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Syfte: Syftet med studien är att öka förståelse för hur städers varumärken uppfattas utifrån 

perspektivet av startup-företag, samt varför de väljer att etablera sig i en viss stad. 

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt 

förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Teori från vetenskapliga 

artiklar, böcker och hemsidor har tillsammans med empiriskt material från semistrukturerade 

respondentintervjuer resulterat i en analys och slutsats.  

Empiri: Data från åtta semistrukturerade respondentintervjuer med representanter från startup-

företag utgör det empiriska materialet. Respondenterna är utvalda för att de antingen grundat 

eller innehar en ledande roll i ett startup-företag. En avgränsning är gjort till företag i Malmö. 

Intervjuerna har varat mellan 15 och 50 minuter.  

Slutsats: Städer uppfattas, av startup-företag, som varumärken främst genom de associationer 

och känslor som varje stad förknippas med. Startup-företag väger olika aspekter när de väljer 

vilken stad de ska etablera sig i. De viktigaste faktorerna är mötesplatser som inkubatorer och 

hubbar, vilka bidrar med viktiga kontaktnät och finansiering som ger trygghet. Kostnader, 

infrastruktur, tillgängliga målgrupper och stadens personlighet bedöms också.   
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Abstract 

Title: Cities as brands 

Seminar date: 2017-06-02 

Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Thesis in Marketing Undergraduate 

Level, 15 högskolepoäng. 

Authors: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander. 

Supervisor: Lars Carlman 

Key words: City Branding, Place Branding, Start-up companies, Stakeholders, Brands. 

Purpose: The purpose of the study is to increase understanding of how the brands of cities are 

perceived from the perspective of start-up companies, and why they choose to establish in a 

certain city. 

Methodology: A qualitative study has been conducted with a hermeneutical-phenomenological 

approach. The research effort is deductive with inductive elements. Theory from scientific 

articles, books and websites has, together with empirical material from semi structured 

respondent interviews, and resulted in an analysis and conclusion. 

Empirical foundation: Data from eight semi structured respondent interviews with 

representatives of start-up companies constitutes the empirical material. Respondents are 

selected because they either founded or have a leading role in a start-up company. A 

demarcation is made to companies in Malmö. The interviews have lasted between 15-50 

minutes. 

Conclusions: Cities are perceived, by start-up companies, as brands primarily through the 

associations and emotions that each city is linked with. Start-up companies are considering 

various aspects when choosing a city to establish. The most important factor is venues such as 

incubators and hubs, which provides important contact networks and funding that renders 

security. Costs, infrastructure, available target groups and the city’s personality are also 

assessed.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till problemet att presenteras tillsammans med 

problemformulering, där problemet diskuteras. Dessutom beskrivs forskningsfrågan, studiens 

syfte och de avgränsningar som gjorts längre ner i kapitlet. 

 

1.1. Bakgrund 

The American Marketing Association (AMA) beskriver ett varumärke som ett “[n]ame, term, 

design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from 

those of other sellers” (American Marketing Association, u.d.). Detta kan tolkas som att ett 

varumärke är något som skiljer ett företag från ett annat. 

AMA:s definition av varumärke är en av många. Dock nämner den inte platser, såsom städer 

och länder, som varumärken på samma sätt som den nämner varumärken för varor och tjänster. 

Marknadsföring av platser som varumärken kallas brett för place branding och har blivit allt 

vanligare världen över (Herstein, 2012). City branding är en underkategori av place branding 

som i sin tur även innefattar allt från enskilda områden i städer, stadsdelar, hela städer, 

turistdestinationer och regioner till stater och länder (Braun, 2012). Städer marknadsför sig för 

att bygga upp sina varumärken och för att konkurrera med andra städer för att attrahera turister, 

investerare och talang (Dinnie, 2011). Enligt Sun, et al. (2016) ser investerare både länder och 

städer som affärsrörelser dit de kan söka sig. 

Att dra till sig talang visar sig vara lönsamt eftersom detta leder till att utländska investerare 

söker sig till staden, vilket också skapar värde för staden som varumärke (Ho, 2017). Vidare 

marknadsförs städer på ett annorlunda sätt än produkter och tjänster eftersom platser är mer 

komplexa, och målgruppen, eller målgrupperna, är bredare (Dinnie, 2011). 

Keith Dinnie (2011) skriver att precis som varumärken för produkter och tjänster så arbetar 

städerna med att göra sina varumärken unika. Detta sker främst genom olika sorters 

marknadsföring, med olika kärnvärden i åtanke (Dinnie, 2011). I City Branding – Theory and 

Cases (2011) förklaras det att målet är att intressenterna (företag, startup-företag, investerare, 

turister och invånare) ska kunna associera en stad med dess kärnvärden. Utöver dess unika 

grund så visar en stads varumärke vad staden har att erbjuda för locka till sig olika intressenter 

(Dinnie, 2011). När företag, både inom och utanför en stad eller ett land, väljer att etablera sin 
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verksamhet i ett visst område är det naturligt att undersöka om det finns en marknad eller 

resurser i där (Kuivalainen, et al., 2012). 

Enligt Anholt (2008) går det inte att påverka allmänhetens uppfattning om en stad genom enbart 

marknadsföringskommunikation på samma sätt som det går att påverka uppfattningar om 

produkter och tjänster. Detta gäller oavsett om produkten är en investeringsmöjlighet eller en 

turistdestination i en region (Anholt, 2008). I stället är det stadens, regionens eller landets 

agerande som i grunden påverkar den generella uppfattningen om det, även om agerandet måste 

kommuniceras på något sätt; i korthet förtjänar städer en bra image snarare än konstruerar den 

(Anholt, 2008). 

Henninger, et al. (2016) skriver att en stads varumärke berör många intressenter, både interna 

och externa, samt att dessa är med och skapar ett varumärke åt staden. Dessutom förklarar 

Henninger, et al. (2016) att ett framgångsrikt varumärke för en stad endast kan skapas genom 

att intressenterna har en gemensam vision av varumärkets kärnvärden och fördelar, och att 

intressenterna även associerar sig till dessa. Precis som tidigare nämnts i studien så är detta 

målet som städerna eftersträvar (Dinnie, 2011). 

Vidare förklarar Henninger, et al. (2016) att intressenterna kan delas in i fyra grupper efter deras 

möjlighet att påverka en stads varumärke. Grupp ett, som till största del består av kommunalt 

ägda organisationer, har störst påverkan och bestämmer därmed hur staden arbetar med att 

skapa ett starkt varumärke (Henninger, et al., 2016). Den andra gruppen, som bland annat består 

av universitet och stora bolag som har inflytande på en nationell och internationell nivå, får vara 

med i processen med att bygga upp varumärket (Henninger, et al., 2016). De två resterande 

grupperna, små lokala företag och sportlag, har näst intill ingen möjlighet att vara med i 

processen eftersom den första gruppen anser att dessa inte har tillräckligt stort inflytande 

(Henninger, et al., 2016). Dock argumenterar Henninger, et al. (2016) att intressenterna i de två 

sista grupperna har möjlighet att bidra med en positiv bild av staden till utomstående, som den 

första gruppen går miste om genom att utesluta dessa.  

Hankinson (2001) skriver att staden, som offentlig institution, och dess intressenter behöver 

arbeta långsiktigt mot gemensamma mål för att stärka platsvarumärket, men att budgeten, som 

staden sätter, är den viktigaste faktorn. 

Som tidigare nämnt är startup-företag en av intressenterna som möjligtvis kan påverka, och 

påverkas av, en stads varumärke. Det som är utmärkande med startup-företag och som skiljer 
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dem från andra företag är att de är snabbt växande inom sin bransch, innovativa, besitter hög 

kunskap och använder oftast ny teknologi (Davila, et al., 2015; Passaro, et al., 2017). Under de 

senaste åren har startup-företag blivit allt vanligare och spelar idag en större roll för ekonomin 

(Ullah, et al., 2016). Tidigare forskning enligt Ullah, et al. (2016) visar på att en av 

anledningarna till varför startup-företag grundas är för att de har en stark tro på att de kommer 

att lyckas, trots att sannolikheten att lyckas inte är stor. 

 

1.2. Problem och forskningsfråga 

1.2.1. Problemdiskussion och problemformulering 

Eftersom varumärken fungerar som en identitet, så är det väldigt viktigt att bygga ett starkt 

varumärke. Marknadsföring av platser, både när det gäller länder och städer, har idag blivit allt 

vanligare. Detta beror främst på att dessa ska kunna konkurrera med andra platser, exempelvis 

att städer konkurrerar med andra städer. Forskningen visar till stor del hur platser kan gå tillväga 

för att bygga upp sina varumärken, med mål om att intressenterna ska associera dessa med vissa 

positiva kärnvärden. 

Konkurrensen mellan städer grundar sig på att locka till sig intressenter och arbetet med att 

bygga upp starka varumärken går ut på att just dessa intressenter ska associera städerna med de 

kärnvärden som städerna associerar sig själva med. Intressenterna väljer den stad som de tycker 

passar bäst ihop med deras värden och vars varumärke de kan dra mest nytta och fördelar av. 

På samma sätt kan staden dra nytta av de intressenter som finns där. 

Tidigare har det inte forskats mycket kring hur vissa intressenter uppfattar städerna de är 

verksamma i. Det kan dels bero på att städerna själv inte undersökt det eller att de ansett att 

dessa intressenter inte var tillräckligt viktiga att undersöka eller samarbeta med. Hur startup-

företag ser på städer som varumärken är ett sådant exempel som det inte forskats kring. Oftast 

kopplas de samman med vanliga företag vilket leder till att deras perspektiv och syn på städer 

som varumärken inte undersöks. Startup-företag skiljer sig från vanliga företag på så sätt att de 

för med sig investerare till städerna, genom att investerarna går in med kapital i startup-

företagen. Dessutom för de med sig innovation genom tjänste- och produktutveckling, eller 

genom nya sätt att nå både gamla och nya marknader. Utöver det så visar forskning att startup-
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företag bidrar mer än andra företag till den ekonomiska tillväxten där de är verksamma 

(Kritikos, 2014). Kritikos (2014) argumenterar också att de skapar fler arbetstillfällen. 

På grund av startup-företags potentiella nytta och påverkan för en stads ekonomi och 

varumärke, och med tanke på att det inte finns mycket tidigare forskning om startup-företagen 

och deras syn på städer som varumärken, så anses detta vara en relevant utgångspunkt för den 

här studien. 

1.2.2. Forskningsfråga 

Mot bakgrund av problemdiskussionen och problemformuleringen, kommer den övergripande 

forskningsfråga vara: 

 Hur uppfattas städer som varumärken ur ett företagsperspektiv, med fokus på startup-

företag? 

För att svara på huvudfrågan och få en större inblick i hur startup-företag upplever städer som 

varumärken har även denna delfråga tagits fram: 

 Varför väljer startup-företag att etablera sig i en specifik stad? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med det här arbetet är att öka förståelse för hur en stads varumärke uppfattas utifrån ett 

företagsperspektiv, med fokus på startup-företag, samt varför de väljer att etablera sig i en viss 

stad. 

 

1.4. Avgränsning 

För att möjliggöra denna forskning har en avgränsning gjorts. Avgränsningen avser att endast 

intervjua startup-företag i en enskild stad. Detta beror på begränsade resurser och en kort 

tidsplan. 

Studien har därför avgränsats till startup-företagen i Malmö. Valet grundar sig i att Malmö på 

senare tid har utvecklat en stark startup-scen (Murray, 2017). Men också för att åtkomsten till 
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startup-företagen som befinner sig i staden är god, vilket underlättar undersökningen av 

varumärket och hur det uppfattas.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras olika definitioner och innebörder av ordet varumärke. Utöver det 

introduceras begreppen place- och city branding. Vidare presenteras intressenter samt hur 

dessa påverkar och påverkas av place- och city branding. Därefter beskrivs och definieras 

begreppet startup-företag. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med att skapa ett teoretisk 

referensram genom att visa hur varumärken, city branding, intressenter och startup-företag 

hänger ihop och påverkar vartannat. 

 

2.1. Varumärke 

Eftersom denna studie ämnar att undersöka hur städer uppfattas som varumärken är det relevant 

att först beskriva vad ett varumärke är, vilket sker genom att presentera olika definitioner och 

beskrivningar av termen och diskutera dessa. 

Allmänt vedertagen är definitionen från American Marketing Association som återfinns i början 

av studien. Definitionen beskriver ett varumärke som ett kännetecken (namn, logga, symbol 

etc.) som identifierar produkter eller tjänster från olika säljare. Ordet används oftast i en bredare 

bemärkelse, men det är inte riktigt tydligt vad den bredare betydelsen innefattar eftersom det 

används på flera olika sätt (Gaski, 2016). 

Wood (2000) har i sin artikel samlat olika definitioner och beskrivningar på vad ett varumärke 

är. Wood (2000) fortsätter med att skriva att dessa i regel fokuserar på varumärkets roll och 

fördelar för antingen säljaren eller konsumenten, men inte båda samtidigt. Dock argumenterar 

Wood (2000), till skillnad från definitionerna, att det är möjligt att kombinera de båda rollerna 

i en bredare bemärkelse som understryker varumärkets syfte för dess ägare, så kallade 

konkurrensfördelar, med utgångspunkt i de konsumentfördelar som tillför värde till varumärket. 

Konkurrensfördelarna kan till exempel vara högre vinst, försäljning, volym eller större 

marknadsandelar för företagen, medan konsumentfördelarna kan vara både riktiga och 

upplevda av konsumenterna (Wood, 2000). 

Keller (2013) menar att ett varumärke är något som skapar uppmärksamhet och står ut på 

marknaden. Ett varumärke är alltså något som är större än själva produkten eftersom det kan 

differentieras, både rationellt, symboliskt och emotionellt, gentemot andra liknande produkter 

som syftar att tillfredsställa samma behov (Keller, 2013). När konsumenter står inför valet av 
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två eller fler varumärken väljer de oftast det varumärke som de känner sig mest trygga med 

(Paharia, et al., 2014).  

En viktig del i att bygga ett varumärke är att knyta olika associationer till det genom 

marknadskommunikation (del Rio, et al., 2001). Associationerna faller inom tre huvudsakliga 

kategorier som kan förknippas med varumärket; attribut, fördelar och attityder (Keller, 1993). 

Ett starkt varumärke kan användas som ett verktyg för att differentiera sig samt skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra varumärken och används oftast som ett symboliskt och 

kulturellt verktyg för uppbyggnaden av det (Onyas & Ryan, 2015). En fördel som starkt 

uppbyggda varumärken har är att de drar till sig kunder och konsumenter, vilket leder till att ett 

samhälle runt varumärket skapas bland dem (Onyas & Ryan, 2015). 

Studien utgår ifrån att varumärket är något mer än det påtagliga som utgör varumärkesnamnet, 

loggan, designen och så vidare; det är även alla de associationer och känslor som kopplas till 

varumärket och som skiljer det från konkurrenterna. 

 

2.2. Place Branding och City Branding 

Place branding och city branding förekommer allt mer frekvent och fler städer försöker bygga 

upp ett starkt varumärke för att bli konkurrenskraftiga. Eftersom dessa termer diskuteras i 

studien har det nedan redogjorts för vad de innebär. 

