt. Idag vill människor ha interaktiva upplevelser där man kan vara deltagande, 
och inte bara gå runt och titta på saker, vilket är något som staden måste bli ännu bättre på.  
Graffman menar att varumärket Uppsala vill, förutom bra universitet och en lång historia, 
förknippas med ett gott näringslivsklimat, men också med närhet. Inte bara en närhet till 
Arlanda och Stockholm, utan också att det finns ett nära centrum med den lilla stadens 
fördelar. Det är viktigt att identifiera platsens unika egenskaper för att marknadsföringen ska 
bli framgångsrik. Marknadsföringen kan vara strategisk där mycket bakgrundsarbete ligger i 
grunden, men också icke strategiskt då en plats ”gått den snabba vägen”.  
 

Det finns de platser som har gått den enkla och snabba vägen och anlitat en reklambyrå som har kommit 
på en klatschig slogan, typ ”when you’re in Europe, don’t miss Skurup”. Det säger ingenting om platsen. 
Sen är det dem som ändå har försökt att göra någon form av arbete kring vart man står och vilka 
möjligheter som finns för utveckling (intervju, Graffman). 
 

Graffman anser att när det kommer till Uppsala har staden gjort den riktiga läxan. Där är den 
övergripande visionen bestämd och visar vad staden ska profilera sig om och hur 
profileringen ska ske för att locka etableringar och besökare. Graffman menar att dagens 
marknadsföring sker väldigt mycket genom sociala medier och den egna befolkningen. 
Marknadsföring handlar om att gå ut och synas och att leverera det som sägs ska levereras. 
Det handlar även om att marknadsföra smart och pricka ut sina målgrupper. Skulle Sverige till 
exempel marknadsföra sig i hela Tyskland skulle det vara att kasta pengarna i sjön, för det 
skulle inte ge något resultat. Platsen måste hitta segment, till exempel WHOPs som har ett 
intresse i det som platsen erbjuder och sedan marknadsföra på ett nytänkande sätt. Gällande 
frågan om på vilket sätt framgångsrika marknadsföringsstrategier bygger på samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer svarades det att samarbetet där emellan är en stor 
utmaning eftersom företagen, näringen vill se snabba resultat och Uppsalas politiska 
beslutsfattare kanske jobbar med en översiktsplan som sträcker sig 10-15 år framåt i tiden. 
Det handlar om att skapa en dialog och tillit där emellan. Genom att göra det kan man börja 
sträva mot gemensamma mål och ta fram en gemensam strategi. Graffman menar att när det 
gäller Uppsala är det en hel annan och öppenhet än vad det varit tidigare.   De beslut som tas 
på till exempel kommunen får en stor inverkan på näringens förutsättningar. Det kan handla 
om allt ifrån tillgänglighet till infrastruktur. Tillväxt sker genom att man vågar illustrera 
platsens attraktivitet och att företag och verksamheter på platsen växer. Genom större 
skatteintäkter ökar välfärden och det blir på så vis det en win win-situation. Utmaningen med 
samverkan är tilliten och att se nyttan. Går det bättre för Uppsala får Uppsala en större 
attraktivitet, stärks platsens attraktionskraft kommer det att leda till tillväxt. Då kommer 
näringslivet att göra bättre affärer, kommunen kommer att få en ökad sysselsättning och 
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ökade skatteintäkter och de som bor och lever i staden kommer att få ett bättre utbud av kultur 
och restauranger med mera (intervju, Graffman). 

6. ANALYS 
I det här avsnittet presenteras en analys av kopplingen mellan de dokument och intervjuer 
som undersöks och de kriterier som presenterades i kapitel fyra. 
 

6.1 Analys av undersökta dokument 
Alla de dokument som analyseras är på något sätt kopplade till platsmarknadsföring och 
arbete som syftar till att utveckla en plats och stärka dess varumärke. Tre av dem, strategi för 
besöksnäringen, strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020 och 
näringslivsprogrammet är direkt kopplade till Uppsala medan Kraftprocessen är en allmän 
vägvisare för destinationsutveckling framtagen av konsultföretaget Graffman AB. 

