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Sammanfattning

Uppsatsens titel: Malmöbornas Malmö: En studie av distinktionen mellan den upplevda och 
den marknadsförda staden
Kurs: STVA21/Makt och förvaltning, Vårterminen 2012, Lunds universitet
Handledare: Nils Gustafsson
Författare: Natasha Hägg

Jag har med denna uppsats haft för avsikt att fördjupa mig i platsmarknadsföring i Malmö. 

Studien syftar till att undersöka huruvida den offentligt lanserade bilden av Malmö, är 

förenlig med den av medborgarna upplevda staden. 

     Det empiriska materialet består primärt av samtalsintervjuer genomförda med arton

deltagande från två av Malmös stadsdelar, vars svar ställts mot teorier rörande vad 

framgångsrikt marknadsföringsarbete innebär. Analysen av intervjuerna har skett utifrån 

teorier rörande platsmarknadsföring och city branding. 

     Ur intervjuerna framgick att trots en enhällig definition av det offentliga 

marknadsföringsarbetet hade deltagarna olika uppfattningar kring hur pass applicerbar på 

verkligheten de fabricerade illustrationerna av staden är. Meningsskiljaktigheterna var främst 

åldersbaserade, då de yngre deltagarna uppfattade de värden som inkorporerats i det 

producerade varumärket Malmö som ej jämförbara med den verkliga bilden av staden. Denna 

grupp framhöll att stadens befintliga sociala och kulturella värden bortprioriterades och 

uppfattade marknadsföringen som fokuserad på visioner kring den storstad Malmö eventuellt 

skulle kunna bli. De äldre intervjudeltagarna däremot var mer benägna att hålla med om den 

utformade bilden av staden och det varumärkesarbete som skapats kring den. 

     Slutligen kan konstateras att utifrån dessa uppgifter har de strategier som utformats för 

stadens varumärkesarbete en del arbete kvar för att på allvar nå fram till Malmöborna, då de i 

skrivandets stund snarare ger uttryck för offentliga visioner än återspeglar stadens verkliga 

identitet. 

Nyckelord: Platsmarknadsföring, city branding, platsidentitet, medborgaruppfattning 

Antal ord: 8046
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1 Inledning

”Malmö, du blir aldrig New York och Paris, men du är min”

- Timbuktu, i sången ”Malmö” från albumet ”Sagolandet” (2011)

Trendiga, men alternativa nattklubbar i historisk miljö på Möllevången. Fantastiska 

shoppingmöjligheter i innerstan. Plats för företagsamhet och kunskapsutveckling i Västra 

hamnen. En evenemangsstad, innovationsstad och en upplevelsestad (Mötesplats Malmö 

2011). 

     Ovanstående är bara några av ett flertal beskrivningar av Malmö som valts att sättas i 

marknadsföringssammanhang av staden. Platsen har under det senaste decenniet blivit offer 

för en allt mer intensiv platsmarknadsföring och försök och betydelsefulla summor har lagts 

på skapandet av attraktiva landmärken, vars dignitet och innovation man hoppas ska 

förknippas med Malmö. Bland dessa finns skyskrapan Turning Torso och det 93000 

kvadratmeter stora shoppingcentret Emporia, vilka båda sänder ett tydligt budskap om hur 

uppförarna önskar att omgivningen ska betrakta staden. Likväl nyttjas de ofta som 

marknadsföringsobjekt. Att marknadsföra en stad innebär dock mer än att uppföra 

monumentala byggnader. Visionerna kring vad Malmö kan bli är många, men frågan som 

kvarstår är om dessa räcker för att staden ska betraktas som en mäktig storstadskonkurrent. 

Och stämmer dessa marknadsförda visioner överens med hur staden uppfattar sin boplats, 

eller är det en främmande plats som lanseras? 

     Det inledande citatet framförs av den Malmöbaserade artisten Timbuktu, i en sång 

namngiven efter staden och avspeglar tydligt hans ståndpunkt. Malmö kommer aldrig att bli 

en storstad av New Yorks eller Paris kaliber, men det är hans stad. Frågan är om resten av 

Malmöborna delar hans mening? Det är frågeställningen som ligger till grund för detta 

uppsatsarbete. 

2 Syfte, frågeställning och avgränsning

Offentlig marknadsföring av städer är ett forskningsområde som fått ett betydande uppsving 

under de senaste åren. Begrepp som platsmarknadsföring och city branding väcker intresse, 

men forskning kring dessa har tidigare utgått främst från de kommunala aktörernas 

perspektiv, det vill säga aktörer med mycket inflytande över detta arbete. Således finns en 
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välstrukturerad bild över hur marknadsföringsarbete ter sig och vad politiker och tjänstemän 

främst fokuserar på. Jag vill i denna uppsats därför koncentrera mig på det relativt 

outforskade medborgarperspektivet och därmed skapa en bild av hur mottagarna reagerar på 

dessa företeelser. 

     Jag har valt att bygga upp min studie kring staden Malmö, då jag anser att stadens 

mångfacetterade ansikten är väldigt fascinerande. Många boende i staden är bekanta med dess 

historia; det är en stad som gått från att vara en industristad som efter hårda ekonomiska 

bakslag och därefter påkostade marknadsföringsstrategier nu försöker lansera sig som en 

kunskaps- entreprenörs- och evenemangsstad (Dannestam 2009). Att Malmö genomgår stora 

förändringar är ingen hemlighet och så är inte heller är den tvetydliga framtoning staden har. 

Syftet med denna uppsats blir således att undersöka om den marknadsförda bilden av staden 

Malmö verkligen stämmer överens med verkligheten. För att göra detta har jag formulerat 

följande huvudfrågeställning: 

Stämmer den offentligt marknadsförda bilden av Malmö ihop med den av 

medborgarna upplevda staden? 

Min ambition är att få en förståelse om hur marknadsföringsstrategierna uppfattas av invånarna 

i staden. 

     Frågeställningen indikerar att Malmö stads offentliga marknadsföring kommer att dediceras 

lika stor roll av uppsatsarbetet som arbetet med medborgaruppfattningen. Så är dock inte fallet. 

Det senare kommer att tillskrivas en mer betydande roll och Malmös marknadsföring kommer 

endast kortfattat beskrivas. Jag anser att det är av vikt att läsaren förstår vad jag syftar till då 

jag talar om marknadsföringsarbetet, vilket gjort att jag inkluderat en beskrivning av detta, 

dock har jag valt att göra avgränsningar som riktar huvudintentionerna mot försöket att 

utvärdera medborgarperspektivet.  

3 Bakgrund

För att kunna besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställning krävs en definition av de två 

grundläggande begrepp som utgör denna; dels ”offentlig marknadsföring”, vilket jag härefter 

kommer att närmare beskriva, men även vad jag syftar på med konceptet ”den av 

medborgarna upplevda staden”. Det senare kommer dock att problematiseras i 

metodavsnittet, då jag anser att det utgör den viktig del av intervjuförfarandet. 
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3.1 Vad är offentlig marknadsförning?