Som tidigare nämnt i bakgrunden, har place branding och city branding blivit vanligare. Det 

finns olika förklaringar på vad city branding är. En av definitionerna är de handlingar som en 

stad utför för att tilltala en potentiell målgrupp (Kaya & Marangoz, 2014). Vidare menar Kaya 

& Marangoz (2014) att genom de handlingar och aktiviteter som staden utför med hjälp av 

diverse strategier, ska målgruppen får en positiv inställning. 

Ashworth et al, (2015), citerad i Cerda-Bertomeu & Sarabia-Sanchez, (2016), skriver att 

platsvarumärken är offentliga varumärken som olika aktörer inom den offentliga och privata 

sektorn, men också det civila samhället, bidrar till att utveckla. Hankinson (2001) menar att det 

behövs enhetliga mål och engagemang bland alla de tre sektorerna för att på bästa sätt kunna 

förbättra och stärka platsvarumärken. Samtidigt är den offentliga sektorn en extra viktig nyckel 

till ett starkt varumärke eftersom den avgör storleken på budgeten som kan användas och, som 

i sin tur, direkt spelar in i hur lyckat varumärkesarbetet blir (Hankinson, 2001).  
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De senaste åren har den akademiska forskningen kring place branding ökat markant och 

forskare har kommit fram till att platser, såsom länder och städer, konkurrerar med varandra för 

att dra till sig turister och utländska investerare (Foroudi, et al., 2016). För att skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra länder arbetar de med sitt varumärke för att locka till sig 

investerare och företagsverksamheter men även för att underhålla samt öka infrastrukturen och 

ekonomin (Foroudi, et al. 2016; Maheshwari, et al. 2011). Enligt Kemp, et al. (2012) handlar 

place branding i praktiken om att attrahera det politiska, ekonomiska och det kulturella i platser, 

såsom städer, regioner och länder, genom att applicera varumärkesstrategier och diverse 

marknadsföringsinsatser. Place branding, i samband med globaliseringen, har på senare år ökat 

på grund av teknologiska framsteg och ökad rörelse av både människor och resurser 

(Maheshwari, et al., 2011). 

Place branding kan delas in i tre mindre kategorier, såsom country-, region- och city branding 

(Herstein, 2012). Att marknadsföra en stad är mer komplext än marknadsföring av ett land eller 

en region; problematiken ligger i att städer har svårt att identifiera sig med kärnkompetenser, 

särskilt inom humana tillgångar som exempelvis kändisar och politiker (Herstein, 2012). 

Gilmore (2002) beskriver fyra faktorer som anses vara viktiga vid marknadsföring av länder; 

dessa faktorer är makrotrender (socioekonomiska trender, landets politiska och legala status, 

framväxandet av industrier, populations-, kulturella- och livsstilstrender), målgrupper 

(intressenter), konkurrenter (länder som utifrån turisternas synvinkel anses vara liknande) och 

kärnkompetens (de fysiska och mänskliga resurser som finns i landet). 

Samtidigt som dessa faktorer ska finnas i åtanke, förklarar Herstein (2012) att ett land kan 

uppfattas på olika sätt beroende på vem respondenten är och vart denne kommer ifrån. Herstein 

(2012) argumenterar att nationalitet kan avgöra hur ett land uppfattas, medan regioner är mer 

stabila när det kommer till hur de uppfattas eftersom faktorer som nationalitet inte har lika stor 

betydelse här. Ett exempel på detta kan vara att Sibirien associeras med kyla medan Rysslands 

rykte och varumärke kan skilja sig markant om samma fråga ställs till individer från olika 

länder. 

Vid marknadsföring av platser, såsom städer och länder, betonar Dinnie (2011) att det 

är essentiellt att de skapar sig kärnvärden för locka till sig intressenter. En annan metod som 

kan locka intressenter till städer och länder är användandet av symboler och ikoner. Detta går 

ut på att symbolerna och ikonerna bygger på intressenternas perspektiv och tolkning av staden 

eller landet, vilket kan uppmuntra andra till att besöka eller flytta till platsen (Castillo-Villar, 
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2016). Städer har bland annat använt sig av kampanjer för att locka till sig intressenter genom 

att ge staden en ett speciellt namn eller slogan som de kan associera staden med, som till 

exempel “Hershey, Pennsylvania, The Sweetest Place on Earth” (Kemp, et al., 2012). 

Staden är till för, och utnyttjas, på olika sätt av olika människor vid olika tidpunkter; folk bor, 

arbetar, turistar och investerar i staden som därför kan erbjuda olika upplevelser för olika 

segment (Kavaratzis & Ashworth, 2005). Vidare menar Kavaratzis & Ashworth (2005) att det 

är möjligt att utveckla flera varumärken för de olika intressenterna i staden, vilken därför blir 

och inkorporerar en mängd olika varumärken som är planerade, skapade och riktade åt olika 

segment. Dock argumenterar Dinnie (2011) att städer som låter sina varumärken utvecklas 

avskilt från varandra, genom att de riktar in sig på varsin intressent, riskerar att förlora en del 

av sitt aktiva varumärke. Henninger, et al. (2016) fortsätter i samma spår som Dinnie, när de 

förklarar att intressenterna behöver ha en gemensam vision av stadens kärnvärden för att 

varumärket ska vara framgångsrikt. 

Med vanliga kommersiella produkter kan en marknadsförare ofta påverka uppfattningar om 

produkter med marknadsföringsinsatser (Anholt, 2008). Anholt (2008) menar att 

marknadsföring av städer kräver mer än vanlig marknadskommunikation för att påverka 

målgruppen, städerna måste i stället agera positivt för att förtjäna ett bra rykte som sedan kan 

marknadsföras. 

 

2.3. Intressenter 

I studien behandlas förhållandet mellan startup-företag och städer. Startup-företagen räknas 

som en av intressenterna gentemot staden, och staden räknas också som flera intressenter som 

invånare, kommunen och personer som arbetar i staden. 

Freeman definierar en intressent enligt följande: "A stakeholder in an organization is (by 

definition) any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

organization's objectives" (Freeman, 1984, p. 46). Enligt Starik (1993) borde även själva 

naturen och dess beståndsdelar adderas inom ramverket som ytterligare intressenter. Kavaratzis 

& Ashworth (2005) menar att de två grundläggande problemen med intressentteori är att antalet 

intressenter är för många att kunna ta hänsyn till, och samtidigt ägna alla proportionerligt med 
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tid och resurser för att tillfredsställa dem. Detta blir mycket tydligare för städer än för företag 

med kommersiella produkter (Kavaratzis & Ashworth, 2005).  

Enligt Kumar, et al. (2016) och Henniger, et al. (2016) går anställda på ett företag, invånarna, 

samhället, styrelser och myndigheter under kategorin intressenter. Interaktionen mellan ett 

företag och dess intressenter innebär en sorts relation, där förtroende samt samarbete är något 

viktigt som har utvecklats över tid (Kumar, et al., 2016). Till skillnad från marknadsföring av 

länder för att konkurrera mot andra nationer, konkurrerar städer med varandra för att fånga 

intressenternas intresse, vilket också är det främsta syftet med city branding (Henninger, et al., 

2016). Dessutom konkurrerar inte städer på enbart en nationell nivå utan också på en 

internationell nivå om intressenterna (Henninger, et al., 2016). 

Ett lyckat city branding innebär att städerna byggt upp sitt varumärke till den grad att 

intressenterna är medvetna om vilka kärnvärden och fördelar som staden de söker information 

kring, och vill penetrera, innehar (Henninger, et al., 2016). Men för att en stads varumärke ska 

bli framgångsrikt, krävs det också att intressenterna är dedikerade till staden (Ooi, 2010). 

Företag kan använda sig av sociala medier för att enklare få intressenter att engagera sig och 

samtidigt stärka relationerna med dem (Chen, et al., 2017). Sociala medier, och andra digitala 

plattformar, har till och med blivit ett grundläggande element för företag och deras affärer (Men 

& Tsai, 2015). 

Henninger, et al. (2016) förklarar att en utmaning med intressenterna är att ta reda på vilka som 

är med och påverkar stadens varumärke. Ett annat problem, som Henninger, et al. (2016) 

nämner är att det från intressenternas sida kan vara svårt att veta vart de ska vända sig om de 

vill vara med i uppbyggandet av varumärket. Som nämnt i bakgrunden, delar Henninger, et al. 

(2016) upp intressenterna i fyra grupper, där de tredje och fjärde grupperna beskrivs som 

intressenter med låg påverkningsmöjlighet. Detta beror dels på att de inte anses vara tillräckligt 

stora, och därför inte tillräckligt viktiga, för att vara med i beslutsprocessen och arbetet med att 

bygga upp varumärket; och dels för att de inte vet vart de ska vända sig (Henninger, et al., 

2016). Henninger, et al. (2016) drar slutsatsen att städerna går miste om viktiga 

varumärkesambassadörer när de utesluter den tredje och fjärde gruppen, eftersom dessa har 

möjligheten att sprida en positiv bild av staden och dess varumärke till intressenter, eller 

möjliga intressenter, som befinner sig utanför staden. Dessutom är sannolikheten större att 

intressenter, som känner att de är involverade i processen, hjälper till att sprida budskapet och 

varumärket med dess kärnvärden (Dinnie, 2011). 
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2.4. Startup-företag 

Eftersom studien är avgränsad till att endast undersöka hur startup-företag uppfattar städer som 

varumärken, är det väsentligt att ha relevant kunskap om dessa typer av företag då de skiljer sig 

från andra typer av företag. 

Startup-företag är nystartade företag som har som mål att nå snabb tillväxt i företaget och inom 

den marknad de penetrerar (Hasche, et al., 2017; Ruokolainen & Aarikka-Stenroos, 2016). 

Dessutom tenderar dessa typer av företag visa på att de är effektiva, och den konkurrens som 

uppstår mellan andra företag och startup-företag gör att produktiviteten ökar vilket bidrar 

positivt till den ekonomiska utvecklingen (Munemo, 2016). Utöver de ovannämnda 

beskrivningarna av vad som är utmärkande för ett startup-företag, karaktäriseras de även som 

innovativa (Sharafizad & Coetzer, 2016; Passaro, et al., 2017). 

Startup-företag erbjuder oftast nya produkter till en redan stadig marknad, men kan även 

erbjuda en ny produkt till en ny marknad (Poposka, et al., 2016). Poposka, et al. (2016) 

poängterar även att startup-företag gynnar ekonomin för ett land bättre än existerande företag 

som når en tillväxt inom sitt företag. Fördelen med att grunda ett startup-företag ligger i 

överföringen av teknik som används, och har tämligen mycket att erbjuda då dessa företag ofta 

besitter tekniska färdigheter (Tsang & Junichi, 2016). 

För att ett startup-företag ska ta sig in på en marknad krävs det både kunskap och resurser 

(Oukes & von Raesfeld, 2016). Enligt Oukes & von Raesfeld (2016) får företagen resurserna 

som de behöver genom partnerskap med andra företag som besitter de nödvändiga resurserna. 

När företagen är etablerade i ett land eller en stad är det i början vanligt att använda sig av 

relationsmarknadsföring för att skapa starka relationer med kunder och på så sätt kunna 

konkurrera (Sharafizad & Coetzer, 2016). 

Ungefär 50 % av nystartade startup-företag misslyckas (Janáková, 2015). Mindre företag och 

startup-företag kan ibland ha det svårt att växa och bli framgångsrika, detta beror främst på 

företagarnas brist på kunskap inom området (Kremel & Yazdanfar, 2015). Vidare skriver 

Kremel & Yazdanfar (2015) att bristen av privata eller offentliga stöd är en av förklaringarna 

till varför startup-företag och mindre företag misslyckas, tillsammans med bristande stöd från 



19 
 

företagens affärsnätverk. För att ett företag ska nå tillväxt och bli framgångsrikt krävs det bland 

annat att det lockar utländska investerare (Janáková, 2015). 

 

2.5. Sammanfattning av teoretisk referensram 

City branding avser att stärka städers varumärken för att de bättre ska kunna locka till sig 

intressenter. En attraktiv intressent för städerna är startup-företag som exempelvis bidrar till 

ekonomisk utveckling, snabb tillväxt och innovation, vilket också gör att de drar till sig bland 

annat kunskap och investeringar. 

Allmänt är ett varumärke känt som en identitet, det är ett kännetecken som skiljer ett företag 

från ett annat, en produkt från en annan eller en stad från en annan. Förutom att det ska stå ut 

så ska ett varumärke dra till sig uppmärksamhet, både rationellt, symboliskt och emotionellt. 

Varumärkets största uppgift är att få intressenter att välja det när två identiska utbud finns och 

endast varumärket skiljer dem åt. 

Platser och städer som varumärken fungerar ungefär på det här sättet. Städers identitet och 

varumärke utgörs av de associationer och kärnvärden de kopplas till. Genom att knyta olika 

positiva associationer till ett varumärke kan det förstärkas och förbättras. Arbetet med att bygga 

upp ett starkt varumärke kallas city branding. Ett starkt stadsvarumärke drar till sig 

uppmärksamhet från utomstående intressenter och påverkar deras beslut att välja den stad de 

vill flytta till, jobba i eller investera i. Dock kan städer inte ändra associationer till den endast 

genom marknadskommunikation, associationerna måste förtjänas. 

Det är intressenter som tillsammans hjälper till att skapa och bygga upp ett starkt varumärke av 

en stad. Detta sker delvis aktivt, genom att de direkt kopplas till städerna, eller genom att de 

sprider budskapet om städerna. Det kan även ske passivt, genom att de bor, jobbar eller 

investerar i städerna. Båda metoderna, den aktiva och den passiva spridningen av budskapet, 

kan leda till att fler söker sig till städerna eller att de associeras starkt med vissa kärnvärden 

som stärker varumärket. Problemen med intressenterna är att det dels är svårt att identifiera alla 

intressenter och dels att ta hänsyn till dem alla. 

Ett exempel på en intressent som inte alltid identifieras som en egen kategori och därmed inte 

tas hänsyn till är startup-företag. Deras snabba tillväxt, deras innovation och den ekonomiska 

utveckling de bidrar till är det som skiljer dem från andra intressenter. Dessa faktorer gör 
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startup-företagen intressanta och viktiga för en plats då de bland annat drar till sig kunskap och 

investeringar.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den vetenskapliga utgångspunkten för metoderna som använts. 

Dessutom kommer insamlingen av information förklaras, samt valet av metoder och motivet 

bakom. Alternativa metoder presenteras också och kapitlet avslutas med en kritisk granskning 

av metodvalen. 

 

3.1. Insamling av tidigare forskning 

En teoretisk referensram har bedömts vara nödvändig för denna studie, eftersom den forskning 

och teori som behandlats i referensramen har fungerat som en bas för resterande analys och 

slutsats. Vid framtagandet av frågeställning har det utgåtts från tidigare forskning för att på så 

sätt komma fram till områden som det inte forskats inom tidigare. Ett av dessa områden var 

inom ämnet städer som varumärken. Den teoretiska referensramen har i sin tur fungerat som 

en utgångspunkt när intervjufrågor för intervjuguiden tagits fram. Intervjuerna är till för att 

samla in relevant data för att kunna besvara frågeställningen. Denna metod, som utgår från teori 

vid forskning, beskriver Bryman & Bell (2013) som en deduktiv metod. Metoden har dock 

inslag av induktiv metod, vilket innebär att studien utgår från forskningen och sedan rör sig mot 

teorin (Bryman & Bell, 2013). Det induktiva inslaget har tagit plats i studiens analys och slutsats 

där primärdatan har analyserats och jämförts med den tidigare forskningen. 