Det går att finna flera likheter i de dokument som undersökts. För det första poängteras det 
i alla dokument att en grundlig utredning bör göras för vart platsen står idag och vilka dess 
främsta konkurrensfördelar är för att på så sätt veta hur arbetet ska tas vidare mot det som den 
önskas uppnå.  Det är först när en sådan analys är gjord som det blir tydligt vilka delar som 
behöver utvecklas. Strategierna bygger på undersökningar av Uppsalas nulägesposition och 
framtidsbild, och med hjälp av dem ska alla aktörer samverka i arbetet mot de gemensamma 
målen för att de ska kunna nås (Destination Uppsala, 2014, Regionförbundet Uppsala Län, 
2013, Graffman AB, 2010, Uppsala Kommun, 2008).  Ett av de kriterier som nämndes 
tidigare framhåller, precis som dokumenten, att de som berörs av en plats 
marknadsföringsarbete bör reda ut vart platsen står i dagsläget, vilka värden som finns där och 
vilka uppfattningar som människor har av platsen. En bra bakgrundsanalys banar vägen för ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett annat kriterium konstaterar att det är viktigt att reda ut 
vad som gör platsen speciell i förhållande till andra platser. Precis som dokumenten 
framhäver bör platsens främsta konkurrensfördelar konstateras eftersom de ska framhävas när 
platsen marknadsförs. I Kraftprocessen kan det utläsas att ett resmåls framgångsfaktorer, 
unicitet och relativa konkurrensfördelar är en del av bakgrundsarbetet (Graffman, 2010). De 
konkurrensfördelar som framhävs i dokumenten varierar beroende på vilken målgrupp de 
riktas mot, men några av de egenskaper som framhålls som Uppsalas främsta 
konkurrensfördelar är närhet och bra kommunikation samt unika naturtillgångar och kultur.  

För det andra framhäver alla dokument att en plats helhet berör många olika aktörer, och 
att dessa måste samverka och skapa tydliga gemensamma mål för att platsen ska ha någon 
chans att utvecklas. Då är det även viktigt att det finns tydliga roller som anger vem som gör 
vad. En framgångsrik plats skapas genom delaktighet och det är genom samverkan och en 
gemensam vision som en marknadsföringsprocess får slagkraft (Destination Uppsala, 2014, 
Regionförbundet Uppsala Län, 2013, Graffman AB, 2010, Uppsala Kommun, 2008). Det 
måste finnas en gemensam vilja för hur framtiden ska se ut och att gemensamma mål bäst tas 
fram genom samverkan och acceptans av alla aktörer, därför är dialog en viktig del i arbetet 
(Graffman AB, 2010, Regionförbundet Uppsala Län, 2013). Samverkan är ett ord som 
förekommer ett flertal gånger i alla dokument och precis som dokumenten betonar ett av de 
kriterier som analyserats att det måste finnas en enighet mellan alla berörda aktörer om vilka 
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mål som ska nås i framtiden. Ett annat kriterium betonar att privata och offentliga aktörer bör 
samverka för att en plats ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt eftersom offentligt och 
privat arbete i hög grad påverkas av varandra. Denna typ av samverkan är något som blir 
extra tydligt i Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020, där det betonas 
att samverkan är viktigt för att utveckla produkter och resmål som möter marknadens 
efterfrågan. Det offentliga kan ta fram en ny vandringsled, men det är de privata aktörerna 
som förstärker upplevelsen genom att utveckla verksamhet kring den (Regionförbundet 
Uppsala Län 2013). Samverkan är även något som nämns i kommunens näringslivsprogram 
eftersom kommunen inte ensam kan skapa ett gott näringslivsklimat (Uppsala kommun, 2008, 
s. 3). Alla dokument framhäver samverkan och dialog är viktigt mellan alla berörda aktörer. I 
Kraftprocessen anses det att en destination måste ha en stark anknytning till de offentliga och 
privata aktörer som berörs av turismen för att kunna skapa en förändring som håller i längden. 
Ett starkt deltagande är centralt och det är viktigt att aktörerna pratar med varandra 
(Graffman, 2010).  