Marknadsföring är något som länge kopplats ihop enbart med privata företag och specialister 

inom detta område finns således ofta att finna inom dessa privatiserade verksamheter (Duffy 

1995). Denna uppsats syftar dock på den offentligt inriktade delen av begreppet 

marknadsföring och kommer därför att behandla den kommunala marknadsföringen av en

plats, i det här fallet staden Malmö. Marknadsföring av en stad, region, stat eller nation 

benämns ofta platsmarknadsföring (Hall 2000), vilket kommer att vara ett ofta återkommande 

begrepp i denna uppsats. 

     Platsmarknadsföring är ingalunda ett nytt begrepp, redan under 1850-talet började 

stadsansvariga i USA att sälja platser, med hjälp av distinkt uppmanande bilder av vad 

genomresande kunde förvänta sig. Fenomenet spred sig snabbt vidare till Europa och i början 

av 1900-talet började franska och brittiska semesterorter göra reklam för att locka turister 

(Gold & Ward 1994).

     Under senare år har platsmarknadsföring blivit ett framträdande särdrag i städers 

ekonomiska utvecklingsstrategier. Städers offentliga organisationer utvecklar systematiskt en

långsiktig marknadsstrategi, inriktad på att vårda och utveckla både naturliga och potentiella 

attribut hos ett område, för att stärka den ekonomiska utvecklingen (Kotler et al 2002). Detta 

har blivit av yttersta vikt för att på den hårt konkurrenskraftiga globala marknaden, vilket gör 

att städer måste arbeta för att utveckla och anpassa sina strategiska marknadsverktyg mot 

medveten så kallad city branding (Rainisto 2003). City branding innebär att en stad bygger 

upp ett varumärke och sedan effektivt verkar för att marknadsföra detta (Hall 2006). Det råder 

relativ konsensus kring att det är angeläget att städer marknadsförs lika effektivt som företag, 

produkter eller tjänster, vilket gör att det är av vikt att städer gagnas av sofistikerade 

offentliga marknadsföringsstrategier (Berg et al 1990). 

     Platsmarknadsföring används för att säkra ett flertal mål, bland dessa att skapa en positiv 

bild av platsen ifråga, men även se till att platsen tillfredställer behoven hos den tilltänkta 

marknaden. Detta lyckas man med då invånare och företag är nöjda med omgivningarna och 

förväntningarna hos besökande och turister stämmer överens med verkligheten (Kotler et al 

2002). Det potentiella målet, alltså marknaden kan införliva allt från turister, till företag, men 

även de som är bosatta i staden. Det är den sistnämna gruppen som uppmärksammas i denna 

studie (Kotler et al 2002). 

     När en plats lyckats skapa en gynnsam infrastruktur för den önskade marknaden är det 

platsmarknadsföringens uppgift att överföra den önskade identiteten till denna grupp, så att 

den förstås av det utvalda målet. Platsmarknadsföringen planterar alltså önskvärda bilder av 
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en stad i medvetandet hos sina kunder (Asplund 1993, Hall 2000). Det är dock viktigt att den 

marknadsförda platsen förankrar den uppbyggda bilden i stadens identitet, för att denna ska få 

slagkraft hos kunderna (Hall 2000). Varje plats behöver emellertid sina egna lösningar och 

marknadsföringsstrategier för att framgångsrikt fullfölja sina visioner. Att utforma en 

fullständigt allomfattande bild av en stad är en omöjlighet, dock går det som nämnt att visa 

upp en selektiv bild, utformad för att tilltala en eller flera målgrupper (Hall 2000). 

3.2 Platsmarknadsföring i Malmö 

Uppsatsen kommer som tidigare nämnts, inte på ett djupare plan behandla 

marknadsföringsambitionerna i Malmö, det är en medveten avgränsning jag gjort på grund av 

tidsbrist. Däremot kommer en övergripande bild av vad det är för stad som offentligt 

marknadsförs följa, för att läsaren ska kunna måla upp ett scenario kring hur staden 

framställs. 

     Utvecklingen i Malmö är ingalunda unik. Tidigare progression av detta slag har kunnat 

beskådas i ett flertal Europeiska städer, däribland Glasgow, Liverpool och Manchester, alla 

postindustriella städer som genom intensiv rekonstruktion av de urbana miljöerna och 

påföljande marknadsföring av den nya framtoningen tycks blomstra ekonomiskt (Speake 

2007). 

     Dessa tre utgör exempel på hur viktigt det är för städer i den postindustriella eran att 

profilera sig och sätta sin markör på kartan som något annat än en tråkig, gammal före detta 

industristad. Produktion måste omlokaliseras och en ny identitet måste skapas (Mukhtar-

Landgren 2008). Utveckling i skiften benämns ofta som Urban Development Projects, 

(UPDs) och är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka en stads attraktionskraft (Hall 2000). 

Malmö är inget undantag och jag kommer nedan kort beskriva vad det är för profil den 

offentliga marknadsföringen ämnar ge staden.

     Frågan är komplex, då det inte finns en komplett marknadsföringsplan som går att 

appliceras på stadens alla delar. Malmös landskap är ett flerdelat och utgörs av olikutformade 

stadsdelar, vilka karaktäriseras inte bara av stadens historia, utan även universella, 

nyskapande processer (Malmö stad 2012).

     Idag definierar det multikulturella landskapet sig genom en blandning av olika urbana 

miljöer, där det förgångna och det nutida samexisterar och interagerar med varandra på 

karaktärsgivande sätt. De historiska influenserna förblir dominanta i somliga delar av staden 

och spelar en viktig roll i landskapets identitet, medan moderna inflytanden är de mest 

framträdande i andra. Omgivningarna är således skiftande, men alla marknadsförbara. Några 
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exempel på denna marknadsföring lyder som följer; Möllevången lanseras idag som en 

trendig plats, kantad av alternativa klubbar och barer och har således gått från att vara ett 

fattigt arbetarklassområde till en spännande subkulturell nattlivshubb. Malmöstads hemsida 

beskriver platsen på följande sätt: ”På Möllevångstorget handlar det idag mycket om 

shopping och krogbesök. Området har många affärer med spännande utbud och generösa 

öppettider, en livlig torghandel och mängder av restauranger” (Malmö stad 2012). 

     I innerstan finns nybyggda shoppingcentret Entré, som med sina 55000 kvadratmeter 

innefattar inte bara shopping, utan även gym, biografer och restauranger. Ute vid Hyllie 

byggs för tillfället vad som beskrivs som ”Skandinaviens främsta shoppingcenter”, Emporia, 

vars namn tveklöst skildrar dess anseendefulla visioner. Med 93000 kvm och 3000 anställda 

hoppas man skapa en ”internationell atmosfär med ett komplett utbud av butiker och en hög 

servicenivå”. Emporia ligger beläget i stadsdelen Hyllie, vars utbyggnad med arenan Malmö 

arena och City tunneln numera blivit en stadsdel att räkna med. 