Informationssökningen och insamlingen av tidigare forskning och teori har främst tagits fram 

genom artiklar i journaler, men också genom relevant litteratur i form av böcker från forskare 

inom de fyra områden som har behandlats i den teoretiska referensramen och i bakgrunden. 

Informationen som eftersökts, har varit beskrivningar av de olika ämnena, exempelvis 

intressenter och city branding, samt om arbetet kring dessa områden. Insamlingen av 

informationen från böcker har kompletterats med information från artiklar i journaler. Detta har 

gjorts för att få en inblick om hur det tidigare forskats inom området och undersöka vilka 

resultat det givit. Avslutningsvis togs det reda på hur olika organisationer och forskare beskrivit 

ord som till exempel varumärke och städer som varumärken för att kunna undersöka vad detta 

innebär samt hur varumärken påverkar intressenter. 

Valet att använda böcker, som skrivits av forskare, för att söka information inom de olika 

ämnena anses vara relevant eftersom böckerna på ett bra sätt beskriver vad dessa ämnen innebär 
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och vad de behandlar. Informationen i litteraturen uppfattas som pålitlig eftersom den är skriven 

av forskare inom dessa områden. Detsamma gäller pålitligheten om artiklar från journaler. De 

bedöms vara pålitliga då de dels skrivits av, men även granskats, av andra forskare inom ämnet. 

Vidare betraktas artiklarna vara av värde eftersom de har med information som böckerna inte 

har. Artiklarna som använts i denna studie har samlats in genom sökningar i databaserna 

LubSearch, Emerald Insight och EBSCO Business Source Complete. Sökorden som har använts 

här har främst varit: Startup, Start-up, City branding, Place branding, Brand, Brands, 

Branding, Stakeholder och Stakeholder engagement.  

Användningen av olika organisationers och forskares beskrivningar av vissa ord och uttryck, 

som presenterats i den teoretiska referensramen och bakgrunden, beror på att beskrivningarna 

accepterats som relevanta inom dessa områden samt används i olika artiklar i journaler och 

böcker. Att utgå från definitionerna och jämföra dem med forskningen som utförs för den här 

studien var därför av intresse. Eftersom olika definitioner cirkulerar är olika perspektiv, på vad 

exempelvis ett varumärke är eller vad city branding innebär, redovisade. Sedan redogör studien 

för hur den fortsatt tolkar dessa ord och begrepp, med stöd från litteraturen. 

 

3.2. Insamling av empiri 

Med studiens syfte i åtanke är det av relevans att samla in primärdata i form av ord snarare än 

siffror. Primärdata i form av siffror innebär att data som samlats in går att räkna och jämföra, 

medan data i form av ord är till för att skapa en bild av det data som samlats in, samt kunna se 

något utifrån respondentens perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Valet att använda sig av data i 

form av ord beror på att syftet är att öka förståelse för hur startup-företag ser på städer som 

varumärken och varför de väljer att etablera sig i en viss stad, utan kan endast ske genom 

respondenternas egna beskrivningar och förklaringar. Datan har sedan analyserats och jämförts 

med tidigare forskning i den teoretiska referensramen. Metoden som använts i studien beskriver 

Bryman & Bell (2013) som en kvalitativ forskningsmetod. Holme och Solvang (1991) skriver 

att följande grundkrav måste uppnås för att kunna använda en metod i samhällsvetenskapligt 

forskningsarbete: 

 “Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks” (Holme & 

Solvang, 1991, p. 13). 
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 “Man måste göra ett systematiskt urval av information” (Holme & Solvang, 1991, p. 

13). 

 “Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt” (Holme & Solvang, 1991, p. 13). 

 “Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten” (Holme & Solvang, 1991, p. 13). 

 “Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga 

förhållanden man står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och 

utvecklingsarbete och till ökad förståelse” (Holme & Solvang, 1991, p. 13). 

Dessa krav uppfyller studien genom att personerna som undersökts har valts ut efter hur 

relevanta de och deras perspektiv av ämnet är för studien. Informationen som presenteras i 

analysen har baserats på respondenternas syn på ämnet, vilket innebär att den reflekterar deras 

verklighet. Datan som presenterats har analyserats gentemot informationen som erhållits samt 

mot tidigare forskning av ämnet. Utöver det har data som samlats in har både spelats in och 

transkriberats för att öka trovärdigheten samt skapa en möjlighet att kontrollera studiens 

resultat. Avslutningsvis har resultatet ökat förståelse för hur varumärket Malmö uppfattas av 

startup-företag. 

Insamlingen av primärdata har skett genom intervjuer. Det finns flera fördelar med att använda 

sig utav intervjuer för detta ändamål. Ett exempel är möjligheten att förtydliga frågor om 

intervjudeltagarna inte förstått dessa. Dessutom har intervjuguiden främst bestått av öppna 

frågor för att låta respondenterna besvara dessa med egna ord, ur deras egna perspektiv samt 

utifrån deras egna erfarenheter. Det har betraktats som viktigt för intervjun då ledande frågor 

kan komma att påverka deras svar och slutna frågor begränsar svarsalternativen, vilket inte hade 

gett studien den information som krävs för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen. En 

tredje fördel är att vid intervjuer finns det tillfälle att ställa följdfrågor. Detta kan ske om 

exempelvis informationen inte varit tillräcklig eller om intervjupersonen nämnt något som är 

intressant och relevant för ämnet men att det inte finns någon fråga för det i intervjuguiden, 

eftersom det inte setts som ett svarsalternativ tidigare. Holme & Solvang (1991) och Bryman 

& Bell (2013) beskriver denna form av intervju som en semistrukturerad intervju och skriver 

att metoden är fördelaktig eftersom den utgår från en bas, såsom en intervjuguide, som hjälper 

en att hålla sig till ämnet, men ger ändå rum åt följdfrågor för att kunna samla ihop så mycket 

data som möjligt. 
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För att få så bra resultat som möjligt har endast personer som arbetar i startup-företag 

intervjuats. Detta beror på att de kan förmedla sina egna tankar på ett sätt som personer, som 

bara är insatta i ämnet eller har mycket att säga om det, inte kan. Metoden som används kallas 

för respondentintervju av Holme och Solvang (1991), som förklarar det som att 

intervjudeltagarna är delaktiga i ett startup-företag och utgår från egna åsikter och erfarenheter 

kring ämnet när de besvarar frågorna. 

Bryman & Bell (2013) beskriver syftet som ett tolkningsperspektiv. Tolkningsperspektivet, 

som metod, innebär att den sociala verkligheten undersöks och för denna studie har ett 

hermeneutisk-fenomenologiskt tolkningsperspektiv använts, vilket i sin tur innebär att målet 

med undersökningen är att se saker och ting utifrån respondenternas synvinkel och perspektiv 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3. Alternativa metoder 

3.3.1. Kvantitativ forskningsmetod 

Ett alternativ till kvalitativa metoder är de kvantitativa forskningsmetoderna, som bäst tillämpas 

på naturvetenskapliga undersökningar och studier (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell 

(2013) förklarar att dessa utgår från att presentera resultatet i siffror, vilket innebär att det ska 

gå att mäta och räkna. Metoden kan vara ett alternativ till den kvalitativa om slutna frågor hade 

använts för att jämföra om de olika undersökningsdeltagarna väljer olika svarsalternativ. 

Kvantitativ forskningsmetod avgör vilka svar som är tänkbara och är en relevant metod när det 

kommer till att bland annat göra jämförelser som kan presenteras i statistik skriver Holme & 

Solvang (1991). Det innebär att slutna frågor, där respondenterna kan välja ett eller flera 

förutbestämda svarsalternativ, används. Dock förklarar denna metod inte på djupet varför 

respondenterna valt ett speciellt svarsalternativ. På så sätt blir det näst intill omöjligt att, genom 

respondenternas svar, se saker och ting utifrån deras synvinkel. Ett annat problem med 

förutbestämda svarsalternativ är att de kanske inte representerar deltagarnas åsikter, utan 

respondenterna väljer de alternativ de tycker är bäst eller närmast deras riktiga svar. Dessutom 

så finns inte möjligheten till att ställa följdfrågor eller se till att deltagarna i undersökningen 

förstått sig på frågorna. 
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Holme och Solvang (1991) beskriver kvantitativ forskningsstrategi som formaliserad och 

strukturell, och förklarar att forskaren har mer kontroll i denna metod än vid kvalitativ. Detta 

är en nackdel då syftet kräver att undersökningsdeltagarnas perspektiv analyseras och studeras, 

vilket blir omöjligt när de inte kan kontrollera exempelvis svarsalternativen eller dela med sig 

av mer information än vad som presenteras i svarsalternativen. 

Med hänsyn till frågeställningen och syftet, samt både fördelarna och nackdelarna med både 

kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, har denna studie därför utgått från en kvalitativ 

forskningsmetod. Främsta argumentet är då att kvantitativ metod inte leder till en ökad 

förståelse för den sociala verklighet som startup-företag verkar i, eftersom den omöjliggör 

tolkningar av deras syn på ämnet som behandlas. 

3.3.2. Kvalitativ forskningsmetod med ostrukturerade intervjuer 

Till skillnad från semistrukturerade intervjuer, är ostrukturerade intervjuer inom den kvalitativa 

forskningsmetoden konversationer eller intervjuer som bygger på fria och öppna samtal om ett 

eller flera ämnen (Bryman & Bell, 2013). Det som kännetecknar denna form av intervju är att 

frågan som respondenten tilldelats, besvaras och tolkas på respondentens egna sätt och 

intervjuaren har möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Eftersom dessa typer 

av intervjuer inte följer en intervjuguide på samma sätt som i semistrukturerade intervjuer finns 

risken att personen som ställer frågorna kan komma att glömma bort att ställa någon fråga som 

kan ha varit av betydelse för forskningen. Detta kan i sin tur leda till att viktig information 

utelämnas och utifrån denna nackdel valdes semistrukturerade intervjuer framför alternativet. 

Eftersom semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide vilket innebär att sådana 

misstag undviks. 

3.3.3. Fokusgrupper 

Intervjuer där respondenterna får möjligheten att diskutera frågorna och ämnet i grupp, så 

kallade fokusgrupper, är ett alternativ till semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). 

Precis som semistrukturerade intervjuer kan fokusgrupper utgå från kvalitativ metod där öppna 

frågor ställs, dock får respondenterna möjligheten att diskutera svaret sinsemellan. 

De risker som fokusgrupper medför är att svaren från vissa respondenter kan komma att 

påverkas av andras svar under diskussionen, vilket inte ger studien deras egna perspektiv och 

därmed påverkar resultatet negativt samt att syftet med den här studien då inte kan uppfyllas. 

En andra risk är att vissa intervjudeltagare inte svarar på frågorna då de exempelvis inte får 
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chansen att svara av andra deltagare eller att de inte vågar eller vill dela med sig av vissa av 

sina svar med gruppen. Dessa risker utesluts vid semistrukturerade intervjuer eftersom 

intervjuerna sker individuellt. 

3.3.4. Informantintervjuer 

När det kommer till typen av intervjuperson är informanter ett alternativ till tidigare nämnda 

respondenter (Holme & Solvang, 1991). Informantintervjuer skiljer sig från 

respondentintervjuer på så sätt att frågorna besvaras av informanter, vilket innebär individer 

som inte är delaktiga i startup-företag utan “har mycket att säga om det” (Holme & Solvang, 

1991, p. 104). Detta kunde ha varit ett alternativ i studien enbart om det inte skulle gå att få tag 

på respondenter av någon anledning (Holme & Solvang, 1991). Dock ansågs 

respondentintervjuer vara det bättre alternativet då resultatet ger ett direkt perspektiv av startup-

företagare, vilket uppfyller studiens syfte, istället för indirekt. 

 

3.4. Urval 

Studiens syfte var att undersöka hur en stads varumärke uppfattas ur ett startup-perspektiv, samt 

varför startup-företag väljer att etablera sig i en speciell stad. Med detta i åtanke ansågs det inte 

vara relevant att använda sig utav sannolikhetsurval för att avgöra vilka som skulle intervjuas, 

eftersom metoden föreslår användningen av sannolikhets principer och slumpmässigt utvalda 

deltagare för intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Detta innebär att det inte skulle gå att 

kontrollera vilka respondenter som valdes ut, vilket kan leda till att rätt individer inte intervjuas 

och att värdefull information missas. 

Urvalet av intervjudeltagare kom istället från det som Bryman & Bell (2013) beskriver som ett 

icke-sannolikhetsurval. Det innebär att valet av deltagare inte grundar sig på slumpmässiga 

principer utan att respondenterna istället väljs utefter kravet om att uppfylla studiens syfte 

(Bryman & Bell, 2013). I detta fall innebar det att endast representanter från startup-företag 

intervjuades eftersom studien bygger på ett startup-perspektiv. Det icke-sannolikhetsurval som 

tillämpades i urvalet av intervjudeltagare var bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär 

att en begränsning sker efter vad som för tillfället är tillgängligt (Bryman & Bell, 2013). För 

denna studie bestod bekvämlighetsurvalet av en geografisk begränsning till endast startup-

företag som befinner sig i Malmö stad. Begränsningen berodde dels på den korta tidsperiod som 

kunde utnyttjas och dels på de begränsade resurser som fanns att arbeta med. 
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Eftersom syftet med studien var att öka informationsvärdet samt för att skapa grund för djupare 

forskning inom området, ansågs det vara irrelevant att vidare välja intervjudeltagare genom ett 

sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval (Holme & Solvang, 1991). Istället har fokus 

på valet av deltagare lagts på teoretiskt definierade kriterier. Holme & Solvang (1991) förklarar 

att teoretiskt definierade kriterier innebär att deltagare väljs ut efter den kunskap och 

information som studien söker utifrån den teoretiska förstudien som gjorts av ämnet. För den 

här studien betyder det att urvalet av respondenter utgått från den teoretiska referensramen som 

återfinns i tidigare kapitel. Detta har gjorts för att välja deltagare som besitter den information 

och kunskap som eftersöks för att kunna uppfylla syftet med studien. Det innebär att 

respondenterna ska kunna svara på frågor kring varumärken, place- och city branding, 

intressenter och frågor som rör startup-företag, från perspektivet av ett startup-företag. De ska 

dessutom kunna komma med egna åsikter och insikter om dessa områden för att forskningen 

ska kunna utgå från deras perspektiv. 