För det tredje poängteras det i alla dokument att det är centralt att identifiera specifika 
målgrupper för platsen. Med en utpekad målgrupp kan några av platsens unika värden väljas 
ut och marknadsföras för att matcha målgruppens önskemål och behov. vilket är något som 
tydligt framgår i Kraftprocessen (Graffman, 2010). När målgrupperna är bekanta blir det 
också känt vilka egenskaper som ska framhävas för att platsen ska uppfattas som tilltalande 
och speciell. Dessa egenskaper kan sedan användas i marknadsföringen av platsen för att 
attrahera de utvalda målgrupperna. Det är även något som ett av de analyserade kriterierna 
understryker. Där framgår det att det är ytterst centralt att reda ut vad och vem som ska lockas 
till platsen eftersom platsmarknadsföringen svårligen kan riktas mot alla. I dokumenten som 
är koppade till Uppsala kan det utläsas vilka eller vilken målgrupp deras arbete riktar sig mot, 
och därför blir det även där tydligt att en identifierad målgrupp är viktigt i arbetet med att 
locka människor till en plats.  

För det fjärde råder en överensstämmelse om att en stark destination spiller över i andra 
näringar. När en besökare vistas i Uppsala kommer han eller hon inte bara att spendera pengar 
på en hotellnatt, utan också på flera andra saker däromkring. Det kan handla om upplevelser, 
restaurangbesök och shopping. Det är viktigt att en stads fördelar framhålls för att besökare 
och företagsetablerare ska välja just den platsen istället för någon annan. I strategi för en 
hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020 poängteras det att en plats med en 
framgångsrik besöksnäring kommer bana vägen för nya företagsetableringar och annan 
verksamhet på platsen. I Näringslivsprogram för Uppsala Kommun framgår det att det är av 
vikt att stadens fördelar framhävs samt att det är centralt att Uppsala uppfattas som en plats 
med ett gott företagsklimat. Där kan slutsatsen dras att ju fler framgångsrika företag som 
etableras i staden, desto starkare blir företagsklimatet och i och med det kommer andra 
företag att etablera sig där. Ju fler företag, desto större skatteintäkter för kommunen. Detta är 
en syn som tas upp i Strategi för besöksnäringen, där det poängteras det att ju fler företag 
som verkar på platsen och ju mer en besökare spenderar, desto större skatteintäkter för platsen 
som i sin tur leder till tillväxt.   
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Slutligen kan det sägas att det finns en rad överensstämmelser mellan dokumenten 
gällande organisationernas arbetssätt. Dessa överrensstämmelser går även att koppla till de 
kriterier som togs upp i kapitel fyra.   
	  

6.2 Analys av intervjuer 
Alla intervjuer har genomförts med personer som på något sätt berör eller berörs av 
platsmarknadsföring och varumärkesarbete av Uppsala. När intervjuerna utfördes blev det 
snabbt tydligt att stora delar av marknadsföringen baseras eller önskas baseras på samma 
grunder som de kriterier som presenterades i kapitel 4 och det gick snabbt att finna flera 
likheter i respondenternas svar om hur de ser på marknadsföringsarbetet av staden.  

Tidigare i studien nämndes det att konkurrenssituationer mellan platser gör att politiker 
och tjänstemän anser att platsmarknadsföringsarbete är nödvändigt för att stärka platsens 
varumärke och frambringa tillväxt (Syssner, 2012). Detta framgick även under intervjuerna i 
vilka alla respondenter menade att ju fler människor som besöker och verkar på en plats, desto 
mer skatteintäkter, vilket i sin tur leder till den ekonomiska tillväxt som är eftersträvansvärd. 
De menade att det är viktigt att ”sätta platsen på kartan” för att locka till sig människor och 
företagsetablerare och att människor måste bli medvetna om vilka unika egenskaper som 
Uppsala har att erbjuda. Alla respondenterna menade även att många olika näringar påverkas 
av att människor besöker Uppsala eller etablerar sitt företag i staden. Jonsson menade att 
entreprenörer kan utveckla näringslivsverksamhet i närheten av besöksmålen som svarar mot 
besökarnas efterfrågan och behov (intervju, Jonsson). Ringh, Graffman och Näsström 
poängterade att om en besökare kommer till Uppsala med avsikt att till exempel delta i en 
konferens eller annat evenemang, kommer personen att spendera pengar på boende, mat och 
möjligtvis shopping. Därför är det viktigt att staden uppfattas vara en stad som är värd att 
besöka (Intervju, Ringh, Graffman, Jonsson, Näsström).  Näsström poängterade att samma 
sak gäller för företagsetablerare. Anses Uppsala vara en stad med ett gott näringslivsklimat 
kommer företag etablera sig här, vilket i sin tur kommer leda till fler arbetsplatser och fler 
människor kommer att vilja flytta till staden. Det kommer i sin tur att påverka många 
offentliga tjänster och andra näringar vilket leder till ekonomisk tillväxt för staden (intervju, 
Näsström). 