     I Västra hamnen finns Malmös i särklass mest fotograferade landmärke, Turning Torso, en 

futuristisk designad skyskrapa som med sina 190 meter beskrivs som en plats där ”boende, 

arbete och mötesmiljöer [tar] ny form på Malmös mest attraktiva läge med kvalitet och 

service i absolut världsklass”. 

     Dessa är bara smakprova av stadens offentliga marknadsföringsarbete. Vad som blir 

tydligt är de ambitioner Malmö stad har för platsen. Citat som ”service i absolut världsklass”, 

”mängder av restauranger”, ”Skandinaviens främsta shoppingcenter” och ”internationell 

atmosfär med ett komplett utbud av butiker” är oblyga, framåtsträvande och ger sken av en 

dynamisk och attraktiv stad. Det råder heller ingen tvekan om att det är en storstadsmiljö som 

låter sig lanseras, en plats där det mesta går att finna. Shopping, evenemang, utbildning och 

kommunikationer verkar lättillgängliga och visar att Malmö är en stad på frammarsch, med 

höga ambitioner och framtidstro. 

     De globaliserade konkurrenssituationer som idag råder är det viktigt att städers varumärke 

är en säljbar produkt. Jag kommer nu att fortskrida mitt arbete genom att försöka att ta reda 

på om denna uppmålade bild är enhetlig med den av invånarna uppfattade bilden. 
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4 Metod

Jag anser att den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig väl för att undersöka den 

relevanta frågeställningen och har därför valt att bygga mitt empiriska material kring 

samtalsintervjuer. Kvale beskriver att denna form av samtal har för avsikt att uppmåla en 

representativ bild av informantens livsvärld, vilka senare ska tolka utifrån de skildrade 

fenomenens innebörd. Detta tillvägagångssätt är alltså särskilt lämpligt när syftet är att 

undersöka individers egen förståelse av upplevelser och erfarenheter (Kvale 2002). 

Intervjuerna tar formen av samtal där både respondenten och informanten kan uttrycka sig 

fritt, utan att vara för låsta av alltför fasta samtalsramar. Respondenten ges möjlighet att 

utveckla sina tankar och redogöra för sin förståelse kring det ämne som berörs (Kvale 2002).

     Att precist formulera vad informanten ger uttryck för är relevant för att 

forskningsresultatet ska bli rättvisande. Intervjun bör därför inledas med en kort så kallad 

breifing, där intervjuaren ges möjlighet att förklara syftet med intervjun och eventuellt 

upplysa om förekommande hjälpmedel. Likväl kan det vara av värde att ägna de sista 

minuterna av samtalet åt debriefing (Ryen 2004). 

4.1 Intervjuernas schematiska struktur och utförande

Totalt genomfördes sex intervjuer, två enskilda och fyra så kallade semistrukturerade och ej 

standardiserade fokusgruppintervjuer. Denna intervjuvariant karaktäriseras av att intervjuaren 

utgår från huvudteman som ger samtalet struktur, men inte präglas av fasta frågeställningar. 

De behandlade ämnena täcker områden relevanta för frågorna och identifierar viktiga 

aspekter i dessa teman (Ryen 2004). Ett annat karaktäriserande drag är att varje fråga kan 

utvärderas ur två dimensioner, en tematisk och en dynamisk sådan. Det tematiska åsyftar hur 

frågan förhåller sig till forskningstemat och med det dynamiska avses det interpersonella 

förhållandet i intervjun (Kvale 2002).

     Jag har utformat en intervjufrågmall med öppna frågor som berör den frågeställning som 

vi ämnar besvara i uppsatsen. Denna mall fyller funktionen av en kontrollista, som ska hjälpa 

oss att få med alla teman vi vill prata om i intervjuerna. Ordningen på frågorna har skiftat från 

intervju till intervju, beroende på hur samtalet förflöt. Kvale påpekar att om frågorna som 

ställs är i hög grad strukturerade och uttryckligt går att koppla till forskningstemat, underlättar 

det analysen av samtalet. Det är dock viktigt att det dynamiska perspektivet inte hamnar i 

skymundan då intervjuaren bör arbeta för att skapa en positiv interaktion, en flytande 

konversation och motivation till att fortsätta samtalet (Ryen 2004). 
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Jag valde att använda mig av denna metod, då jag anser att upplägget möjliggör flexibilitet, 

då frågorna kan anpassas till samtalet, vilket blir mer naturligt än om på förhand strikt 

uppgjorda ärenden ska behandlas. Möjligheterna att öppna samtalet för oförutsedda ämnen 

utesluts därför inte, vilket jag betraktade som väsentligt i sammanhanget, då de intervjuade 

personerna kan komma att ta upp tankar jag inte förutsett. 

     Jag anser även att intervjumetoden passar bättre för mitt syfte än enkäter, då jag känner att 

den mångsidighet och möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor som följer förfarningssättet 

är väsentliga för forskningsresultatets meningsfullhet. 

     Jag valde att utföra intervjuerna i grupper om fyra. Gott om tid fanns till vårt förfogande, 

vilket för mig var en förutsättning för att få ut så utvecklade tankegångar som möjligt och 

även ges chans att ställa följdfrågor. Platsen var en lugn och avskärmad sådan, för att göra 

samtalet så koncentrerat som möjligt. 

     Samtliga konversationer spelades in och relevanta delar transkriberades sedan, men jag 

valde ändå att föra anteckningar under samtalet. Fördelen med att kombinera dessa metoder 

blir att korrekt data kommer att vara starpunkten för en kommande analys, och denna kommer 

även att följas av mina spontana reaktioner på det som sades (Ryen 2004). 

     Interaktionen mellan de intervjuade leder ofta till att spontana och emotionella påståenden 

diskuteras, något som är mindre förekommande i enskilda intervjuer. Fokusgrupper minskar 

dock intervjuarens kontroll över situationen, vilket kan leda till en relativt kaotisk samling 

data, något som försvårar en systematisk analys av uppgifterna. Samtalet är dock till en viss 

grad strukturerat och lämpar sig bättre än enskilda intervjuer då man vill studera människors 

uppfattningar, attityder och sociala representationer som rör ett ämne. Enskilda intervjuer 

tenderar att i större utsträckning bli individualistiska, det vill säga fokusera på individen och 

försumma personens förankring i sociala interaktioner (Kvale 2002). 

4.2 Urval 

I urvalet av intervjupersoner strävade jag dels efter likhet inom grupperna, dels av skillnader 

grupperna emellan. Jag valde att utföra fyra fokusgruppintervjuer, med vardera fyra personer 

i varje. Åldersgrupperna sträckte sig från 19 till 68 år och inkluderade representanter från två 

av Malmös stadsdelar, Västra Hamnen och Lindängen (se bilaga 1 för mer precis information 

rörande uppdelningen). 