För att få till intervjuer med startup-företag, besöktes Minc i Malmö där en presentation med 

syftet av besöket hölls för potentiella respondenter. Därefter tillfrågades dem om de var 

intresserade av att delta i studiens undersökning. Minc, som är grundat och finansieras av 

Malmö stad, driver bland annat en startup-inkubator och accelerator som erbjuder gratis 

kontorslokaler för vissa entreprenörer och startup-företag (Minc, u.d.). Samma dag bokades det 

in några intervjuer, men de flesta bokades in i efterhand via mail-kontakt. Eftersom kontakten 

med respondenterna skedde fysiskt innan intervjuerna, kunde de vara mer bekväma under 

intervjun. En av intervjuerna hölls dock via telefon och all kontakt med respondenten innan 

dess skedde också via telefon. En annan intervju hölls på företagets eget huvudkontor i Malmö, 

och var den enda intervjun som inte var med ett Minc-företag. Resten av intervjuerna skedde 

på Minc, vissa i öppna utrymmen och vissa i stängda, privata kontorsrum. Intervjuerna hölls på 

Minc för att respondenterna skulle vara bekväma i sin vanliga miljö, vilket medförde att det 

inte fanns kontroll över yttre förhållanden; alla hade helt enkelt inte egna kontorsrum utan satt 

i öppna kontorsutrymmen. Även om några av intervjuerna hölls på öppna utrymmen, kunde de 

hållas relativt avskilt utan att någon störde. 

Från början inrättades kontakt med drygt 20 potentiella respondenter. Många av dessa personer 

föll bort då de inte svarade på mejl eller inte hade tid vid något av de närstående datum som 

passade in i studien. Totalt hölls nio intervjuer, men en av dem höll undermålig kvalité då 

personen hade glömt bort den inbokade intervjun och var därför stressad. Detta ledde till att 

intervjun blev väldigt kort och respondenten gav därmed bara korta svar utan något reellt 
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innehåll. Därför togs beslutet att inte använda intervjun i studien som därmed har utgått från 

empiriskt material ur åtta intervjuer. 

De åtta individer som har intervjuats i denna undersökning är specificerade till ägare och 

grundare av startup-företag i Malmö, som fortfarande är aktiva i företagen, eller personal som 

varit med sedan grundandet av företaget. Dessa intervjudeltagare valdes med hänsyn till syftet 

och studiens frågeställning, där individerna bedömdes vara de med mest information och 

kunskap. De ansågs bäst kunna representera sina startup-företag eftersom de varit med i 

företaget länge och därmed känner till företaget och dess värden. De uppfyllde dessutom den 

geografiska begränsning som fanns och betraktades som relevanta ur det teoretiska perspektivet 

som presenterats. 

Efter de åtta intervjuerna var klara gjordes bedömningen att teoretisk mättnad var uppnådd, med 

god empirisk grund, för att leda till en bra analys och diskussion. Detta kan eventuellt härledas 

till urvalsprocessen och att de personer som blev intervjuade med största sannolikhet skulle 

kunna tillföra den nödvändiga empirin för att besvara studiens frågeställning och syfte. 

3.4.1. Intervjuer 

Tabell 1: Överblick av intervjuer 

Intervjuperson Intervjulängd 

Henrik 21 minuter 

Benny 30 minuter 

Linda 23 minuter 

Susanne 26 minuter 

John 48 minuter 

Catherine 23 minuter 

Madeleine 17 minuter 

Martin 15 minuter 
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3.5. Operationalisering av intervjufrågor 

De första frågorna som ställdes var öppningsfrågor. Dessa var till för att inleda intervjun och 

skapa en trevlig och mjuk atmosfär och bygga en inledande kontakt mellan respondent och 

intervjuare (Lundahl & Skärvad, 2016). Kemin mellan intervjuare och respondent är under en 

kvalitativ intervju ofta avgörande för hur mycket nyttig information som kan utvinnas (Lundahl 

& Skärvad, 2016). 

Det kan vara av vikt att veta vilket företag som respondenten representerar då olika branscher 

kan innebära olika förutsättningar. Frågan om hur länge de bott i Malmö syftar dels till att de 

ska berätta om sin bakgrund, men framförallt är den viktig för att ta reda på om dem redan innan 

startup-företagen startades bodde i Malmö eller om de flyttade dit i samband med det. Genom 

ett antal okontroversiella frågor om bakgrund som respondenten lätt kan svara på, blir denne 

uppvärmd och bekväm för att sedan fortsätta svara utförligt på frågor som är mer kritiska för 

studiens syfte (Lundahl & Skärvad, 2016). 

Tabell 2: Utdrag ur intervjuguide 

Inledningsfrågor 
1. Vad heter du och vad arbetar 

du med? 

2. Vilket företag representerar du 

och vad gör företaget? 

3. Hur länge har du bott i 

Malmö? 
4. Nu kommer jag att presentera 

fyra startup-stadier och din 

uppgift är att välja det stadie 

ert startup-företag finns i och 

varför du bedömer den vara i 

det stadiet. 
o Idéstadiet 
o Produkt-/prototypstadiet 
o Finns på marknaden 
o Tillväxt och expansion 

Inleda intervjun och skapa en 

trevlig atmosfär. Dessutom tar vi 

reda på om respondenterna bott i 

Malmö eller flyttat till Malmö. 

Med hjälp av följdfrågor tar vi reda 

på varför de flyttat hit eller valt att 

bo kvar här.’ 

Fråga 5-8 som behandlar ämnet varumärken ställdes för att få en inblick på vad de associerar 

ordet med och för att jämföra det med teorin som presenterats i den teoretiska referensramen. 

Tabell 3: Utdrag ur intervjuguide 

Varumärke 
5. Vad anser du ett varumärke vara? 

6. Tycker du att ett varumärke är viktigt? 

Se vad respondenterna 

associerar ett varumärke med 
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7. Vad tycker du om den här 

beskrivningen av ett varumärke? 

o ”A name, term, design, symbol, 

or any other feature that 

identifies one seller’s good or 

service as distinct from those of 

other sellers.” 

8. Tycker du att den saknar någonting? 

och vad anser ett varumärke 

vara. 

Här söker vi information om 

de själv nämner städer eller 

platser vara ett varumärke 

eller inte. 

Fråga 5 har valts med syftet att kunna jämföra det med de definitioner som använts i studien. 

Dessutom var frågan till för att undersöka om respondenterna själv associerar platser, såsom 

städer och länder, med varumärken. För att undersöka vad respondenterna tycker om American 

Marketing Associations definition på vad ett varumärke är, och för att veta vad de tyckte om 

den ställdes fråga 7 och 8. Fråga 7 visar också om de ändrar sin syn på vad ett varumärke är 

och i fråga 8 fick de chansen att komplettera AMAs definition. 

Frågorna 9 och 10 behandlade intervjuns andra tema, place branding och city branding. 

Eftersom länder, städer och regioner, enligt Herstein (2012), kan ses som varumärken, så 

ställdes dessa frågor för att ta reda på om respondenterna höll med teorin. 

Tabell 4: Utdrag ur intervjuguide 

Place 

Branding och 

City Branding 

9. Tycker du att en plats, 

exempelvis en stad eller 

ett land, kan vara ett 

varumärke? 

10. På vilket sätt tror du att 

städer uppfattas som 

varumärken? 

Genom att nämna att städer och platser 

kan vara varumärken så undersöker vi 

om deras syn på varumärke förändras, 

samt om de håller med eller inte. 

Dessutom ställdes fråga 9 för att kontrollera om de håller sig till deras tidigare benämning på 

varumärken, ifall de inte nämner platser i sin tidigare benämning, eller om de utvidgar 

definitionen. På fråga 10 fick de då möjligheten att själv förklara hur platser kan vara 

varumärken och här jämförs också svaren mellan respondenterna, samt med tidigare forskning. 
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Tabell 5: Utdrag ur intervjuguide 

Intressenter 
11. Har ert företag några 

intressenter? 

12. Tror du det finns några 

intressenter som kan dra nytta 

av en stads varumärke? 

13. Kan en stads varumärke dra 

nytta av dessa intressenter? 

Ta reda på om respondenterna 

(startup-företagen) anser sig själv 

vara en intressent eller inte. 

Första frågan inom temat intressenter ställdes för att avgöra om respondenterna förstår vad som 

eftersöks när intressenter diskuteras, då definitionen som används i studien beskriver 

intressenter som någon eller några som på något sätt påverkar eller påverkas av organisationen 

(Freeman, 1984). Frågorna 12 och 13 var till för att få en inblick i hur respondenterna tycker 

att de drar nytta av varandra genom att själv bidra med egna exempel. 

Startup-företag är det sista temat som behandlades i intervjun. Frågorna 14 - 19 ställdes för att 

undersöka respondenternas svar utifrån deras egna personliga erfarenheter. 

Tabell 6: Utdrag ur intervjuguide 

Startup-

företag 14. Anser du att startup-företag är 

sådana intressenter? 

15. Vad fick dig att starta eget? 

16. Varför valde ni att etablera ert 

företag i Malmö? 

17. Tycker du att ert företag drar nytta 

av varumärket Malmö? 

18. Tycker du att Malmö och dess 

varumärke drar nytta av att ha 

startup-företag i staden? 

19. Vad eftersöker startup-företag i 

staden de verkar i? 

Har söker vi efter information om 

de anser startup-företag som 

intressenter. 

Dessa frågor ger oss deras 

perspektiv på vad de anser om 

Malmö stad som varumärke. 

Fråga 14 fungerade som en övergång från intressent temat, och frågan ställdes för att fastställa 

om startup-företag anses vara intressenter till städerna då Keith Dinnie (2011) menar att företag 

är intressenter. Frågorna 15 och 16 behandlade Malmö och dess varumärke. Dessa frågor 

tilldelades med syftet att ta reda på om det fanns något samband mellan startandet av företag 

och valet av stad. Fråga 16 ställdes också för att undersöka om Malmö som stad visat på att de 

har byggt upp sitt varumärke så pass bra att intressenterna, startup-företag i detta fall, vet vilka 
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fördelar staden har, vilket för Henninger, et al. (2016) är väsentligt i city branding. Då en stad 

kan dra nytta av intressenter och tvärt om (Dinnie, 2011), ställdes frågorna 17 och 18 för att 

undersöka hur de tror att de drar nytta av varandra. När startup-företag penetrerar en marknad 

tenderar de att eftersöka diverse resurser via partnerskap (Oukes & von Raesfeld, 2016), därmed 

ställdes fråga 19. 

Tabell 7: Utdrag ur intervjuguide 

Övrigt 20. Vilka kärnvärden bedömer du 

att Malmö associeras med? 

21. Hur tycker du städer ska 

marknadsföra sig och bygga 

upp sitt varumärke för att 

locka till sig företag? 

22. Om du eller ert företag skulle 

vilja påverka hur staden 

arbetar med varumärket, vet 

du då vart man kan vända sig? 

23. Om du fick chansen att start 

upp ditt företag på nytt, skulle 

du fortfarande etablera dig i 

Malmö eller hade du valt 

någon annan plats i Norden? 

Här undersöker vi om de olika företagen 

associerar Malmö med samma kärnvärden, 

eftersom i en lyckad city branding är 

intressenter medvetna om stadens 

kärnvärden. Dessutom undersöker vi varför 

de undersöker Malmö med just de 

kärnvärdena.  

De sista frågorna placerades under temat övrigt. Under intervjuerna ställdes fråga 20 för att ta 

reda på om respondenterna hade samma associationer till Malmö samt för att det enligt 

Henninger, et al. (2016) är viktigt att en stad byggt sitt varumärke starkt nog för att intressenter 

ska känna till dess kärnvärdena. Fråga 21 var intressant eftersom respondenterna själva får 

beskriva hur anser att städer på bästa sätt kan marknadsföra sig. Det visar vad respondenterna 

tror skulle locka andra företag att etablera sig på en viss plats och kan ge en hint om vad de 

själva anser vara betydelsefullt. Det är viktigt att påpeka att bara för att respondenterna tror en 

sak så behöver den inte vara sann. Fråga 22 syftar till att undersöka om startup-företagen vill, 

kan eller är med och påverkar stadens varumärkesarbete. 

Med fråga 23 eftersöktes huruvida respondenterna var nöjda med sitt val av att vara placerade 

i Malmö. Svaren ger en indikation på vad som generellt sett är viktigt för respondenterna och 

vad som i synnerhet saknas eller finns i just Malmö. 
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3.6. Kritisk granskning av metoden 

Metoderna som valts för insamlingen av teori och empiri har ansetts vara de som på bästa sätt 

kunde tillföra studien den information som eftersökts, men även dessa metoder har sina 

nackdelar. En nackdel med urvalsmetoden är att alla respondenternas startup-företag, förutom 

en, härstammar från Minc, och alla är belägna i Malmö. Det innebär att resultaten inte 

nödvändigtvis går att generalisera till startup-företag globalt, eller ens nationellt. Dock var 

denna avgränsning relevant på grund av, som tidigare nämnt, den korta tidsperioden och bristen 

på resurser. 

Att alla respondenter representerar två olika perspektiv är ytterligare en nackdel. Dels 

representerar de företagsperspektivet som denna studie har som avsikt att undersöka, men de är 

också privatpersoner och från det perspektivet kan städers varumärken te sig annorlunda. Det 

kan vara svårt för respondenterna att helt axla ett företagsperspektiv, som också kan ha påverkat 

resultatet. Försök att undvika deras privata åsikt, och därmed deras personliga perspektiv, har 

gjorts genom att ställa frågorna utifrån ett företagsperspektiv. Inför intervjun hade 

respondenterna informerats om att syftet med intervjun var att ta reda på hur startup-företag ser 

på varumärken. Detta för att ge dem tillräckligt med information, men ändå inte avslöja det 

verkliga syftet vilket hade kunnat påverka deras svar.  

En av intervjuerna, och all kontakt med respondenten innan intervjun, hölls via telefon. Vid 

telefonintervjuer skriver Bryman & Bell (2013) att tidsgränsen inte kan vara längre än 20-25 

minuter och att reaktionen på deras ansiktsuttryck saknas. Eftersom studiens intervjuer är 

skapade efter en tidsram som passar bra med tidsgränsen för telefonintervjuer så anses detta 

inte vara en nackdel. Utöver det bedöms svaren och den insamlade datan vara av hög kvalité 

för denna studie och därmed är inte heller bristen på ansiktsuttryck något problem. Dessutom 

var intervjun endast möjlig på distans och då var telefonintervjun relevant. Fördelarna 

överväger i det här fallet nackdelarna och urvalet ger en inblick i startup-företagens syn på sin 

verklighet, vilket är nödvändigt för att analysen ska kunna genomföras på ett trovärdigt sätt. 

Intervjuguiden har uppdaterats mellan olika intervjuer, vilket innebär att fler frågor ställdes till 

vissa respondenter, även om majoriteten varit konstant. Nackdelen med detta är att vissa 

respondenter har svarat på färre frågor än andra och svaren blir därmed svårare att generalisera, 

analysera och dra slutsatser av. Det har dock gjorts på grund av överhängande fördelar; under 

intervjuernas gång har vissa följdfrågor ställts, eller nya perspektiv kommit fram som gjort att 

det ansetts nödvändigt av författarna att uppdatera intervjuguiden med nya frågor. Frågor som 
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ställts med syftet att djupare kunna analysera det empiriska materialet. Eftersom intervjuerna 

var semistrukturerade respondentintervjuer ingår det i dess natur att olika följdfrågor ställts till 

olika respondenter för att få fram så mycket nödvändig information som möjligt. Fördelarna 

med att uppdatera intervjuguiden överväger därför nackdelarna. 