 Som nämnt i kapitel fyra betonar ett av kriterierna vikten av att de som berörs av en plats 
varumärke bör reda ut vart platsen är i dagsläget och vilka unika egenskaper som finns där 
genom att göra en analys av platsen. Ett annat kriterium som nämnts framhåller att en tydlig 
vision och strategi bör fastställas för vart visionen strävar efter nå. Graffman menade att 
Uppsala har, till skillnad från flera andra städer gjort ett strategiskt bakgrundsarbete där en 
övergripande vision tagits fram som visar vart staden är idag, vad den ska profilera sig om, 
vart förhoppningen är att nå och hur arbetet ska ske för att locka etableringar och besökare 
(intervju, Graffman). Näsström menar att berörda aktörer behöver prata om vad som är bra 
med Uppsala, varför företag ska etablera sig här och varför företaget ska startas och 
expandera i staden (intervju, Näsström). Dock anser Jonsson att en strategi inte är 
huvudfokus för arbetet eftersom det i slutändan handlar om att få alla aktörer att engagera sig 
(intervju, Jonsson).  
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Precis som Jonsson menade, indikerar ett annat kriterium att det måste finnas en enighet 
om vilka mål som platsen ska nå i framtiden.  Jonsson ansåg att det handlar om samverkan 
och dialog, och att det är så ett bra samarbete skapas. Även de andra respondenterna menade 
att det krävs samarbete mellan alla aktörer för att alla ska sträva efter att nå samma sak, det är 
först då en gemensam bild av varumärket skapas och det är då som en tydlig bild kan 
förmedlas vidare. 

Alla respondenterna menade att för att göra platsen känd för människor krävs det 
företeelser som gör den speciell i förhållande till andra platser framhävs. De underströk att 
Uppsalas varumärke måste bygga på de unika och speciella egenskaper som finns i staden för 
att den ska bli konkurrenskraftig. Det är dessa unika och speciella egenskaper som framhävs i 
marknadsföringsprocessen, eftersom de ofta är avgörande för om en person besöker just den 
platsen eller etablerar sitt företag just där istället för någon annanstans. På frågan om vilka 
egenskaper som varumärket Uppsala bygger på hade respondenterna liknande svar. Jonsson 
ansåg att varumärket främst bygger på egenskaper som natur och kultur (intervju, Jonsson). 
Ringh menade att Uppsala förknippas med en blandning av kultur och historia där domkyrkan 
och universitetet är framstående. Han menade även att närheten till Arlanda och Stockholm är 
en konkurrensfördel som bör framhävas. Precis som Ringh menade Graffman att Uppsala 
förknippas med historia och kunskap men också av att staden uppfattas vara trevlig och nära 
(intervju, Graffman, intervju, Ringh). Näsström menade att varumärket utger olika löften 
beroende på vilken målgrupp som ska lockas, men att de generellt är företeelser som kunskap 
och närhet som bygger upp stadens varumärke. Vill staden locka nya företag framhävs saker 
som närheten till kunskap och andra företag inom liknande branscher. Hon anser att tillväxt 
handlar om att attrahera kompetens eftersom det oavsett vilken typ av näringslivsperspektiv 
det handlar om har svårt att utvecklas och nå förändring utan kunskap (intervju, Näsström). 