     Tanken med denna uppdelning var att erhålla representation från olika stadsdelar och 

personer i olika åldrar, för att se om uppfattningarna dem emellan skilde sig åt. 
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     Inledningsvis informerades deltagarna om uppsatsen, dess syfte, och försågs även med en 

del information om marknadsföringsarbetet i Malmö, då jag ansåg att det var av vikt att de 

hade en uppfattning om vad begreppet innebär. Därefter bad jag dem samtala kring hur de 

beskriva Malmö för någon som aldrig tidigare besökt staden. Detta gav upphov till en bra 

diskussion. Samtalet fortskred därefter med att diskutera bland annat hur de själva upplever 

staden, andras bild av den, mediebilden, kontraster mellan olika sätt att se på den och 

marknadsföringsarbetets roll i det hela. 

4.3 Kritik

Intervjuer är ofrånkomligen ett möte mellan olika erfarenheter och kunskaper, saker som 

onekligen kommer att sätta sin prägel på samtalet. Sociala förväntningar och att ge uttryck för 

standardiserade tankar är självklart saker som spelar stor roll i sammanhanget och som måste 

tas i beaktande då dessa genomförs (Ryen 2004).

     Det är även viktigt att ha i åtanke att de analyser jag gjort endast är representativa för de 

små grupper jag intervjuat och att detta inte ovillkorligen stämmer överens med bredare 

uppfattningar eller forskning. Svaren som erhålls kan således endast appliceras på de grupper 

av människor jag talat med och uppgifterna är inte nödvändigtvis typiska, om ens 

kommensurabla med åsikter som kan finnas representerade på andra platser i Malmö.

     Inledningsvis fastställde jag att mitt mål med denna uppsats är att ta reda på om ”den 

offentligt marknadsförda bilden av Malmö stämmer med den av medborgarna upplevda 

staden?”. Problematiken i denna frågeställning ligger till stor del i att det antagligen går att 

finna lika många uppfattningar av staden, som det finns invånare. Varje person kan bidra med 

sin egen, personliga bild av Malmö. Viss generalisering krävs således i analysarbetet. 

4.4 Bearbetning och analys

Efter att de inspelade samtalen genomlyssnats och de enligt mig mest relevanta delarna 

transkriberats, gick jag vidare med bearbetning av det nedtecknade. I somliga fall förekom 

kondensering, alltså förkortning av längre citat och uttryck (Kvale 2002), vilket getts uttryck 

för i stycken där alltför långa citat hade blivit överflödiga. Innehållet har sedan kopplats till 

relevanta delar av teorin och kategoriserats i resultat- och analysdelen.  
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5 Teoretisk bakgrund

För att bevara frågan ”stämmer den offentligt marknadsförda bilden av Malmö ihop med den 

av medborgarna upplevda staden?” krävs begreppsförklaringar och precisering kring koncept 

och teorier rörande platsmarknadsföring. Detta bör främst ske ur ett medborgarperspektiv, 

eftersom det är det jag ämnar undersöka. Jag har nedan försökt skapa en övergripande bild av 

vad som krävs för att den marknadsförda bilden av en stad ska fungera i harmoni med 

medborgarnas syn på staden. Marknadsföringsarbetet diskuteras därifrån utifrån generella 

termer, där medborgarna utgör målbilden, det vill säga kunderna, som tar emot det offentliga 

försäljningsarbetet. Det teoretiska ramverk som till en början presenteras, behandlar hur 

marknadsföring ska utformas för att inte komma i kläm med den av invånarna urskiljda

bilden. 

     Det finns konceptuella skillnader mellan platsmarknadsföring jämfört med marknadsföring 

av företag eller produkter (Speake 2007). Marknadsföring simplifierar ofta platser och 

behandlar dem som råvaror, trots att det är ett mycket mer komplext paket, som kan upplevas 

och konsumeras på väldigt många olika sätt. Samtida platsmarknadsföring har ansträngt sig 

för att anpassa sina verktyg, så som city branding, till den komplexa karaktär en plats har. Det 

går inte längre att behandla en region eller en stad som endast en vara, utan de måste 

betraktas som ett mer krävande marknadsföringsobjekt (Kotler et al 1999). 

5.1 Vision och strategisk analys

För att effektfullt kunna profilera en plats, krävs en vision hos de ledande marknadsförarna, 

samt intuition kring konkurrenssituationer och platsens egna möjligheter. 

Visionsplatsmarknadsföring kräver alltså planläggning kring en stads långsiktiga, framtida 

position i landet. Vidare behöver det avsättas en strategi för hur detta ska uppnås. De 

strategiska analyser som följer utformas som detaljerade undersökningar av element av 

metodisk information, för att uppnå detta syfte. För varje alternativ strategi, måste 

planeringsgruppen dessutom undersöka om det finns nödvändiga medel, resurser eller 

organisationskapacitet, för att genomföra dessa planer (Kotler et al 1999). 

     Vidare är det av vikt att ta korrekta beslut kring vad som ska marknadsföras på en plats. 

Platsens unika försäljningskvalitéer och utvalda, exklusiva attraktioner bör framhävas för att 

skapa marknadskonkurrens. Det åtråvärda verksamhetsområdena för en plats och dess 

produkter bör definieras av att de matchar kundernas behov och platsens kapacitet för att 

tillfredsställa dessa behov. Detta är avgörande för framgång. Olika marknadssegment leder 
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naturligtvis till olika marknadsföringsstrategier och aktiviteter. Viktiga grundsatser föreslås 

dock i litteratur, främst kring vision och strategiarbete (Rainisto 2003). 

     Följande är två fundamentala principer för framgångsrik platsmarknadsföring: 

1) Klar förståelse av vad som önskas. Visionen bör inrättas tillsammans med 

berörda aktörer och en bred överenskommelse om en långsiktig vision behövs. 

2) Stora trender måste förstås och analyseras och kundsegment och marknad 

måste definieras. Produkten måste anpassas till kundens behöv och fördelar och 

platsen ska beskrivas ärligt och i konkreta termer. Verkligheten och skapande 

förväntningar måste stämma överens. Förvirrande meddelanden försvagar 

trovärdighet och skapar förvirring. Styrande måste dock hela tiden arbeta utifrån 

tydligt uppställda mål, som inte befinner sig särskilt långt ifrån från verkligheten. 

(Kotler et al 1999).

5.2 Platsidentitet och platsimage 

En plats identitet och image uppvisas inom ramen för att bilda en enhetlig aspekt av place 

branding. Det har inte bedrivits särskilt mycket forskning kring städer, betraktade som 

varumärke, med vissa undantag, främst inom turistnäringen (Rainisto 2003). Det är inte 

möjligt att skapa en image för en plats där inga strategiska val för hur identiteten ska se ut har 

tagits. När en plats har skapat ett klart koncept för hur den önskvärda identiteten ska se upp, 

har dessa grunder lagts. Om marknadsföringskommunikationen i en stad är framgångsrik, det 

vill säga om de marknadsansvariga grupperna på ett tydligt sätt står i förbindelse med

kunderna, kan denna stad förvänta sig att dess framtida image kommer bli den som önskas av 

de grupper som lagt upp marknadsföringsstrategierna (Rainisto 2003).