Sju av de åtta intervjuerna var på svenska, den sista var på engelska. En utmaning med detta 

var att alla frågor inte kunde översättas direkt utan var tvungna att anpassas, vilket kan ha lett 

till att svaren skiljer sig en aning. Eftersom det bara var en intervju och att svaren inte skiljdes 

åt allt för mycket så ansågs detta inte vara ett problem, utan de problem som uppstod löstes med 

hjälp av följdfrågor. 

Åtta intervjuer kan anses vara i minsta laget för en kvalitativ studie och en del av intervjuerna 

var endast runt 20 minuter långa. Målet var från början att genomföra fler intervjuer, och de 

förväntades ta drygt 30 minuter, men det rådde konsensus bland författarna att det fanns 

tillräckligt med empiriskt material att analysera efter de åtta intervjuerna, precis som nämns i 

kapitlet om urval. 

Människor är motiverade att försvara sina val och känslor och försöker ständigt hitta bevis för 

att övertyga både sig själva och andra om att deras val och känslor är korrekta; det kallas för 

självrättfärdigande och sker omedvetet (Aronson, 2011). Kognitiv dissonans är ett sätt det tar 

sig uttryck och med det menas att man samtidigt håller två motsatta kognitioner, eller 

tankemönster (Aronson, 2011). Exempelvis: Mitt startup-företag befinner sig i Malmö; Malmö 

är en dålig startup-stad. Omedvetet sker en minimering av den kognitiva dissonansen då det är 

jobbigt att hålla dessa två motsatta kognitioner (Aronson, 2011). På grund av kognitiv dissonans 

är det alltså möjligt att respondenterna omedvetet återger Malmö som en bättre plats än de 

egentligen tycker, helt enkelt för att de befinner sig där och på något sätt måste rättfärdiga det 

för sig själva. Selektiv perception är ett sätt att göra detta, då stimuli som passar in i ens 

önskevärld uppmärksammas, men stimuli som motsätter den bilden undviks (Aronson, 2011). 

Därför är det en nackdel att endast respondenter från en stad har intervjuats, men det var 

samtidigt en nödvändighet på grund av brist på tid och resurser.   
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4. Empiri och analys 

I kapitlet “Empiri och analys” presenteras data från intervjuerna i en genomgång av de teman 

som nämns i intervjuguiden. Dessutom analyseras och jämförs data med tidigare forskning. 

I denna studie intervjuades åtta respondenter som inledde sina intervjuer med att presentera sig 

och företaget de representerade. Varken namn eller företag har dock nämnts i studien, utan 

falska namn används, för att bevara anonymiteten. De flesta av respondenterna presenterade sig 

som grundare medan en lade till att den var VDn i sitt företag. En av intervjupersonerna, 

Susanne, presenterade sig som företagets CMO, Chief Marketing Officer. Samtliga företag som 

intervjuades var verksamma i olika branscher, från kläder och reparation till reningsteknologi.  

Vid uppstarten av startup-företagen bodde sju av de åtta respondenterna redan i Malmö, medan 

den sista respondenten bodde, och bor kvar, i en närliggande stad. De berättar om sin bild av 

staden ur ett företagsperspektiv, vilken Henrik tycker är väldigt bra. Han förklarar att det i 

Malmö är nära till det mesta, vilket förenklar hans arbete då han tar sig runt med cykel till sina 

kunder. Detta innebär att han kan nå en bred målgrupp på en liten yta. Benny tror att det är en 

bra stad att både grunda och driva företag i, mycket eftersom Minc finns i Malmö. Catherine 

tycker också att Minc och inkubatorprogrammet gör staden attraktiv ur ett företagsperspektiv. 

Av samma anledning tycker Martin också att staden är bra, men respondenten tillägger även att 

han ser Malmö som en entreprenörsstad, vilket gör att motivationen hålls uppe. 

Vid frågan om vilken stadie startup-företagen befinner sig i svarade Henrik, Catherine och 

Martin att de ligger i stadie tre; företagen finns på marknaden. Benny, Madeleine och John 

befinner sig i stadie två, de har en färdig produkt eller prototyp men finns inte ute på marknaden 

än. Lindas företag ligger mellan stadie två och tre, och förklarar att företaget planerar lansera 

sina produkter under sommaren, medan startup-företaget som Susanne arbetar på ligger mellan 

stadie tre och fyra. Företaget började växa och expandera samtidigt som de lanserade sin 

produkt. 

4.0.1. Analys av inledningsfrågor 

Svaren visar att en heterogen grupp intervjuats, då startup-företagen är verksamma i olika 

branscher samt att de befinner sig i olika startup-stadier. Detta är positivt för studien eftersom 

det ger en klarare bild av hur startup-företag ser på varumärket Malmö. Om gruppen istället 

varit homogen hade de inte kunnat representera startup-företagen på samma sätt utan endast 
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representerat startup-företagen inom den branschen och/eller den stadie de är verksamma i. Ur 

ett företagsperspektiv har respondenterna en positiv bild av Malmö, de diskuterar vilka fördelar 

Malmö medför som hjälpt de starta upp och driva sina företag. 

 

4.1. Bilden av ett varumärke 

Respondenterna har olika uppfattningar av ordet varumärke. Svaren var ganska spridda och 

Benny formulerade att ett varumärke var “intressenternas uppfattning av ditt företag”. Vidare 

förklarade Benny att det var konsumenterna, som var den viktigaste intressenten i just detta 

avseende, som på något sätt definierar varumärket genom sina förväntningar på det: “Ser dem 

att det här är ett bra varumärke så ökar det ju värdet för övriga intressenter och investerare till 

exempel”. Martin var inne på samma spår och beskrev att ett varumärke är kundernas 

uppfattning av ett företag. 

Susanne, Linda och Catherine associerade varumärken, utöver de fysiska attributen som logga 

och design, som de känslor och uppfattningar någon får i samband med dessa fysiska attribut. 

Vidare nämner de att varumärket är väldigt viktigt för företag. Linda anser att det är det 

viktigaste inom ett företag och förklarar att ett företag med en dålig produkt fortfarande kan 

lyckas om de har ett starkt varumärke. Susanne berättar att varumärket är det som skiljer en 

produkt från dess kopior och att det är varumärket som avgör valet att köpa originalet, även om 

produkterna är liknande. 

Henrik ser ett varumärke som märket av en vara eller en produkt. Vidare förklarar han att det 

är de fysiska attributen som bygger upp varumärket och förklarar det genom ett exempel där 

skägget eller håret på en person kan utgöra dennes varumärke. Men han tillägger även att de 

fysiska attributen associeras med olika identiteter, vilket kan tolkas som att varumärken kan ha 

personligheter och därmed förknippas med mer än fysiska egenskaper. Madeleines och Johns 

syn skiljer sig dock från Henriks uppfattning, som förklarar att ett varumärke är dess fysiska 

attribut. 

Angående AMA:s beskrivning av ett varumärke höll samtliga respondenter delvis med 

definitionen, men de flesta tyckte dessutom att ett varumärke innefattar mer än så. Martin lade 

till att det är uppfattningen av hur ett företag positionerar sig. Henrik berättar att få företag vill 

likna varandra, men påpekar även att det finns företag som vill likna andra. Ett exempel som 
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han gav var att om ett företag skapar solglasögon som liknar Ray-Ban glasögonen “rider” 

bygger företaget på Ray-Bans varumärke snarare än företagets eget varumärke, eftersom de 

associeras starkt med Ray-Ban. Men tjänar själv på det genom att vissa väljer den billigare 

kopian istället för originalet. 

Linda tillade att människor vill associeras med varumärken och de värden som tillkommer. Hon 

menar att känslor är också en stor del av varumärket och att folk vill känna sig nära till 

varumärket samt ha en relation till det. Susanne är på samma spår som Linda när hon förklarar 

att beskrivningen saknar den känslomässiga biten. Benny ansåg att sista delen kändes korrekt 

men han ville tillägga att varumärket är de förväntningar som folk har på företaget. John kände 

inte att han var helt bekväm med definitionen. Han avslutade sitt resonemang med att det kanske 

trots allt ändå var bästa sättet att definiera varumärken på, men att alla har sin egen personliga 

åsikt och beskrivning. 

4.1.1. Analys av temat varumärke 

Dessa beskrivningar av varumärken är något som till stor del stämmer överens med den teori 

som undersökts samt studiens egen uppfattning av varumärken. Precis som Keller (2013) 

argumenterat att varumärken är något mer än deras fysiska attribut, är några respondenter inne 

på samma spår när de förklarar att även de känslor och förväntningar som uppstår i samband 

med de fysiska attributen är en del av varumärket. Förväntningarna kan ju sägas ha sitt ursprung 

i de associationer som finns till ett varumärke och kan vara baserade på både fakta och känslor. 

Intervjupersonen Susanne diskuterar att ett varumärke är viktigt eftersom det är varumärket 

som ofta avgör köpet när produkterna är liknande. Detta beror på att konsumenter väljer de 

varumärke de bäst känner till (Paharia, et al., 2014). Därmed används varumärket som en 

konkurrensfördel gentemot konkurrenternas alternativ (Onyas & Ryan, 2015). 

Respondenterna, förutom John och Madeleine, uppfattar alltså varumärken som något mer än 

dess fysiska kännetecken som exempelvis logga, design och varumärkesnamn. De flesta 

respondenter visar, precis som Gaski (2016), att ordet används i en bredare bemärkelse än 

AMAs definition. John nämner att alla har en egen personlig åsikt och beskrivning av ordet, 

vilket kan kopplas till Gaskis (2016) argument om att det inte finns en tydlig förklaring på vad 

den bredare bemärkelsen innefattar då den används på olika sätt. Dock var det ingen av 

respondenterna som nämnde att platser, städer eller länder kunde vara varumärken. Detta kan 



38 
 

bero på att de inte anser platser vara varumärken eller på att respondenterna medvetet eller 

omedvetet väljer att utelämna den informationen. 

 

4.2. Place branding och city branding 

Alla respondenter ansåg att plaster, såsom städer och länder kan vara varumärken på den direkta 

frågan om det. Catherine nämnde att städer inte är det första hon tänker på om hon skulle bli 

frågad vad ett varumärke är. Samtliga intervjudeltagare berättar att, precis som varumärken för 

produkter och tjänster, så associeras städer med olika känslor och uppfattningar. Susanne tar 

Antwerpen och Eslöv som exempel och förklarar att tankarna och associationerna för dessa 

städer är inte likadana. John säger att ”alla städer har … dess egen kultur och brand”. Han pratar 

om att städers olika kulturer, som även blir olika slags identiteter, påverkar deras varumärken, 

och ger exempel på att städer kan associeras med bland annat mat och musik. 

Benny är inne på att städers varumärken handlar om ”hur människor runt omkring uppfattar 

det” och menar genom exemplet New York att ”man har ju en bild av hur det kanske är och vad 

det är. … Och en känsla kanske”. Detta går att tolka som att bilden och känslorna av en stad i 

hög grad påverkas av den lokala, och kanske även regionala, kulturen som finns där. Benny 

menar också att städerna själva kan påverka bilden av sina varumärken genom att exempelvis 

främja olika positiva projekt: ”den här inkubatorn, Minc … hjälper människor att starta sina 

företag vilket ger en bättre bild av Malmö. Sen finns det ju … idrottsföreningar och annat”. 

Benny och Catherine är också inne på att media på många sätt skapar och förstärker bilderna 

av städer, positiva som negativa. 

4.2.1. Analys av temat place branding och city branding 

Fast respondenterna själva inte hade nämnt det tidigare, höll alla med om att städer, länder och 

platser kunde vara varumärken. Catherine förklarade att städer inte är det första hon tänkte på 

när hon blir frågad om varumärken, vilket kan förklara varför ingen självmant nämnt det 

tidigare. 

Alla intervjudeltagare nämner att städer skiljer sig från varandra genom olika associationer som 

knyts an till varje stad. Detta skiljer sig från några av respondenternas beskrivning av vad ett 

varumärke är, i det tidigare delkapitlet, på så sätt att vissa inte nämnde att associationer kunde 

vara en del av ett varumärke men själv har lagt till det när de diskuterar hur städer skiljer sig 



39 
 

från varandra. Detta kan tolkas på så sätt att respondenterna inte ansåg att det kunde vara en del 

av ett varumärke eller att deras syn på ordet utvecklats i takt med att de blivit utsatta för mer 

information än tidigare. 

En av respondenterna, Benny, diskuterar att det går att påverka varumärket av en stad positivt 

genom olika projekt. Han nämner inkubatorn Minc i Malmö som ett exempel, vilken hjälper 

människor starta egna företag. Med detta menar han att sådana projekt leder till att målgruppen, 

som i det här fallet är egenföretagare, får en mer positiv bild av varumärket Malmö (Kaya & 

Marangoz, 2014). 

Henninger, et al. (2016) drog i sin studie slutsatsen att intressenter som befinner sig i tredje eller 

fjärde gruppen är viktiga eftersom de fungerar som varumärkesambassadörer, men att städerna 

inte har med dem eller deras åsikter i uppbyggandet av varumärket. Benny nämner också att 

det finns “idrottsföreningar och annat” som kan bygga på ett varumärke, vilket tolkas som 

intressenter i de tidigare nämnda grupperna. Dessa mindre intressenter hjälper till att bygga upp 

en positiv bild av en stads varumärke för möjliga intressenter som befinner sig utanför staden 

(Henninger, et al., 2016). 

Avslutningsvis nämner alla respondenter på vilka sätt städer kan uppfattas som varumärken och 

vad det är som skiljer en stad från en annan. Dessutom förklarar vissa av respondenterna också 

hur städer kan bygga på sina varumärken genom att ange exempel där staden arbetar aktivt med 

det eller genom att det skrivs om staden i media. Dock diskuterar de inte om de själv kan vara 

med och påverka varumärket. Precis som tidigare kan detta bero på att de inte tänker på sig 

själva och sina startup-företag när de berättar om vem som arbetar med stadens varumärke och 

hur. 

 

4.3. Intressenter 

Alla höll med om att en intressenter kan dra nytta av en stads varumärke och tvärtom. Henrik 

gav ett exempel på hur städer kan dra nytta av intressenter, och berättade följande: “Jo men 

kolla Malmö och Zlatan för att göra det enkelt. Då förknippar man hela den attityden med med 

en människa”. Han menar att kända personer, som intressenter, kan hjälpa till att ge en stad ett 

gott rykte. Catherine tycker att intressenter drar nytta av Malmö genom exempelvis Minc. 

Benny menar att det är en synergi, när det går bra för staden så går det bra för företagen i staden, 
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och när det går bra för företagen i en stad så går det i sin tur bra för staden. Då Minc är etablerade 

i Malmö, finns det en större chans att startup-företag väljer att starta sin verksamhet i staden. 

Påföljden på detta kan vara att staden, via sina startup-företag och deras kompetenta personal, 

kan ge staden ett positivt rykte. Stadens goda rykte kan i gengäld gynna företagen, och i längden 

invånarna, exempelvis genom att det blir lättare att locka kompetent arbetskraft till staden, 

menar Benny. I och med att Malmö FF verkar i Malmö tycker Martin att staden drar till sig 

intressenter som turism.  