Att marknadsföringsarbetet bör ha en eller flera definierade målgrupper för att nå bästa 
resultat är något som poängterats i ett av kriterierna. Graffman menade att identifierade 
målgrupper är av vikt, eftersom det då går att framhäva det som tilltalar och efterfrågas av 
den. Graffman och Johnson menade att det handlar om att marknadsföra smart och att peka ut 
de målgrupper som marknadsföringsarbetet ska rikta sig mot för att det ska nå störst effekt 
och för att marknadsföringspengar inte ska gå till spillo för att processen inte får något 
resultat. Uppsala stad riktar in sig på WHOPs – Wealthy Healthy Older People och DINKs – 
Double Income No Kids, medan Uppsala län även riktar in sig mot ACTIVE FAMILY. De 
menade att marknadsföring måste ske på ett innovativt och billigt sätt eftersom 
marknadsföringspengen är begränsad samt för att den ska nå så långt som möjligt och locka 
många potentiella besökare (intervju, Jonsson, intervju, Graffman). Både Jonsson och Ringh 
menar att sociala medier är ett sätt som används när Uppsala marknadsförs både nationellt och 
internationellt. Det når många fler människor än vanliga annonser och är dessutom billigare. 
Ringh ansåg att det genom sociala medier är lättare att skapa billiga och innovativa 
marknadsföringskampanjer (intervju Ringh, intervju Jonsson). Dock anser både Jonsson och 
Näsström att det gjorts alldeles för lite för att marknadsföra staden, eftersom det hittills har 
gått bra ändå (intervju Jonsson, intervju Näsström).  

Det sjätte kriteriet som identifierades i kapitel fyra handlade om samverkan mellan privat 
och offentlig sektor, och hur samarbete är centralt för att stimulera en plats utveckling. Alla 
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respondenter ansåg att samarbetet mellan privat och offentlig sektor är av stor betydelse och 
att alla aktörer som påverkas av varumärket Uppsala måste sträva efter att nå samma mål. 
Jonsson exemplifierar det genom att poängtera att offentlig och privat sektor påverkar 
varandra i allra högsta grad eftersom det offentliga många gånger har idéer om vad de vill 
uppnå med Uppsala men inte kan göra det utan de privata aktörernas hjälp. Det privata kan till 
exempel utveckla nya verksamheter som växer och blir mer attraktiva när privata aktörer 
etablerar näringslivsverksamhet som efterfrågas av besökare i närheten.  Offentligt och privat 
arbete påverkas av varandra (intervju, Jonsson).  

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns en rad överensstämmelser mellan hur 
personer arbetar med varumärket Uppsala och hur deras arbete förhåller sig till de kriterier 
som togs upp i kapitel fyra.   

7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Det råder en stor konkurrenssituation mellan världens länder, regioner och städer. Idag 
konkurrerar platser om bland annat turister, invånare, företagsetablerare och investerare för att 
platsen ska bli så framgångsrik som möjligt och få tillväxt. Konkurrensen är delvis ett resultat 
av globaliseringen, eftersom människor lättare kan röra sig mellan platser och företag kan 
etableras över hela jordklotet. Syssner (2012) menar att det innan 1980-talets slut var statens 
uppgift att utjämna skillnader i välstånd i Sverige, men när den regionala utvecklingspolitiken 
förändrades skulle välfärd och ekonomiska resurser istället delas jämnt mellan kommuner och 
regioner. De skulle själva ansvara för sin utveckling och tillhandahållandet av resurser och 
skapa gynnsamma villkor och tillväxt för platsen. 

I princip all den litteratur som studerats understryker att tillväxt är ett resultat av de 
människor som rör sig och verkar på en plats. Ju fler besökare och verkande människor, desto 
större är chansen att nå tillväxt. Det är av vikt att locka människor till platsen, och därför 
anser många experter och tjänstemän att behovet av platsmarknadsföring har blivit påtagligare 
än tidigare. På frågan om vad platsmarknadsföring innebär ger den litteratur som undersökts 
en gemensam uppfattning av att platsmarknadsföring är ett tillvägagångssätt som används för 
att göra människor medvetna om en plats och de framstående och positiva egenskaper som 
finns där. Dessa egenskaper gör att till exempel en potentiell besökare eller företagsetablerare 
får insikt i vad som skiljer platsen från andra, vilket ofta är avgörande för om de väljer just 
den platsen eller någon annan. Platsmarknadsföring handlar om att framhäva egenskaperna 
och få platsen att framstå som attraktiv och dynamisk, och på så sätt stärka platsens 
varumärke. Ett starkt varumärke är centralt eftersom det bygger på de känslor som skaps i en 
persons sinne när han eller hon tänker på platsen, och det är dessa känslor som 
platsmarknadsföringen syftar till att stärka. Under intervjuerna poängterade Näsström, Ringh, 
Jonsson och Graffman att om en plats uppfattas vara dynamisk och tilltalande kommer 
människor att vilja flytta till, besöka eller etablera sitt företag på platsen. Det kommer 
generera i ökade skatteintäkter som i sin tur leder till ökade kommunala intäkter, vilka ligger 
till grund för att en plats ska nå tillväxt. 