     En plats identitet kan definieras som hur platsen vill uppfattas. Platsens identitet är en unik 

sammansättning av associationer till dess varumärke. Dessa associationer representerar vad 

platsen står för och skapar en lovande bild för sina kunder. 

     En stads identitet är en aktiv del där platsen själv kan ha visst inflytande. Dess image 

däremot är den passiva process som är följder an marknadsföringskommunikation. En plats 

identitet, precis som ett företags identitet, är summan av olika karaktäristiska drag, vilka

skiljer platsen från andra. Därför kan identiteten även betraktas som resultatet av planerade 

aktiviteter inom platsmarknadsföringens projekt. De utvalda attraktionsfaktorerna hos en plats 

kommuniceras genom utvalda målgrupper. Dessa kan vara i behov av egna och distinkta 

marknadsföringsstrategier (Rainisto 2003).



14

För att bygga en bro mellan en plats identitet och dess image, kan marknadskommunikation 

vara av värde. City branding, det vill säga att genom speciellt utvalda landmärken ge en plats 

en viss image är ett nytt verktyg för att åstadkomma detta. Märken gör marknadsföring 

roligare och skapar val, men de garanterar också någon slags kvalitet. Ett märke som erbjuder 

mindre av en produkt och mer av en livsstil kommer på ett bättre sätt att tillfredsställa

föränderliga behov och är essentiellt för att hålla marknadsföringsorganisationernas 

kärnansvar (Speake 2007). 

     Efter att ha identifierat strategiska möjligheter för en plats, är det möjligt att göra rationella 

och politiskt enliga beslut kring dess identitetsfaktor. Dessa faktorer bör representera de mest 

unika tingen hos en plats, i jämförelse med andra konkurrerande platser. City branding är en 

aspekt av platsmarknadsföring och är en av teknikerna och kan vara de ledande temana

bakom platsmarknadsföringsprocessen. Det är ofta en bra början av platsmarknadsföring. En 

stad bestämmer vad den vill vara, sedan försöker den skapa en omgivning byggd på denna 

identitet. En stad kommer ha ett varumärke som varierar mellan olika grupper, vare sig staden 

engagerar sig i aktiv märkesutveckling eller inte. Denna måste dock till viss del 

överensstämma med en plats verkliga identitet. Om verkligheten först måste förändras eller 

förbättras, bör inte platsen marknadsföras innan realiteten stämmer överens med den 

uppmålade bilden (Hall 2000). 

     En plats image kan alltså definieras som summan av idéer och intryck som människor har 

av en plats. Bilden utgör en förenkling av ett stort antal föreningar och delar av information i 

samband med platsen (Kotler et al 1999). Medan varumärkets identitet är ett aktivt element i 

en plats marknadsföringsprocess, vilken använder integrerade marknadskommunikationer, är 

dess image den passiva motparten, utan vilken platsen inte kan bestämma den exakta formen 

av sitt utfall (Rainisto 2003). Denna hantering av platsmarknadsföring kan bara hoppas att 

den verkliga bilden följer in enlighet med den önskade identiteten av platsen. Bilden av 

exempelvis en stad, är ett resultat av komplexa långsiktiga verksamheter som kan byggas av 

den unika karaktären av platsen. Bilden är inte lätt att kopiera, liksom många andra aktiviteter 

i den operativa marknadsföringen (Hall 2000).

5.3 Att skapa ett starkt varumärke

Det är viktigt att positionera varumärket inom den valda målgruppen, så att det skiljer sig från 

rivaliserande erbjudande i minst en dimension som värderas av kunden. Att positionera 

märket är en vital del av dess identitet, vilket kommuniceras till målgrupper för att framhäva 

sina egna fördelar och vinnande koncept. Värdet på platsen högs om den kan erbjuda fler 
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fördelar än de omgivande konkurrenterna. Den bild som skapas hos målgrupperna är dock 

den sanna och den som beskriver den verkliga upplevelsen av platsen. I den här studien ska 

bilden av en stad som en aspekt av city branding, något som är högst föränderligt beroende på 

vem som betraktar platsen. En stads konsumenter ersätter objektiv information med 

subjektiva observationer, åsikter och bedömningar, sammankopplade med hans eller hennes 

karaktär. Efter att ha diagnostiserat den existerande imagen och gjort en analys av denna, är 

det möjligt för kunden att stödja, modifiera eller förändra platsens i frågas image. Denna 

image måste vara gällande, hållbar, trovärdig, relativt enkel, distinkt och tilltalande för att 

rikta yttrande till sina kunder (Kotler et al 1999).

     Det förekommer dock ofta att bilden inte motsvarar verkligheten (Ward 1994). Eftersom 

det idag råder extrem konkurrens platser emellan, krävs det att städer snabbt och effektivt 

arbetar fram strategier för hur de ska öka sin attraktionskraft. Resultaten blir ofta ytliga 

förvandlingar, och leder till staden ser ut att passa in i en mall som är enkel att göra reklam 

för. Enkla åtgärder och snabba ansiktslyft kan dock inte ensamma förändra eller revolutionera 

en plats image, då hela platsens identitet är avgörande för den upplevda bilden (Nasar 1998). 

     Stadens verkliga substans måste ligga så nära den åtråvärda imagen som möjligt, så att 

observatörer inte blir förvirrade i sina uppfattningar, då denna ska appliceras och förenas med 

den verkliga bilden (Nasar 1998).

     I en allt mer globaliserad och konkurrerande värd tenderar städers image att 

snabbproduceras, vilket ofta leder till att den långsiktiga effekten inte alltid går att 

upprätthållas, eller verkligen realiseras, eftersom denna process tar tid. Det är av vikt inom 

platsmarknadsföring att även utvärdera platsens image mot bilden av konkurrerande regioners 

synvinklar och ha i åtanke att olika målgrupper kan skapa sig olika uppfattningar av samma 

plats. Negativa perceptioner kan få långtgående konsekvenser för en plats framtida välstånd, 

då dessa associationer kan minska risken för inre investeringar, underminera verksamhetens 

näringsliv och ha en negativ effekt på antalet besökare. Ett starkt varumärke däremot, 

underbyggt av en bra uppfattning, kan vända nedåtgående trender och sår frön för 

stadsförnyelse (Nasar 1998). 

     En fullständigt heltäckande bild av en stad går inte att skapa, därför handlar 

platsmarknadsföring om att visa upp en selektiv bild som attraherar så många målgrupper 

som möjligt. City branding inkluderar även de aspekter som handlar om att förändra bilden av 

staden och utpekas oftast som det mest frekvent använda verktyget för marknadsföring av en 

plats (Hall 2006).  
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6. Resultat och analys

Jag kommer i följande avsnitt att redovisa utvalda delar av de genomförda intervjuerna och

återkoppla dessa till min frågeställning, samt teorin som tidigare framförts. Intervjudelarna 

kommer att redovisas var för sig, varefter svaren ställs mot varandra för att urskilja 

meningsskiljaktigheter och jämföra de erhållna svaren. 