Susanne berättar att både städerna, och de intressenter som är verksamma där, drar nytta av 

varandra genom ett samarbete. I sitt exempel om Malmö beskriver hon att staden är ung och en 

smältdegel samt att detta byggts upp av de intressenter som finns där, dessutom förknippar hon 

staden med entreprenörskap. Susanne menar att folk söker sig till platser som reflekterar dem 

själva och det de söker; entreprenörer söker sig exempelvis till Malmö eftersom de vet att där 

finns människor som de själva. Detta gynnar då intressenterna, men också själva staden då dessa 

entreprenörer gynnar företagsamheten i staden, något som kan leda till nya företag och 

arbetsplatser. John pratar om att företag både kan gynna och gynnas av olika platsers 

varumärken, inklusive städers varumärken. Han ger exemplet att spelföretag från Malmö 

gynnas av stadens varumärke eftersom Malmö är känt för att det produceras bra och 

framgångsrika spel där. Ett sätt som John menar att städer gynnas av företagen är att 

produkterna som tillverkas där ibland sätter staden på kartan eftersom produkterna är mer kända 

än platsen.  

4.3.1. Analys av temat intressenter 

Intervjudeltagarna diskuterar hur intressenter och städers varumärken kan dra nytta av varandra. 

Henrik utgår från att stadsvarumärket kan kopplas till en person och kan därmed leda till att 

bilden av staden förbättras, alternativt påverkas. Herstein (2012) argumenterar visserligen att 

det kan vara svårt att koppla kändisar till en stad eftersom städer är mer komplicerade att 

marknadsföra än exempelvis länder. Dock nämner inte teorin att sådant är helt omöjligt, vilket 

kan tolkas som att om en kändis lyckas kan kopplas till en stad, har den personen, på grund av 

komplexiteten, större möjligheter att påverka varumärket av staden. På samma sätt som den kan 

förbättra det så finns en risk att den också kan försämra och försvaga varumärket. 

Catherine nämner, likt det Benny var inne på tidigare, att intressenter kan dra nytta av staden 

genom att projekt som Minc finns där. Benny argumenterar för att det är en synergi och menar 
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att städerna och dess intressenter hjälper varandra att bli bättre och växa då det medför ett 

starkare varumärke, samt till att fler intressenter väljer att söka sig till staden. Detta är målet 

med uppbyggandet av ett starkt varumärke, då det gäller att konkurrera för intressenterna mot 

andra städer (Henninger, et al., 2016). Susanne, John och Benny diskuterar hur intressenterna 

och städerna, med dess varumärken, arbetar i symbios och hjälper varandra att lyckas. 

Slutligen höll alla intervjudeltagare med om att intressenter och städer, samt städers 

varumärken, kan dra nytta av varandra. Under detta tema diskuterar dem att startup-företag, 

företag och entreprenörer alla kan dra nytta av en stads varumärke, vilket visar att de anser sig 

själva vara intressenter. Detta visar, genom den tidigare nämnda synergin och symbiosen, att 

de bedömer sig kunna påverka varumärket, åtminstone indirekt eller passivt. Att de gör det visar 

också att de, i det tidigare delkapitlet, inte nämnde det på grund av att informationen var 

otillräcklig och därmed tänkte de att de inte hade en påverkningsförmåga. 

 

4.4. Startup-företag 

I intervjuerna som hölls, var en av tankarna att undersöka varför de valde att etablera sitt startup-

företag i en viss stad samt om det fanns någon eller några speciella anledningar till valet av 

stad.  

Henrik har sedan några år tillbaka velat starta ett företag och när han flyttade till Malmö för 

studier kände han att Malmö hade en entreprenörsanda, vilken gjorde att han grundade sitt 

företag där. Henrik berättade även att det inte var han “som valde att starta företag i Malmö 

utan Malmö ledde in mig på ett spår som gjorde att jag startade här”. Catherine var också en av 

respondenterna som uttryckte fördelar med Malmö som en bra startup-stad. Även om hon från 

början är från Malmö grundade hon sitt företag i staden för att hon kände till Minc och att de 

hade ett inkubatorprogram som hjälpte henne. Hon nämnde även att de erbjuder lokaler till en 

låg kostnad, vilket hon tyckte gjorde staden till en perfekt stad att starta upp ett företag på. 

Susanne förklarade att företaget hon jobbar på startade upp i Malmö eftersom grundarna växte 

upp där och för att de såg positioneringen som en fördel. Hon anser att om det går bra för Malmö 

så går det bra för företaget, och hon nämnde att de i grund o botten ville vara ett Malmöbolag. 

Linda startade sitt företag i Malmö eftersom det bor folk från olika bakgrunder i staden, något 

som gynnar hennes företag och affärsidé. Dessutom samarbetar företaget med Malmö stad och 
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dess förskolor. Vidare förklarar Linda att Malmö erbjuder många möjligheter för de som startar 

eget. Dessa var anledningarna som fick henne att starta sitt företag i staden. 

Madeleine berättar att hon från början är en säljare och att när hon “ser en bra produkt och en 

omättad marknad och höga marginaler” så ser hon en affärsmöjlighet, vilket var orsaken till 

varför Madeleine valde att starta sitt företag. Hon hade tidigare sålt produkten och märkte att 

det fanns en omättad marknad för produkten men att den först behövde utvecklas. Malmö blev 

staden som Madeleine etablerade sitt företag i eftersom hon trivdes i staden, men utifrån ett 

företagsperspektiv fanns inget strategiskt beslut att etablera sig här. 

För Benny och John verkar grundandet av företagen inte ha speciellt mycket med Malmö att 

göra. Båda bodde redan i Malmö när de grundade företagen. John poängterar dock att om han 

inte hade bott i Malmö hade det kanske inte varit möjligt för honom att starta sitt företag. Helt 

enkelt eftersom Malmö är så billigt att starta och driva företaget i; det är grundläggande 

förutsättningar för honom. 

Många respondenter framför att Minc och Almi finns i staden vilket innebär att de hjälper till i 

processen att grunda ett startup-företag. 

Intervjuerna fortsatte med diskussioner om företagen som respondenterna var aktiva i, drog 

nytta av varumärket Malmö. Henrik förklarade att det finns ett hållbarhetstänk i Malmö som 

hans företag kan dra fördel av. Detta för att han i sitt företag arbetar med återvinning och 

återanvändning, som i detta fall leder till mindre press på miljön och ett mer hållbart tänkande 

och agerande. Han tycker att Malmö har en bra bild och eftersom att han i sin marknadsföring 

vill visa att de är lokala, tror han att han drar nytta av varumärket Malmö. Vidare menar han att 

om det går bra för Malmö går det bra för hans företag och tvärtom. Däremot tycker inte 

Catherine att hennes företag kan dra nytta av varumärket Malmö, men nämner återigen att hon 

kan dra nytta av att ha startat företag i staden för att inkubatorprogrammet finns där. 

Både Linda och Madeleine tycker att deras företag drar nytta av varumärket Malmö. Madeleine 

tycker att Malmö ger henne möjligheten att nätverka och skapa kontakter genom bland annat 

event. Benny tror mycket väl att Malmös varumärke kan gynna hans företag när produkten finns 

på marknaden. I alla fall den delen av Malmös varumärke som rör företag. Men den dåliga 

publicitet som Malmö har fått den senaste tiden, med dödsskjutningar och kriminella gäng, kan 

eventuellt påverka negativt även på hans eget företag. John menar att Malmös varumärke inte 

gynnar hans eget företag. Men det är endast för att Malmö inte är kända för att producera just 
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den typen av företag som han driver, företag inom food-tech. Benny är inne på samma spår som 

John och anser att det finns faktorer som spelar roll när startup-företag väljer vilken fysisk plats 

de ska arbeta på: 

Det är lite beroende på vilka branscher man är i. Ska du starta e-handel så kanske det 

är Helsingborg eller Kalmar du vill vara i. Och ska du bygga spel så är det säkerligen 

Malmö. Så förutsättningar, vilken bransch som finns, vilka människor. Det hänger nog 

också ihop mycket med vilka utbildningar som finns. Där kommer ju också människorna 

vara, och landa till slut. 

Detta är alltså för att Malmö är kända för att husera många framgångsrika spelföretag, precis 

som Kalmar och Helsingborg har många e-handelsföretag. John tycker dock att det i Malmö 

finns en kultur och infrastruktur som både hans företag, och andra startup-företag, gynnas av 

och eftersöker:   

Ja, jag tror det är … bäst om de … har en … kultur och folk som vill prova grejer. Och 

jag tror Malmö har det. … Det är inte så svårt att pendla. Det är inte så svårt för … 

folk att träffas och bygga upp deras [sic] idéer. … Alla kan cykla överallt. Vi är helt 

koncentrerade … centralt. … Om jag har en idé och jag vill sprida min idé. Alltså, jag 

kan göra det digitalt. Men det är inte så svårt att göra fysiskt heller, att gå runt och 

prata med företag. 

Han menar alltså att det underlättar om det finns en kultur i staden där folk gärna testar nya 

saker, men även att infrastruktur är viktigt. Det ska vara lätt att ta sig runt och träffa andra för 

att dels hitta kunder, men även bygga idéer med andra människor.  

Susanne är också inne på samma spår som Benny och John. Hon berättar att företaget hon 

jobbar på inte har gynnats av varumärket Malmö hittills. Hon fortsätter med att berätta att 

företaget fått in de flesta investeringarna från Stockholm och en stor del av personalen från 

Lund. Susanne berättar också att det positiva med Malmö är att företaget syns mer här eftersom 

det inte finns många företag på samma nivå som deras och att om de varit i exempelvis 

Stockholm hade de bara varit ett företag bland många. 

Att startup-företagen i Malmö gynnar stadens varumärke är en självklarhet för Benny, Henrik 

och John. Benny formulerar sig så här: “Ja. Det gör dem. Alla lyckas ju inte. Men det kommer 

komma ett antal nya företag som växer och blir väldigt bra. Och på sikt så är det väldigt bra för 
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Malmö”. John säger att Malmös varumärke gynnas av alla startup-företag som finns och har 

funnits i staden och menar att “det är … bäst för dem [Malmö stad] att fortsätta hjälpa oss 

småföretagare”. Henrik ger ett exempel med Green Furniture som säljer möbler till större delen 

av världen; de flesta vet att huvudkontoret ligger i Malmö som därför får gratis marknadsföring. 

Susanne tycker att det är bra att Malmö kopplas till startup-företagen genom att det skrivs 

mycket om de i media, men nämner inte om de på något annat sätt bygger på varumärket. Linda 

håller inte med utan hon berättar att Malmö drar nytta av dessa företag eftersom de visar att 

Malmö är en stad av möjligheter. Hon tar sitt eget företag som exempel och förklarar att alla 

anställda är kvinnor med olika bakgrunder och etniciteter som startat upp ett företag som 

uppmärksammats. Linda menar att de gynnar staden genom att förmedla att möjligheten att 

lyckas i Malmö inte påverkas av något, utan lägger till att viljan och arbetet är det enda som 

krävs. Madeleine argumenterar att det är viktigt att Malmö ska kunna dra nytta av startup-

företagen eftersom de skapar tillväxt, för med sig kunskap, innovationer och drivna personer 

till staden. 

Henrik tycker att nätverkandet är viktigt i den stad som ett företag verkar i. Det ska vara enkelt 

att komma i kontakt med bland annat myndigheter och andra företag. Han tycker även att det 

ska vara enkelt att ta sig runt i staden, samt att boende och transport ska finnas till för rimliga 

priser. Linda är på samma spår som Henrik. Hon tycker också att möjligheten till att nätverka 

och närheten till allt är viktigt. Dessutom lägger hon till att det ska vara lätt att resa och ta sig 

fram. Linda nämner att Malmö uppfyller detta och att tycker att Sturup och Köpenhamn skapar 

möjligheter.  

Catherine eftersökte något helt annat än Henrik och Linda. Hon tyckte att det ska vara lätt att 

få stöd och hjälp till att få pengar. Sedan nämner hon att företag både kan få pengar och hjälp 

med affärsutveckling av exempelvis Almi. Finansiella medel är något Madeleine också söker. 

Hon tycker också att Minc är något bra, där företag kan får hjälp att utvecklas. Dock söker hon 

kompetens och hjälp att finna denna kompetens, något hon tycker saknas i Malmö. Vidare 

fortsätter Madeleine med att berätta att hon tycker att hubbar som är specialiserade på 

integration och den sociala biten saknas i Malmö, vilket hon gärna vill ha i en stad. I övrigt 

tycker hon att hubbar och inkubatorer i staden är en positiv och bra grej. 
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Martin tror att företag söker sig till städer som har framgångssagor. Med detta menar han att 

om flera företag har lyckats i en viss stad, finns en tendens till starta upp ett företag i den staden 

eftersom flera andra företag har lyckats där.  

Susanne talar mycket om att företag söker medhjälp, det vill säga hjälp från konkurrenter, 

kunder eller andra som är kunniga. Hon tycker att tankesättet som säger att företag ska hjälpa 

varandra redan finns i Malmö idag, samt att inkubatorerna hjälper till lite i det här när de 

refererar företagen till varandra. Hon berättar också att företagare söker kapital, men 

argumenterar för att om de bara lade ner hälften så mycket tid på att leta kunder som de gör på 

att söka kapital, så skulle det vara mer hälsosamt och bättre för deras företag. Susanne fastslår 

att det också kan behövas kapital för att starta men förtydligar att det är viktigt att inte förlita 

sig helt på detta. 

4.4.1. Analys av temat startup-företag 

Varför startup-företagen startades upp i Malmö berodde på olika saker enligt respondenterna. 

Benny och John bodde helt enkelt redan i staden och därför blev det ett passivt val att också 

grunda företagen där. För John uppfyller Malmö dock många av de krav han har, vilket inte 

många andra städer gör; det är tillräckligt stort, centrerat och billigt för hans företag. För 

Madeleine var det inget strategiskt val utifrån ett företagsperspektiv som hon grundade sitt 

företag i Malmö, hon gillar bara staden.  

Hälften av respondenterna valde att etablera sina företag i staden eftersom de såg direkta 

fördelar med det. Susanne, Linda och Cristina ansåg att staden och dess invånare passade in i 

deras målgrupper och de kunde få essentiell hjälp av Minc vid uppstarten av sina företag. 

Företaget Susanne jobbar på startades upp i Malmö eftersom den geografiska positioneringen 

sågs som en fördel. 

Detta kan tolkas att alla intervjudeltagare valt att etablera sig i staden utifrån speciella fördelar, 

både aktiva och passiva. Henninger, et al. (2016) argumenterar att städernas mål är att få 

intressenterna att välja dem istället för konkurrenterna, med detta i åtanke ser man ett samband 

till varför alla etablerade sig i Malmö. Hälften såg fördelar från ett företagsperspektiv, vilket 

kan tolkas som att konkurrenterna antingen saknade dessa, inte har marknadsfört dessa 

tillräckligt väl eller att alternativen inte var tillräckligt bra för att välja konkurrenterna, något 

som går ihop med Kuivalainen, et al. (2012) som argumenterar att det är rimligt för företag att 

undersöka marknader och resurser på olika platser.  
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Att vissa valde att endast etablera sig i staden för att de bodde där kan tolkas på så sätt att Malmö 

inte hade något som lockade dem dit men också att konkurrenterna saknade konkurrensmedel 

som var tillräckligt stora och viktiga för att intressenterna skulle överväga etablering där. Dinnie 

(2011) anser det vara viktigt att företag har konkurrensmedel som de kan locka till sig 

intressenter med. 