Enligt Kavaratzis och Ashworth (2008) består platsmarknadsföring av en serie åtgärder 
som inte kan genomföras separat. Efter att ha studerat litteratur som bland annat tagits fram av 
platsmarknadsföringsspecialisterna Moilanen och Rainisto (2009), Kavaratzis och Ashworth 
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(2008) samt Mukthar-Landgren (2009) har ett antal kriterier definierats som ligger till grund 
för ett platsmarknadsföringsarbete ska bli framgångsrikt. De menar att det krävs en analys för 
vart platsen står i dagsläget och vilken bild som finns av platsen för att veta vad som behöver 
utvecklas, det måste finnas en enighet mellan alla berörda aktörer för vilka mål som ska nås i 
framtiden, samverkan mellan privata och offentliga aktörer bör utnyttjas för att platsen ska 
utvecklas på bästa sätt, en tydlig vision och strategi bör fastställas för vart målet med platsen 
är att nå, gemensamma uppfattningar bör finnas av vilka egenskaper som identifierar platsen 
och gör den unik och till sist bör en tydlig målgrupp identifieras marknadsföringsarbetet kan 
riktas mot för att nå bästa resultat. 

På frågan om hur personer som arbetar med att marknadsföra Uppsala arbetar för att 
stärka stadens varumärke finns ett liknande synsätt mellan respondenterna. De är alla överens 
om att det handlar om att marknadsföra smart för att nå ut till så många som möjligt då 
marknadsföringspengen är begränsad. Det är dyrt att nå ut internationellt och därför krävs det 
billiga och innovativa sätt att marknadsföra på.  Sociala medier är något som har blivit större 
på sista tiden och som även är ett billigt tillvägagångssätt. Respondenterna menade även att 
marknadsföringen av Uppsala riktar in sig på specifika målgrupper där företeelser som 
tilltalar målgrupperna framhävs. Det görs eftersom en marknadsföringskampanj omöjligt kan 
rikta sig mot alla för att nå ett lyckat resultat och därför styrs marknadsföringen mot de 
målgrupper där det går att tjäna mest pengar. Genom att framhäva en god bild av Uppsala 
locka fler människor till Uppsala kommer även andra näringar att påverkas, vilket ses som en 
grund för tillväxt för staden. Alla respondenterna är överens om att platsmarknadsföring 
används som strategi för att stärka bilden av Uppsala, dock tycker Näsström och Jonsson att 
det gjorts alldeles för lite. 

När det kommer till frågan om vad det finns för likheter mellan hur de berörda 
personerna arbetar med platsmarknadsföring av Uppsala enligt publicerade dokument och de 
kriterier som studerats kunde det tidigt konstateras att det finns många betydande likheter. 
Alla respondenterna ansåg att det bör göras en grundlig undersökning för vart Uppsala står i 
dagsläget och vilken bild som finns av den, samt att en vision bör tas fram för hur arbetet ska 
ske. Alla dokument framhäver även att enighet och samverkan måste ske mellan alla berörda 
aktörer, både privata och offentliga för att målen för platsen ska kunna uppnås. Dokumenten 
framhäver även att det är centralt att framhäva de unika egenskaper som Uppsala har samt att 
identifiera en eller flera målgrupper som staden ska rikta sig mot för att marknadsföringen ska 
nå ett så lyckat resultat som möjligt. Uppsalas målgrupper är WHOPs och DINKs. 

Vidare studier för ämnet skulle kunna vara att jämföra platser som använt sig av 
platsmarknadsföring för att främja stadens utveckling och nå tillväxt men nått olika resultat, 
för att på så sätt se om de förhållit sig till samma kriterier och om andra kriterier i så fall leder 
till ett sämre resultat. 
 
 
 



	   29 
	  

 

REFERENSLISTA 
 
Anholt, S. (2007) Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions. 

New York: Palgrave Macmillan 
Anholt, S. (2010). Places: identity, image and reputation. Basingstoke: Palgrave Macmillan 
Ashworth, G. (2009)  The  Instruments  of  Place  Branding:  How  is  it  Done? 