     Inledningsvis bad jag, som tidigare nämnts, deltagarna att samtala kring hur de skulle 

skildra Malmö för någon som aldrig tidigare besökt staden. Redan här kunde 

meningsskiljaktigheter grupperna emellan påvisas. 

6.1 Medborgarnas syn på staden

Gruppintervjuerna inleddes med en allmän diskussion kring hur deltagarna själva uppfattar 

Malmö och de beskriva staden med sina egna ord. Den yngre Lindängegruppen var 

genomgående överens. 

LÄY:IP1: Jag skulle säga att det är fint, ganska mysig stad, väl? Men här finns inte så mycket att 

göra. Lite nedgången kanske, eller gammal, brukar kalla Malmö för mitt eget ghetto.

LÄY:IP2: Ja, jag förstår vad du menar med det. Malmö har ju det där lite smutsiga, trashiga känslan 

på många ställen. Många ställen är jättefina, men de flesta känns ju.. ja lite nedgångna. Ghetto är 

kanske lite att ta i [skrattar], men 

Ungdomarna från Västra hamnen verkade dela denna uppfattning:

VHY:IP1: Jag skulle beskriva Malmö som ett ganska tudelat ställe. Det känns som flera små 

städer, sammansatt till en. Men det finns inget… inget flow om ni förstår vad jag menar?

VHY:IP2: Ja, ja. Ja det är inte en enhetlig stad om man säger så. Vi har Västra hamnen till 

exempel som är väldigt upputsad, men de flesta andra delarna ser ju inte ut så. Nåt mer?

VHY:IP4: Det är fint, det har absolut sin charm, men vad kan man säga mer? Det finns inte så 

mycket att göra. Det är trevligt, hemtrevligt, men rätt dött. 

Bland de äldre deltagarna rådde dock en helt annan mening.

LÄÄ:IP1: Jag tycker att Malmö är spännande. En väldigt vacker stad, hanterbar i storlek, väldigt 

exotiskt och mångkulturellt. Här finns något för alla. Det är flott och förfallet, högt och lågt, en 

bra mix helt enkelt. 
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LÄÄ:IP3: Jag tycker det är en ganska storartad stad. Ja, det tycker jag. Och folk kommer ju bara 

mer och mer… från Köpenhamn till exempel. Och när folk kommer från en så stor stad och sen 

hit det säger ju något. 

VHÄ:IP2: Det är en väldigt rolig och intressant stad. Jag tycker alltid att det finns något att hitta 

på och tänk på alla byggen, tänk på allt som är på gång. 

6.1 Den marknadsförda bilden 

Diskussionen gick vidare till att diskutera hur intervjudeltagarna ställde sina egna tolkningar 

av Malmö mot den offentligt uppmålade bilden. Deltagarna hade innan detta studerat foldrar 

och marknadsföringsbeskrivningar av staden. 

LÄY:IP1: Det du säger är väldigt roligt, för det är absolut inte saker jag skulle associera med 

Malmö. Malmö som storstad… Nej, här händer inte särskilt mycket, det är rätt dött och tråkigt. 

LÄY:IP2: Men nej, det är ju en bra stad. 

LÄY:IP1: Nej nej, jag älskar Malmö, det är inte det jag menar. Det är lagom stort, det har allt man 

behöver, men det jag menar är att det med att det skulle vara någon slags storstad är ju ganska 

överdrivet. Det är ju alldeles för litet om man säger så. Man behöver ju bara jämföra det med 

Köpenhamn för att inse det. Bara tänk på en sån sak som utbudet av affärer eller ställen att gå ut 

på. Jag känner i alla fall att allt är väldigt begränsat, litet. Vill man att det ska hända något åker 

man över till Danmark.

LÄY:IP2: Ja okej. Malmö är nog till viss del ganska… vad heter det, missledande. Jag tror att det 

finns ganska mycket yta, och det kan nog uppfattas som en storstad vid första anblicken, sedan är 

det kanske inte riktigt vad den utger sig för att vara. Sen tycker jag att den marknadsförda bilden 

nog kan kännas ganska främmande och avlägsen för vissa, speciellt eftersom marknadsförda 

ställena är ganska begränsade. Eller det känner jag. Tänk Västra hamnen versus Lindängen till 

exempel. Så det är ju oftast inte Malmö som marknadsförs, utan delar av den, eller saker i staden. 

Ja till exempel Turning Torso då. 

VHY:IP1: Jag tycker inte det är realistiskt. Nu har du gett oss ord som ”evenemangsstad” och 

”upplevelsestad” och vad var det mer som du sa..?

I: ”Den nya attraktiva Europeiska destinationen och mötesplatsen”.

VHY:IP1: Ja då börjar jag skratta. Där har vi många positiva, värdeladdade ord. Du kan inte 

jämställa Malmö med London till exempel! Inte ens Stockholm. Nej, nej. Tänk när du åker in till 

stan och ska shoppa, det finns en gågata. En. Och när du ska ut på kvällen. Du har några ställen 

runt Möllan, Bergsgatan typ, sen är det en bit till Lillatorg och där finns lite mer. Sen är det slut. 

VHY:IP3: Ja just det.. Det är väl lite missledande. Allt det du nämnde, det är ju saker som ofta 

kopplas ihop med någon storstad, jag skulle till exempel beskriva Berlin så, men Malmö?
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VHY:IP2: Jag håller med, det är väldigt små delar av staden man skulle kunna definiera på det 

sättet, men knappast helheten. Och då vet jag inte om det är rätt… liksom Malmö är lite ghetto fab 

på sin höjd, helt ok, men varför försöka sälja det som om det vore London? Jag tror att det arbetet 

ligger lite före sin tid.

Vi kan alltså upptäcka ett visst motstånd till den marknadsförda bilden av Malmö bland de två 

yngre grupperna. Detta är dock, som framgått i teoridelen, ett problem för de flesta 

marknadsförda städer. Att det är begränsade områden, eller som en av ungdomarna framhåller 

”saker i staden”, som marknadsförs kan tveklöst beskyllas för att den framtagna 

Malmöprofilen inte går ihop med hur ungdomarna uppfattar dess verkliga identitet. Jag talade 

i teoridelen om hur ytliga förvandlingar i städer ofta intensivt marknadsförs, trots att de inte 

nödvändigtvis kan kopplas samman med platsens verkliga identitet. Turning Torso kan 

betraktas som ett exempel på detta, ett framgångsrikt landmärke, utan egentlig förbindelse till 

den plats den uppförts på (Nasar 1998). I Malmö verkar det enligt intervjupersonerna ha 

skapats en image som inte överensstämmer med identiteten. 