Även om de flesta ansåg att det var en fördel att etablera sitt företag i Malmö, anser några att 

stadens varumärke inte bidrar med någon fördel för deras startup-företag. Det kan tolkas på så 

sätt att Malmö inte har ett tillräckligt starkt varumärke för att kunna använda det som en 

konkurrensfördel. Resterande argumenterar att deras företag drar nytta av varumärket Malmö, 

medan Benny nämner att det kan påverka verksamheten på ett negativt sätt också, om stadens 

varumärke kopplas till det. Detta uppfattas som att alla startup-företag inte har en gemensam 

syn på Malmös varumärke vilket tyder på att varumärket inte är starkt (Dinnie, 2011). 

Till skillnad från vad respondenterna tyckte om att varumärket Malmö gynnade företagen de 

var aktiva i, höll alla med om att stadens varumärke gynnades av startup-företagen. Benny 

nämner att alla startup-företag inte lyckas, och det går hand i hand med tidigare forskning som 

föreslår att ungefär hälften av startup-företagen går i konkurs (Janáková, 2015). Men Benny 

fortsätter med att förklara att de som lyckas och växer gynnar Malmö på lång sikt. Linda 

förklarar att alla startup-företag visar att staden erbjuder möjligheter. Detta tolkas som att det 

kan leda till att fler söker sig till staden om det blir om del av varumärket. Madeleine förklarar 

att dessa verksamheter kan dra till sig innovatörer och personer med rätt kompetens och 

kunskap till staden dessa företag finns i, vilket Ho (2017) beskriver som lönsamt eftersom det 

i sin tur kan leda till utländska investerare.  

Empirin visar att det respondenterna söker i den stad de verkar i, är mycket av det som de 

tidigare nämnt att de redan har, exempelvis bra infrastruktur, goda nätverksmöjligheter och 

hubbar samt inkubatorer. En av respondenterna nämner också att finansiering är ett behov, 

medan en annan tycker, fast finansiering är viktigt, att företagare ska söka kunder istället. 

Tidigare forskning visar dock att bristen på finansiella medel leder till att många av startup-

företagen och de mindre företagen inte lyckas, men ett svagt affärsnätverk är en bidragande 

faktor (Kremel & Yazdanfar, 2015). 

Martin berättar att folk söker framgångssagor och att det finns en tendens att företag startas upp 

i en viss stad, om andra verksamheter tidigare lyckats där. Detta kan framföras genom att städer 



47 
 

ser till att intressenter knyter den associationen till staden genom sin marknadskommunikation 

(del Rio, et al., 2001). Paharia (2014) argumenterar att konsumenter väljer det varumärke som 

känns tryggast, när de står mellan flera val. Det kan tolkas som att framgångssagor kan vara de 

trygga associationer som får företagen att välja en stad framför en annan. När ett startup-företag 

grundas söker de oftast resurser och kunskap för att exempelvis ta sig in på en marknad (Oukes 

& von Raesfeld, 2016). Detta intygas av Susanne då hon menar på att företag oftast söker stöd 

från bland annat de som är kunniga inom ett visst område.  

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att Malmö, som respondenterna utgått från, inte har ett 

starkt varumärke eller starka associationer att locka intressenter med, dock är det värt att nämna 

att varumärket inte har en negativ laddning utan erbjuder intressenterna tillräckligt mycket för 

att de ska välja att etablera sina verksamheter i staden istället för att välja konkurrerande platser. 

 

4.5. Övrigt 

Tabell 8: Överblick av kärnvärden som intervjupersonerna associerar Malmö med 

Respondent Kärnvärden 

Henrik Modernt, mångkulturellt och billigt 

Benny Drivkraft och prestigelöshet 

Linda Malmö som startup-community: Öppen, demokratisk och hjälpsam 

Malmö i helhet: Livligt, intressant (mångkulturellt), segregation 

Susanne Ungt, en smältdegel och bohemian-laid back 

John Cykla, centralt och tech-företag 

Madeleine Kultur (mångkulturellt), tillväxt och öppenhet 

Catherine Levande och mångkulturellt 

Martin Förändring och internationellt 

Under intervjuerna diskuterades det om hur en stad skulle kunna bygga sitt varumärke. Linda, 

som utgår från Malmö, tyckte att staden ska trycka på ämnen som mångkultur, att det finns 

inkubatorer, bra förbindelser och bra infrastruktur. Susanne, som också utgår från Malmö, håller 

med Linda när det kommer till infrastruktur, men argumenterar att städer ska visa bolagen som 
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finns där att de är villiga att hjälpa dem växa. Hon föreslår att städerna ska bygga upp bostäder 

för att husera internationell personal som bolagen anställer, ha bra kollektivtrafik så de kan ta 

sig runt och kanske subventionera. John är inne på liknande tankar och menar att det är viktigt 

att kommunicera att det faktiskt är lätt att grunda en startup i Malmö, att det verkligen finns 

massa hjälp att få. 

Martin och Catherine tycker, likt Linda, att staden borde lyfta det positiva som händer där, och 

Martin tillägger också att marknadsföringen ska ske på ett ärligt sätt som faktiskt återspeglar 

verkligheten. Benny tycker att det vore en idé att nischa sig och marknadsföra staden mer 

specifikt till vissa branscher, exempelvis spelföretag till Malmö eller textilföretag till Borås, 

och dessutom skapa bra förutsättningar till dessa branscher, bland annat genom relevanta 

utbildningar. 

Madeleine föreslår att städers intressenter ska förmedla en positiv bild av staden de associeras 

med när de inte befinner sig i den eftersom hon tycker att det hjälper till att bygga på 

varumärket. Madeleine använder Zlatan som exempel och nämner att han alltid berättar hur 

“allt började i Malmö”. När hon pratar om Malmös varumärke säger hon “vårt varumärke” 

vilket kan tolkas som att varumärket inte bara tillhör staden utan alla dess intressenter också. 

På frågan om Madeleine vet vem hon ska vända sig till om hon vill vara med och påverka hur 

det arbetas med varumärket så berättar hon att hon inte tänkt på det förr, men att alla är med 

och påverkar omedvetet. Hon tror att det är de som har hand om politiken i staden som folk ska 

vända sig till men specificerar inte svaret till någon organisation eller person eftersom hon inte 

är helt säker på hur det ska gå till. Susanne, däremot, vet vilka organisationer och personer folk 

ska vända sig till om de vill dela med sig av sina åsikter eller vill vara med o påverka. Dock 

försäkrar hon att det beror på att hon redan håller på och deltar i dessa konversationer. Susanne 

förklarar också att folk som är aktiva i startup-företag snabbt kan lära sig vem de ska vända sig 

till om de vill, eftersom inkubatorer som Minc och Almi kan leda dem till rätt organisationer 

och personer. 

Under intervjun ställdes deltagarna inför det teoretiska valet att etablera sitt företag antingen i 

Malmö igen eller placera det någon annanstans i Norden. Linda och Madeleine sa att skulle 

stanna i Malmö. Susanne valde också Malmö eftersom hon anser att det var ett riktigt genidrag 

att etablera sig där. Det beror på att Malmö medfört möjligheter som inte finns i städer som 

Stockholm. Catherine hade fortfarande valt att starta det i Malmö, men påpekar att det ibland 
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kanske hade varit enklare att starta det i Stockholm eftersom större företag har sina huvudkontor 

där. 

På samma fråga svarade Henrik att han skulle vara kvar i Malmö då Minc exempelvis erbjuder 

gratis lokaler samt att Malmö högskola ligger i närheten vilket innebär att företaget kan drivas 

därifrån också. Malmö tycker han även är bra för att det är en ”liten” storstad där allt ligger i 

närheten samt för att bland annat Köpenhamn ligger närheten om det skulle vara så att han 

behövde kontakta eller träffa någon där. 

John är säker på att han hade startat upp i Malmö om han fick börja om och nämner liknande 

fördelar som Henrik. Han tror att “det är enklare” i Malmö och “väldigt billigt” med allt från 

kontor och lägenhet till att anställa. Detta gör att han beskriver Malmö som ”en av de bästa 

städerna att starta en startup i”. Han tror inte att han “hade kunnat göra det i Stockholm”, delvis 

eftersom det “är så dyrt att bo där”. En förutsättning för honom är att både kunna bo och arbeta 

centralt i staden och Malmö är helt enkelt väldigt bra ur det perspektivet. Och med Lund och 

Köpenhamn i närheten är det “jättemycket kompetens” i staden. Dessutom finns det en stor 

marknad i Öresundsområdet med bland annat Malmö, Lund och Köpenhamn med omnejd som 

marknad.  

För Benny är det inte ett lika självklart val då branschen hans företag befinner sig i inte är “så 

stads-specifik”. Han menar ändå att “Malmö är ett bra alternativ” och att en fördel att finnas i 

staden är att många tech-företag “försöker ge sig på delningsekonomi”, något som sänker 

kostnader och ökar samarbete. Martin hade inte heller valt någon annan plats i Norden över 

Malmö. Men om ett investeringsbolag hade finansierat honom hade han kunnat välja att grunda 

sitt företag i någon annan stad. 

4.5.1. Analys av övriga frågor 

De flesta respondenter håller med om att Malmö är mångkulturellt och associerar också staden 

med dess många nationaliteter och kulturer. Linda är den enda som nämner att staden associeras 

med segregation, som är det enda negativa kärnvärde staden associerats med i denna studie. 

Staden uppfattas också som livlig av två intervjudeltagare. Resterande kärnvärden förekommer 

endast en gång var. Detta visar på att Malmö inte har ett starkt varumärke på grund av att staden 

inte associeras med samma eller liknande kärnvärden av intervjudeltagarna; varumärket är inte 

framgångsrikt (Dinnie, 2011). Att den i sin tur endast associerades på ett negativt sätt av en 

respondent visar att varumärket fortfarande har en positiv bild. Malmö är starkt associerad med 
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mångkultur enligt respondenterna, vilket tyder på att varumärket är starkt på den aspekten 

eftersom Henninger, et al. (2016) argumenterar att ett framgångsrikt stadsvarumärke endast 

skapas genom att intressenterna associerar den med samma fördelar och kärnvärden. Dock är 

inte hela varumärket Malmö starkt eftersom majoriteten endast associerar staden med ett 

gemensamt kärnvärde. 

Empirin visar att de olika respondenterna har olika åsikter om vilka attribut och associationer 

man ska trycka på när städer marknadsför sig, än en gång utgår de flesta från Malmö i sina 

exempel. De flesta utgår också från vad staden kan göra för att bygga upp varumärket när de 

för fram sina förslag, vilket tyder på att de känner till vem som har störst påverkningsförmåga 

när det kommer till uppbygganden av varumärket. Henninger, et al. (2016) kom, i sin forskning, 

fram till att det är kommunen och de kommunalt ägda organisationerna som har den störst 

påverkan på skapandet av varumärket. Detta innebär att intressenterna känner till det men kan 

också tolkas som att de förväntar sig att de som bestämmer stå för hela jobbet med att bygga 

upp den. Utifrån deras tidigare svar så kan det dessutom tolkas på så sätt att intressenterna 

endast passivt kan påverka stadens varumärke, genom att göra bra ifrån sig. 

Några tycker att staden ska satsa på det som redan uppfattas som positivt medan andra föreslår 

att staden bör marknadsföra de delar som har störst chans att locka till sig företagare och andra 

intressenter. Medan Madeleine, som enda respondent, tycker att intressenterna ska göra sitt för 

att sprida en positiv bild av staden de associeras till. Tidigare forskning visar att intressenterna 

också måste vara dedikerade till staden om dess varumärke ska bli framgångsrikt (Ooi, 2010). 

Två av respondenterna diskuterade om de visste vem eller vilka de skulle vända sig till för att 

dela med sig av sina åsikter och vara med och påverka. En var helt säker eftersom hon redan 

arbetade med det. Den andra chansade på någon som arbetar inom kommunen, men visste inte 

vem eller vilka. Henninger, et al. (2016) argumenterade att de två sista grupperna, av de fyra 

grupper intressenter kunde tillhöra, inte visste vart de skulle vända sig om de ville vara med 

och påverka, eller att de inte fick vara med för att de inte ansågs ha någon förmåga att påverka. 

Att endast två intervjudeltagare svarade på frågan innebär att det kan vara svårt att avgöra vilken 

grupp startup-företagen tillhör, men med tanke på tidigare svar antas de vara i de två sista 

grupperna. Detta beror på att de självmant inte nämnde att deras företag kunde vara med och 

påverka bilden av ett varumärke, vilket innebär att de därför inte kan hamna i de två första 

grupperna. 
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Alla intervjudeltagare hade valt att etablera sina startup-företag i Malmö om de fick chansen att 

göra det på nytt. Respondenterna gav olika anledningar till varför de tyckte att Malmö var en 

bra stad att starta sin verksamhet i. En anledning till valet av Malmö verkar vara att det har 

skapats ett kluster av startup-företag i staden vilket gör att det bildas någon slags gemenskap 

bland dem. Detta kan återigen bero på att fördelarna med Malmö är större än fördelarna som 

konkurrenterna har, varför valet var en självklarhet för respondenterna. 
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5. Slutsats 

I kapitel fem kommer en slutats att dras utifrån analysen som tagits fram genom empirin och 

den tidigare forskningen, med exempel från både teori och empiri. I kapitlet besvaras också 

forskningsfrågorna och förslag på ytterligare forskning presenteras. 

Syftet med studien var att öka förståelse för hur städers varumärken uppfattas av startup-företag 

och ta reda på varför startup-företag väljer att etablera sig i en viss stad. Studien tog avstamp i 

teorier om varumärkesforskning, startup-företag, city branding och intressenter med målet att 

ge ett nytt teoretiskt kunskapsbidrag. Dessutom fungerade den tidigare forskningen som en bas 

och utgångspunkt för resterande del av studien. Empiri från åtta intervjuer av representanter 

från startup-företag har med hjälp av teorin analyserats för att kunna dra slutsatser och besvara 

studiens forskningsfrågor. 

 

5.1. Besvarande av forskningsfrågor 

 Varför väljer startup-företag att etablera sig i en specifik stad? 

Med hänsyn till den information som analyserats finns det olika anledningar till varför startup-

företag väljer en viss stad att etablera sig i. Viktigast anses inkubatorer och finansiering vara 

eftersom de hjälper företagen och fungerar som mötesplatser där företagare och entreprenörer 

möts. Det kan också vara så att det är tryggheten som inkubatorer och finansiering skapar som 

är attraktiv för företagen. Kostnader, infrastruktur, företagens målgrupper och marknader samt 

stadens personlighet är också aspekter som avvägs när verksamheterna etableras i en viss stad. 

Många av dessa aspekter går hand i hand med de associationer som städerna kopplas till. 