European  Spatial  Research  and  Policy, 16 (1), s.9-22. 
Ashworth, G. (2010) Personality association as an instrument of place branding: possibilities 

and pitfalls. Ingår i: Towards Effective Place Brand Management, Ashworth, G. och 
Kavaratzis, M. (red.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, s. 205-221. 

Bryman, A. (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB 
Dahlqvist, U. & Melin, F. (2010) Varumärken i offentlig tjänst. Malmö: Liber AB 
Destination Uppsala (2014) Strategi för besöksnäringen 
Dinnie, K. (2011) Introduction to the theory of city branding. Ingår i: City branding: Theory 

and case, Dinnie, K. (red.), Basingstoke,  Macmillan, s. 3-7. 
Graffman AB (2010) Kraftprocessen – En vägvisare i destinationsutvecklingen 
Hankinson, G. (2010) Place branding theory: a cross-domain literature review from a 

marketing perspective. Ingår i: Towards Effective Place Brand Management, Ashworth, 
G. och Kavaratzis, M. (red.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, s. 15-35. 

Harboe, T. (2013) Grundläggande metod: Den samhällsvetenskapliga uppsatsen Malmö: 
Gleerup 

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011) Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik, 
Lund: Studentlitteratur 

Kavaratsiz, M. & Ashworth, G. (2008) Place marketing: how did we get here and where are 
we going? Journal of Place Managenment and Developement, 1 (2), s.150-165. 

Svensk Turism, (2010) Nationell strategi för svensk besöksnäring  
Moilanen, T. & Rainisto, S. (2009) How to brand nations, cities and destinations: a planning 

book for place branding. Basingstoke: Palgrave Macmillan 
Syssner, J. (2006) What kind of regionalism?: regionalism and region building in northern 

European peripheries, Frankfurt: Peter Lang Published 
Syssner, J. (2012) Världens bästa plats?: Platsmarkandsföring, makt och medborgarskap. 

Falun: Nordic Academic Press 
Mukhtar-Landgren, Dalia. (2009) Om gammalt och nytt i marknadsföringen av staden. Ingår 

i: Governance på svenska, Hedlund, G. och Montin, S. (red.), Stockholm: Santérus 
Academic Press, s.129-157.  

Regionförbundet Uppsala län (2013) Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 
2020 

Uppsala Kommun (2008) Näringslivsprogram 
 

Intervjuer 
Graffman, Johan, 151209, konsult & VD Graffman AB 



	   30 
	  

Jonsson, Toni, 151211, regional utvecklingsledare Regionförbundet Uppsala Län 
Näsström, Yvonne 151218, näringslivsdirektör Uppsala Kommun 
Ringh, John, 151201, turistinformatör Destination Uppsala AB 

BILAGOR 
	  
Intervjuguider 
 
Intervjuguide Destination Uppsala 
 

• Vilka värden anser du bygger upp varumärket Uppsala? 
 

• Vilka anser du vara Uppsalas främsta konkurrensfördelar och vad gör Uppsala unikt? 
 

• Hur arbetar ni för att marknadsföra Uppsala för turister och vad är det som gör att man 
ska åka till just Uppsala av alla ställen?  

 
• Vilken målgrupp marknadsför sig turistnäringen till? 

 
• Upplever du att ni som arbetar med det här har en gemensam bild om vart ni vill nå 

med varumärket Uppsala?  
 

• Som jag har uppfattat det bygger Uppsalas varumärke så väl som marknadsföringen av 
Uppsala på samverkan mellan många olika aktörer. Hur skapas ett lyckat samarbete?   

 
• På vilket sätt hjälper en ökad besöksnäring till att nå tillväxt för kommunen? 

 
 

 
Intervjuguide Graffman AB 
 

• Hur arbetar ni för att skapa ett starkt platsvarumärke? 
 

• Vilka värden anser du bygger upp varumärket Uppsala? 
 

• Vilka anser du vara Uppsalas främsta konkurrensfördelar och vad gör Uppsala unikt i 
förhållande till andra platser? 

 
• När man marknadsför en plats uppfattar jag det som att det är viktigt att analysera 

platsens identitet och fokusera på vad som kan framhävas för att nå den vision som 
finns. Hur arbetar ni för att skapa en långsiktig strategi för att platsmarknadsföringen 
ska nå sina mål? 