     Inte heller som kunskapsstad vinner Malmö förtroende bland de yngre grupperna, vilket

citatet ”Kunskapsstad, nej det vet jag inte heller. Då tänker jag på Lund. Liksom Malmö 

Högskola har inte någon jättepondus bland Sveriges universitet och högskolor?” avspeglar. 

De äldre grupperna framhöll dock det motsatta. De höll i hög utsträckning med om det mesta 

av marknadsföringens aspekter. 

VHÄIP2: Jag tycker inte att det du säger strider med hur Malmö är, nej. Arbetet med högskolan 

exempelvis är fantastiskt, det är otroligt hur mycket den har utvecklats på bara några år. Så att 

kalla den kunskapsstad – absolut! 

VHÄIP4: Ja, dessutom händer det väldigt mycket. Det enda jag skulle kunna motsäga mig, eller ja 

vilja uppmärksamma är att allt kanske känns lite copy pasteat [översättning = kopierat och 

inklistrat] det är ju faktiskt inte direkt några nya idéer som genomförs. Så innovativt är det kanske 

inte. Men jag ser satsningarna, jag förstår arbetet bakom och man ser möjligheterna den här staden 

har. Storstad är det absolut! Titta bara på hur mycket det har växt på bara tio år!

Åsikterna bland den äldre Lindängegruppen skiljde sig inte nämnbart från den äldre Västra 

hamnen gruppen, alltså tycks glappet mellan den marknadsförda bilden av Malmö och dess 

sanna image ha försvunnit. Som tidigare nämnts bildas det självklart olika uppfattningar kring 

hur staden upplevs. Att ståndpunkterna mellan de äldre och de yngre grupperna inte 

sammanfaller är inte särskilt konfunderande, då deras identiteter formats av olika 

förhållanden och föreställningar, vilket följaktligen gör att de lanserade konstellationerna inte 
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betraktas på samma sätt. Värt att diskutera är varför det utspelat sig på detta sätt och vilka de 

bidragande faktorerna är, något som vidare kommer avhandlas i slutdiskussionen. 

     Trots att olika uppfattningar kring marknadsföringen av Malmö rådde, kunde jag inte 

utläsa något opposition till själva arbetet.

Många av intervjupersonerna framhöll som tidigare nämnts att det endast är isolerade och 

utvalda delar av staden som marknadsförs. Detta utpekas som en stor anledning till varför 

Malmöborna själva inte uppfattar varumärket, som fullständigt legitimt. Den äldre 

Lindängegruppen reflektioner gick som följer:

LÄÄ:IP2: Allt arbete som utförs, ja det är ju en positiv sak, men det är fortfarande väldigt isolerat. 

Arbetet i Västra hamnen är inget jag lägger märket till på väg till jobbet, och inget som i större 

utsträckning påverkar de flesta, eller det skulle i alla fall jag säga, i vardagen. Inte än i alla fall.

Men det kommer det kanske göra. 

LÄÄ:IP4:Jag har bott på Lindängen i väldigt många år och jag förstår varför det är svårare att 

marknadsföra. Men det är okej, varje del av en stad kan inte vara fantastiskt spännande, 

nytänkande och fantastisk. Vissa delar av en stad måste bara vara bostadshus. 

Den yngre Västra hamnengruppen poängterade problemen kring trovärdigheten kring det 

varumärke som skapats. 

VHY:IP1: Det är inte trovärdigt, inte än. Jag tror att mycket av det du säger, det är visioner. Det 

speciella med Malmö är att det är väldigt uppdelat,. Nydala och Hyllie är väldigt, väldigt olika 

platser. Och det är inte platser som Nydala som marknadsförs, eller som det talas om. Så man 

marknadsför en väldigt begränsad del av staden, en del där det inte bor fler än några tusen personer, 

om vi pratar om Västra hamnen till exempel, som ett område i världsklass. Man försöker sätta 

storstadsprägel på något så begränsat. Är det inte där det bli lite fel? 

Den yngre Lindängegruppen reflekterade kring hur försäljning av de mer alternativa 

stadsdelarna skulle kunna inkorporeras i det offentliga marknadsföringsarbetet. 

LÄY:IP1: Det enda är att det känns isolerat. Isolerad marknadsföring. Det man skulle kunna göra är 

att förena de lite mer alternativa områdena på ett roligt sätt i de här kampanjerna. 

LÄY:IP3: Haha… Som Nydala, falafelns stadsdel?

LÄY:IP1: Ja, varför inte? För om man kan inkorporera de mindre delarna i arbetet, så skulle staden 

framstå som större. Kanske. Och då blir det med ens dubbelt så stort. Och den marknadsförda bilden 

skulle stämma bättre!
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Svaren går tydligt att koppla till teoridelen som behandlar simplifieringen av platser. Teorin 

beskriver att städer är komplexa sammansättningar och inte går at behandla som enskilda 

objekt. Intervjuarna framhåller tydligt att marknadsföringstekniken kanske är för simpel. 

Visserligen beskrivs platser på olika sätt, men alla med det ultimata målet att framställa

Malmö som en storstad. Främst de yngre grupperna tycktes anse att stora delar av staden, 

förblir bortglömda, vilket gör att den marknadsförda bilden knappast blir trovärdig. De gav 

även uttryck för att en viss överdrift ofta förekommer i situationer som dessa och jämförde 

med mediebilden av staden. 

LÄY:IP1: Men den marknadsförda bilden, vad ska man säga? Kan den liksom helt stämma? Titta på 

typ mediebilden av Malmö. Totalt motsatt. 

LÄY:IP2: Mmm… Det är intressant. Men sedan stämmer ingen av dem helt med verkligheten, eller 

hur? Å ena sidan har vi ett skjutgalet ghetto, å andra sidan en glamorös storstad. Det är lite roligt. 

Vidare diskuterades city branding och vad Malmös så kallade landmärken och symboler 

utstrålar i situationen och hur väl dessa avspeglar stadens identitet. Då Turning Torso används 

i väldigt hög utsträckning i marknadsföringsarbetet, gick diskussionerna främst kring denna 

byggnad. Viss differentiering går att utskilja mellan de äldre och de yngres meningar kring 

användandet av denna symbol.

VHÄ:IP2: Turning Torso. Ja det finns ju med i väldigt många typer av marknadsföring. Och det

har ju helt klart ett attraktionsvärde och jag tycker det är något som faktiskt speglar staden bra.

Och man förstår varför det används. Den ligger i tiden och refererar till vår kultur.

LÄY:IP4: Nej. Vill du ha en symbol för Malmö får du springa ner till Möllan och fota, Nyhavn 

[bar] eller nåt. Där har du Malmö. Lite sunkigt, lagom stort, människor av alla typer, lite lagom. 

Det låtsas inte vara något det inte är.  Jag förstår ju varför Turning Torso används, det är en bra 

symbol för att vi hänger med och visioner… Men vill du ha en helt representativ bild så är det nog 

inte the way to go. Malmö är inte en storstad. Inte än. Men det har sin charm. 