 Hur uppfattas städer som varumärken ur ett företagsperspektiv, med fokus på startup-

företag? 

Denna studie visar, utifrån analysen, att startup-företag uppfattar städer som ett varumärke 

utifrån de känslor och associationer som de har till staden. Dessa verksamheter menar att städer 

skiljer sig från varandra genom de uppfattningar och attityder man har gentemot städerna. 

Dessutom kan slutsatsen dras att startup-företagen associerar de olika städerna till någon 

speciell intressent. Att Malmö starkt associeras till Zlatan visar exempelvis att kändisar eller 

andra ikoner kan påverka bilden av en stad. Ett annat exempel är att invånarna själva passivt 
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kan påverka bilden av en stad, i denna studie associerades Malmö med kärnvärdet 

mångkulturellt vilket visar på att staden har invånare från olika nationaliteter och kulturer.  

Att städer associeras till de intressenter som är verksamma där har visat sig leda till att liknande 

intressenter lockas dit. Dock kan städer också kopplas till olika känslor och abstrakta 

associationer; vissa av respondenterna i studien beskrev Malmö som livlig. Utifrån de olika 

beskrivningarna av vad ett varumärke är så kan ordet, förutom att kopplas till associationer och 

känslor, även kopplas till namn, logga, design eller liknande. Men i studien kopplades städernas 

varumärken endast till associationerna och känslorna, som enligt respondenterna visade stadens 

riktiga bild och därmed utgjorde dess varumärke. Det kom även fram av resultaten att media 

kan påverka bilden av, och associationer till, staden genom vad som skrivs där. 

För att kort besvara huvudfrågan för denna studie uppfattas städer som varumärken först och 

främst genom de associationer och känslor som varje stad kopplas med. Med detta i åtanke har 

denna studie ökat förståelse för hur städer uppfattas som varumärken utifrån ett startup-

perspektiv samt presenterat varför startup-företag väljer en viss stad att etablera sig i, vilket 

innebär att studien uppnått sitt syfte. 

 

5.2. Förslag på fortsatt forskning 

Studiens resultat är baserad på tidigare forskning och på data, från åtta respondenter, som 

samlats in genom intervjuer. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka fler startup-företag 

i samma stad för att få en tydligare bild eller intervjua startup-företag i olika städer för att se 

om resultatet skiljer sig beroende på vart företagen finns. 

Den fortsatta forskningen kan också fördjupa sig genom att välja startup-företag inom samma 

bransch, exempelvis spelbranschen i Malmö, för att avgöra om det påverkar resultatet. 

Dessutom kan jämförelsestudier göras för att hitta optimala förhållanden för hur städer bör 

bygga på sina varumärken för att uppfattas på samma sätt av alla startup-företag eller alla 

intressenter. 

Ett sista förslag är att intervjua startup-företag som ska flytta eller nyligen har flyttat kontor, 

både inom samma stad men också mellan olika städer, för att verkligen ta reda på hur dessa 

företag övervägt valen av olika städer.  



54 
 

Litteraturförteckning 

American Marketing Association, n.d. Dictionary. [Online]  

Available at: https://www.ama.org 

[Accessed 06 April 2017]. 

Anholt, S., (2008). Place Branding: Is it Marketing, or isn't it?. Place Branding & Public Diplomacy, vol. 

4, no. 1, pp. 1 - 6. 

Aronson, E., (2011). The Social Animal. 11 ed. New York: Worth Publishers. 

Braun, E., (2012). Putting city branding into practice. Journal of Brand Management, vol. 19, no. 4, 

pp. 257 - 267. 

Bryman, A. & Bell, E., (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 ed. Stockholm: Liber. 

Castillo-Villar, F. R., (2016). Urban icons and city branding development. Journal of Place 

Management and Development, vol. 9, no. 3, pp. 255 - 268. 

Cerda-Bertomeu, M. J. & Sarabia-Sanchez, F. J., (2016). Stakeholders' perception of place branding 

and the role of the public sector: An exploratory analysis. Place Branding and Public Diplomacy, vol. 

12, no. 4, pp. 299 - 313. 

Chen, Z. F., Ji, Y. G. & Men, L. R., (2017). Strategic Use of ocial Media for Stakeholder Engagement in 

Startup Companies in China. International Journal of Strategic Communication, pp. 1 - 24. 

Davila, A., Foster, G., He, X. & Shimizu, C., (2015). The rise and fall of startups: Creation and 

destruction of revenue and jobs by young companies. Australian Journal of Management, vol. 40, no. 

1, pp. 6 - 35. 

del Rio, A. B., Vázquez, R. & Iglesías, V., (2001). The effects of brand associations on consumer 

response. Journal of Consumer Marketing, vol. 18, no. 5, pp. 410 - 425. 

Dinnie, K., (2011). City Branding - Theory and Cases. 1:st ed. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Foroudi, P. et al., (2016). A framework of place branding, place image, and place reputation: 

Antecedents and moderators. Quality Market Research: An International Journal, vol. 19, no. 2, pp. 

241 - 264. 

Freeman, R. E., (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Gaski, J. F., (2016). "Brand" and Brand Image: Misdefinition, Misuse, Miscommunication, Empirical 

Amphiboly, and Resolution. International Journal of the Image, vol. 7, no. 4, pp. 1 - 13. 

Gilmore, F., (2002). A country - can it be repositioned? Spain - the success story of country branding. 

Journal of Brand Management, vol. 9, no. 4, pp. 281 - 293. 

Hankinson, G., (2001). Location brnding: A study of the branding practicesof 12 English cities. Journal 

of Brand Management, vol .9, no. 2, pp. 127 - 142. 

Hasche, N., Linton, G. & Öberg, C., (2017). Trust in open innovation - the case of a medtech start-up. 

European Journal of Innovation Management, vol. 20, no. 1, pp. 31 - 49. 



55 
 

Henninger, C., Foster, C., Panayiota, A. & Frohlich, C., (2016). Stakeholder engagement in the city 

branding process. Place Branding & Public Diplomacy, vol. 12, no. 4, pp. 285 - 298. 

Herstein, R., (2012). Thin line between, country, city, and region branding. Journal of Vacation 

Marketing, vol. 18, no. 2, pp. 147 - 155. 

Ho, C.-C., (2017). City branding and place - (un) making: The case study of the taichung festival. 

International Journal of Organizational Innovation, vol. 9, no. 3, pp. 64 - 80. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K., (1991). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2 

ed. Oslo: Tano A.S.. 

Janáková, H., (2015). The Success Prediction of the Technological Start-up Projects in Slovak 

Conditions. Procedia Economics and Finance, vol. 34, pp. 73 - 80. 

Kavaratzis, M. & Ashworth, G. J., (2005). City Branding: An effective assertion of identity or a 

transitory marketing trick?. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, February, pp. 506 - 

514. 

Kaya, F. & Marangoz, M., (2014). Brand attitudes of entrepreneurs as a stakeholder towards a city. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 150, pp. 485 - 493. 

Keller, K. L., (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. 

Journal of Marketing, vol. 57, no. 1, pp. 1 - 22. 

Keller, K. L., (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 4 

ed. Harlow: Pearson Education. 

Kemp, E., Childers, C. Y. & Williams, K. H., (2012). Place Branding: creating self-brand connections and 

brand advocacy. Journal of Product and Brand Management, vol. 21, no. 7, pp. 508 - 515. 

Kremel, A. & Yazdanfar, D., (2015). Business advisory services and risk among start-ups and young 

companies: a gender perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7, no. 2, 

pp. 168 - 190. 

Kritikos, A. S., (2014). Entrepreneurs and their impact on jobs and economic growth. [Online]  

Available at: https://wol.iza.org 

[Accessed 29 Maj 2017]. 

Kuivalainen, O., Saarenketo, S. & Puumalainen, K., (2012). Start-Up patterns of internationalization: A 

framework and its application in the context of knowledge-intensive SMEs. European Management 

Journal, vol. 30, pp. 372 - 385. 

Kumar, K., Boesso, G. & Michelon, G., (2016). How do strenghts adn weaknesses in corporate social 

performance across different stakeholder domains affect company perfformance?. Business Strategy 

and Environment, vol. 25, no. 4, pp. 277 - 292. 

Lundahl, U. & Skärvad, P.-H., (2016). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 

(Korrekturexemplar). 4 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 

Maheshwari, V., Vandewalle, I. & Bamber, D., (2011). Place branding's role in sustainable 

development. Journal of Place Management and Development, vol. 4, no. 2, pp. 198 - 213. 

Men, L. R. & Tsai, W. S., (2015). Gearing toward Excellence in Corporate Social Media 

Communications: Understanding the Why and How of Pulbic Engagement. New York: Routledge. 



56 
 

Minc, n.d. About Minc. [Online]  

Available at: http://www.minc.se 

[Accessed 20 Maj 2017]. 

Munemo, J., (2016). Foreign direct investment and business start-up in developing countries: The 

role of financial market development. The Quarterly Review of Economics and Finance. 

Murray, N., (2017). The 10 Nordic hubs outside of the capital cities attracting the most capital. 

[Online]  

Available at: https://thenordicweb.com 

[Accessed 4 April 2017]. 

Onyas, W. I. & Ryan, A., (2015). Exploring the brand's world-as-assemblage: the brand as a market 

shaping device. Journal of Marketing Management, vol. 31, pp. 141 - 166. 

Ooi, C.-S., (2010). City branding and film festivals: Re-evaluating stakeholder's relations. Place 

Branding and Public Diplomacy, vol. 6, no. 4, pp. 316 - 333. 

Oukes, T. & von Raesfeld, A., (2016). A start-up in intercation with its partners. IMP Journal, vol. 10, 

no. 1, pp. 50 - 80. 

Paharia, N., Avery, J. & Keinan, A., (2014). Positioning Brands Against Large Competitiors to Increase 

Sales. Journal of Marketing Research, vol. 51, pp. 647 - 656. 

Passaro, R., Quinto, I. & Thomas, A., (2017). Start-up competitions as learning environment to foster 

the entrepreneurial process. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, vol. 23, 

no. 3, pp. 426 - 445. 

Poposka, K., Naneski, B. & Mihajlovska, E., (2016). The start-up phase in sme development: main 

challenges, motives and financing opportunities. Journal of Sustainable Development, vol. 6, no. 16, 

pp. 45 - 60. 

Ruokolainen, J. & Aarikka-Stenroos, L., (2016). Rhetoric in customer referencing: Fortifying sales 

arguments in two start-up companies. Industrial Marketing Management, vol. 54, pp. 188 - 202. 

Sharafizad, J. & Coetzer, A., (2016). Women business owners' start-up motivation and network 

content. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 23, no. 2, pp. 590 - 610. 

Starik, M., (1993). Is the environment an organizational stakeholder? Naturally!. Proceedings of the 

International Association for Business and Society, vol. 4, pp. 921 - 932. 

Sun, Q., Paswan, A. K. & Tieslau, M., (2016). Country resources, country image, and exports: Country 

branding and international marketing implications. Journal of Global Marketing, vol. 29, no. 4, pp. 

233 - 246. 

Tsang, E. & Junichi, Y., (2016). International expansion through start-up or acquisition: A replication. 

Strategic Management Journal, vol. 37, no. 11, pp. 2291 - 2306. 

Ullah, F., Rahman, Z., Smith, R. & Beloucif, A., (2016). What influences ethnic entrepreneurs’ decision 

to start-up: Some evidence from Aberdeen, Scotland. Journal of Small Business and Enterprise 

Development, vol. 23, no. 4, pp. 1081 - 1103. 

Wood, L., (2000). Brands and brand equity: definition and management. Management Decision, vol. 

38, no. 9, pp. 662 - 669. 



57 
 

 

Bilaga – Intervjuguide 

Tema Frågor Analytiskt syfte 

Inledningsfrågor 
1. Vad heter du och vad arbetar 

du med? 

2. Vilket företag representerar du 

och vad gör företaget? 

3. Hur länge har du bott i 

Malmö? 

4. Nu kommer jag att presentera 

fyra startup-stadier och din 

uppgift är att välja det stadie 

ert startup-företag finns i och 

varför du bedömer den vara i 

det stadiet. 
o Idéstadiet 
o Produkt-/prototypstadiet 
o Finns på marknaden 
o Tillväxt och expansion 

Inleda intervjun och skapa en 

trevlig atmosfär. Dessutom tar vi 

reda på om respondenterna bott i 

Malmö eller flyttat till Malmö. 

Med hjälp av följdfrågor tar vi reda 

på varför de flyttat hit eller valt att 

bo kvar här.’ 

Varumärke 
5. Vad anser du ett varumärke 

vara? 

6. Tycker du att ett varumärke är 

viktigt? 

7. Vad tycker du om den här 

beskrivningen av ett 

varumärke? 

o ”A name, term, design, 

symbol, or any other 

feature that identifies 

one seller’s good or 

service as distinct from 

those of other sellers.” 

8. Tycker du att den saknar 

någonting? 

Se vad respondenterna associerar 

ett varumärke med och vad anser 

ett varumärke vara. 

Här söker vi information om de 

själv nämner städer eller platser 

vara ett varumärke eller inte. 

Place Branding 

och City Branding 9. Tycker du att en plats, 

exempelvis en stad eller ett 

land, kan vara ett varumärke? 

10. På vilket sätt tror du att städer 

uppfattas som varumärken? 

Genom att nämna att städer och 

platser kan vara varumärken så 

undersöker vi om deras syn på 

varumärke förändras, samt om de 

håller med eller inte. 

Intressenter 
11. Har ert företag några intressenter? 

12. Tror du det finns några 

intressenter som kan dra nytta 

av en stads varumärke? 

Ta reda på om respondenterna 

(startup-företagen) anser sig själv 

vara en intressent eller inte. 



58 
 

13. Kan en stads varumärke dra 

nytta av dessa intressenter? 

Startup-företag 
14. Anser du att startup-företag är 

sådana intressenter? 

15. Vad fick dig att starta eget? 

16. Varför valde ni att etablera ert 

företag i Malmö? 

17. Tycker du att ert företag drar 

nytta av varumärket Malmö? 

18. Tycker du att Malmö och dess 

varumärke drar nytta av att ha 

startup-företag i staden? 

19. Vad eftersöker startup-företag i 

staden de verkar i? 

Har söker vi efter information om 

de anser startup-företag som 

intressenter. 

Dessa frågor ger oss deras 

perspektiv på vad de anser om 

Malmö stad som varumärke. 

Övrigt 
20. Vilka kärnvärden bedömer du 

att Malmö associeras med? 

21. Hur tycker du städer ska 

marknadsföra sig och bygga 

upp sitt varumärke för att locka 

till sig företag? 

22. Om du eller ert företag skulle 

vilja påverka hur staden 

arbetar med varumärket, vet du 

då vart man kan vända sig? 

23. Om du fick chansen att start 

upp ditt företag på nytt, skulle 

du fortfarande etablera dig i 

Malmö eller hade du valt 

någon annan plats i Norden? 

Här undersöker vi om de olika 

företagen associerar Malmö med 

samma kärnvärden, eftersom i ett 

lyckat city branding är intressenter 

medvetna om stadens kärnvärden. 

Dessutom undersöker vi varför de 

undersöker Malmö med just de 

kärnvärdena.  

 

 