 
• Som jag har uppfattat det bygger framgångsrika marknadsföringsstrategier på 

samverkan mellan många olika aktörer. På viket sätt anser du att det sker en 
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samverkan mellan olika aktörer när man beslutar om platsen framtida strategiska 
inriktning? 
 
 

• Hur sker samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att stimulera en plats 
utveckling? 

 
• Generellt sett, anser du att det oftast finns en gemensam bild av vart man står och att 

alla aktörer strävar efter att nå samma mål med hjälp av marknadsföringsprocessen?  
 

• Vad kan man göra för att alla som påverkas ska vilja vara delaktiga i denna strategi? 
 

• Hur jobbar ni med internationell marknadsföring? 
Vad kan man göra för att locka hit internationella turister och företagsetablerare? 

 
• På vilket sätt anser du att evenemang & aktiviteter stärker varumärket? 

 
• På vilket sätt hjälper en ökad besöksnäring till att nå tillväxt för kommunen? 

 
 
Intervjuguide Regionförbundet Uppsala Län 

 
• Vad anser du är den främsta nyckeln för att uppnå långsiktig konkurrenskraft och 

lönsamhet inom besöksnäringen? 
 

• Vad vill du att man ska tänka på när man hör namnet Uppsala? 
 

• Vilka anser du vara Uppsala läns främsta konkurrensfördelar och vad gör den här 
regionen unik? 

 
• Hur jobbar ni för att besöksnäringen ska fortsätta vara en tillväxtbransch i Uppsala 

län?  
 

• Hur arbetar ni för att marknadsföra Uppsala Län för turister och vad är det som gör 
regionen unik i förhållande till andra platser?  

 
• Hur marknadsför ni er för att locka hit internationella turister? 

 
• Har det alltid varit tydligt vilka målgrupper ni vänder er till?  

 
• Vad anser du är den främsta nyckeln för att uppnå långsiktig konkurrenskraft och 

lönsamhet inom näringslivet? 
 

• Hur skapar Uppsala län ett konkurrenskraftigt företagsklimat och hur marknadsförs 
regionen som en plats med ett positivt näringslivsklimat? 
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• Den bild som finns av regionen är såklart viktig för helheten. På vilket sätt anser du att 
till exempel företag kan dra nytta av platsens varumärke och image?	  

	  
 

• När man marknadsför en plats uppfattar jag det som att det är viktigt att analysera 
platsens identitet och fokusera på vad som kan framhävas för att nå den vision som 
finns. Vad har ni gjort för att skapa en långsiktig strategi för att platsmarknadsföringen 
ska nå sina mål? 

 
• Upplever du att alla inblandade aktörer har en gemensam bild om vart man ska nå med 

den strategiska utvecklingen? 
 

• Hur sker samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att främja en plats 
utveckling? Finns ett lyckat utvecklingsarbete? 
 
 

Intervjuguide näringslivskontoret Uppsala Kommun 
 

• Vad anser du är den främsta nyckeln för att uppnå långsiktig konkurrenskraft och 
lönsamhet inom näringslivet? 

	  
• På	  vilket	  sätt	  marknadsförs	  Uppsala	  som	  en	  stad	  med	  ett	  positivt	  

näringslivsklimat?	  
	  

• Vilka	  av	  Uppsalas	  fördelar	  framhävs	  för	  att	  företag	  ska	  vilja	  etablera	  sig	  här	  
istället	  för	  i	  en	  annan	  stad	  och	  på	  vilket	  sätt	  görs	  detta?	  	  

	  
• Hur	  går	  marknadsföringen	  till?	  

	  
• Hur	  skapas	  förutsättningar	  för	  utveckling	  och	  tillväxt	  av	  staden?	  

	  
• Den bild som finns av staden är såklart viktig för helheten. På vilket sätt anser du att 

till exempel företag kan dra nytta av platsens varumärke och image?	  
	  

• Vad vill du ska framhävas när Uppsala marknadsförs? 
 

• Riktar marknadsföringen sig till någon speciell målgrupp? 
	  

• På vilket sätt kan konkurrerande regioner och kommuner dra nytta av varandras 
fördelar och hur pass viktigt är ett samarbete mellan dessa? 

 
• Hur sker samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att främja en plats 

näringslivsutveckling? Finns ett lyckat utvecklingsarbete, dialog? 
 

 
 