Turning Torso är en tveklöst en upplyftande landmärke för Malmö, som i hög utsträckning 

används i marknadsföringssyfte. Och det är som intervjupersonerna framhöll inte svårt att 

förstå varför. Det har självklart ett högre symbol- och attraktionsvärde än en av Möllevångens 

barer, men kanske speglar den inte stadens identitet lika väl, något de yngre Malmöborna inte 

är sena att kommentera. 
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7 Avslutande diskussion

Malmö är ett föränderligt område och dessa förändringar spelar onekligen en roll för 

varumärksuppbyggnaden i staden. Landskapet omdanas genom påkostliga projekt och 

förnyelserna påverkar tveklöst Malmöbornas uppfattning om stadens identitet. Men går 

förändringarna snabbt nog för att hinna med den intensiva offentliga marknadsföringsplan 

som dominerar bland stadsbeskrivningarna? 

     Intervjumaterialet pekar på att Malmös invånare ser på förnyelsen som något som 

stimulerat stadsutvecklingen, men inte nödvändigtvis överensstämmer med hur de uppfattar 

sitt hem. Låt oss för ett ögonblick reflektera över denna huvudfrågeställning för att se vilka 

upplysningar som kan utläsas från fokusgruppintervjuerna. Svaret på frågan måste erkännas 

bli lika tvetydligt som stadens identiteter. Malmöborna både kan, och kan inte identifiera sig 

med den marknadsförda bilden av staden. 

     Jag ansåg inledningsvis att det olikheterna grupperna emellan rimligtvis skulle vara främst 

geografiska, det vill säga att åsikterna från intervjudeltagarna från Västra hamnen skulle vara 

enhälliga och i riktat mot ett medhåll av den marknadsförda bilden. Detta på grund av att 

varumärket Malmö ligger närmare den image denna stadsdel framvisar, än den existerande på 

Lindängen. Istället visade sig svaren vara generationsenhetliga. De yngre grupperna delade 

uppfattningen om att den uppmålade bilden inte stämmer överens med verkligheten, medan 

de äldre grupperna var mer benägna att hålla med den offentligt skildrade profilen. För 

fortsatta forskningsstudier hade det varit intressant att utföra studien i större skala, för att 

fastställa om resultaten skulle bli jämförbara med de jag erhållit. Vidare skulle jag vilja 

undersöka vad detta resultat beror på. 

     Med uppsatsteorins ramverk i åtanke kan fastställas att det är av vikt inom 

platsmarknadsföring att utvärdera platsens image mot bilden av konkurrerande regioners 

synvinklar. Kanske är det negativt för Malmös image att ha en storstad som Köpenhamn inte 

bara närliggande, men otroligt lättillgänglig. Köpenhamn nämndes ett flertal gånger, främst 

bland de yngre grupperna, då den refererades då till som en storstad dit man åkte ”om man 

ville att det skulle hända något”. Bilden av Malmö som storstad förminskas, då den ställs i 

kontrast till en stad som Köpenhamn. Rimligt är att de landmärken som väljs att lanseras i 

Malmö, inte överensstämmer med identiteten och de yngre generationerna, som i hög grad är 

bekanta med större städer, tar inte denna bild till sig.

     Att stadsdelen inte spelat någon större roll för det erhållna svaret kan mycket väl bero på 

att de intervjuade deltagarna i stor utsträckning fritt rör sig över hela staden och har således 
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skapat sig en överskådlig bild av sitt hem, vilken inte är begränsad till den stadsdel där de är 

bosatta. 

8 Slutsats

Syftet med denna uppsats var att undersöka om den marknadsförda bilden av staden Malmö 

stämmer överens med hur dess medborgare upplever verkligheten. För att kunna dra en 

slutsats kring detta utförde jag ett antal intervjuer med representanter från två av Malmös 

stadsdelar, Västra Hamnen och Lindängen. 

     Bland Malmöborna rådde en allmän uppfattning om att förnyelserna som sker i hög 

utsträckning vitaliserat staden, dock innebär detta inte att de anser marknadsföringsbilden 

vara enhetlig den faktiska staden. Båda de yngre grupperna representerades av den dominanta 

tolkningen av att den marknadsförda bilden var missvisande, medan det bland de äldre 

grupperna rådde oppositionella åsikter. 

     Enlighet råder kring att Malmö är en globaliserad stad, som hänger med i utvecklingen, 

dock betraktar de yngre grupperna inte staden som den storstad den marknadsförs som. Det 

råder ingen tvekan om att staden uppfattas som en delad sådan, där de fysiska uttrycken för 

omgivningarna är varierade och uttrycker mångfald. Emellertid tolkas dessa uttryck inte på 

samma sätt av de olika generationerna. De yngre grupperna beskriver Malmö som en relativt 

död stad och invänder till viss del att den erbjuder rika kulturella utbud och spännande 

platser. De uppfattar däremot en experimentlust och trots att den marknadsförda bilden av 

staden inte fullständigt sammanfaller med deras, ser de visionerna. De yngre grupperna 

tillskriver inte den marknadsestetiska bilden någon större tilltro. Bland de äldre grupperna 

verkar däremot en stolthet råda och det framhålls vid flera tillfällen att staden är en att räkna 

med, en som kan leverera. De yngre motsäger sig inte stadens framtida storhet, men 

framhåller att arbetet med staden fortfarande behöver mycket jobb för att Malmö ska erhålla 

en reell storstadsfaktor. 
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10 Bilaga: Intervjudeltagare 

De två fokusgrupperna utgjordes av sammanlagt sexton personer. Grupperna har i uppsatsen 

benämnts som ”Lindängegruppen; den yngre”, ”Västra hamnengruppen; den yngre”, 

”Lindängegruppen; den äldre” och ”Västra hamnengruppen; den äldre”. Dessa grupper har 

förkortats som angivits i parentesen under. Intervjupersonerna har givits beteckningen ”IP”, 

följt av det nummer de nedan tilldelats.  

Lindängegruppen; den yngre 20 – 28 år (LÄY)
IP 1. Man, 20, student 
IP 2. Kvinna, 22, student
IP 3. Kvinna, 23, kontorsanställd
IP 4. Kvinna, 28, student

Lindängegruppen; den äldre 47 – 68 år (LÄÄ)
IP 1. Kvinna, 47, sjuksköterska
IP 2. Man, 47, lärare 
IP 3. Man, 68, präst
IP 4. Kvinna, 50, student, 

Västra hamnengruppen; den yngre 19 – 25 år (VHY)
IP 1. Kvinna, 19, student
IP 2. Kvinna, 22, student
IP 3. Man, 23, student
IP 4. Man, 25, kontorsanställd

Västra hamnengruppen; den äldre 47 – 62 år (VHÄ)
IP 1. Man, 47, arbetslös
IP 2. Kvinna, 50, lärare
IP 3. Man, 62, pensionerad
IP 4. Kvinna 55, kontorsanställd

Enskilda intervjuer
Man, 37, egen företagare
Kvinna, 37, lärare


