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ABSTRACT 
 
The purpose with this thesis was to describe the importance of the creative industries for a town. 
We thought that towns could design a strategy to attract creative industries and creative people to 
establish their business in the town. During the study some important topics, such as a town 
brand, a town image and a town identity has been identified as factors that can influence and 
attract people and creative industries. Towns can use these topics in their marketing of the town. 
The method that we used was a case study; we conducted interviews to collect information about 
the chosen case study, the town of Skellefteå. The results of this study show that creative 
industries are important for towns brand, identity, trade and industry. The study also shows that 
towns can work with counselling, creating meeting places and clusters to attract and develop 
creative industries. 
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1 INLEDNING 
 

 detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt problemområde och därefter för vi en 
problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Globaliseringen av världsekonomin kännetecknas av att såväl företag och individer blivit allt 
rörligare, vilket resulterat i att den tidigare bindningen till platsen1 ersatts av större rörlighet 
mellan olika platser (KK-stiftelsen2, 2000). Kotler, Asplund, Rein och Haider (1999, s 225) 
menar att den rådande utvecklingen har inneburit en ökad konkurrens mellan städer och regioner. 
Florida (2006, 31 ff) skriver att vinnarna i dessa förändringar är platser som uppfattas som 
attraktiva och som förmår dra till sig ekonomiska aktiviteter och människor. Samtidigt anser 
Florida att förlorarna utgörs av platser som lever kvar i det gamla industrisamhällets mentalitet 
och struktur. Kotler et al (1999, s 242) anser att utöver en väl fungerande infrastruktur måste en 
modern och konkurrenskraftig stad kunna erbjuda kvaliteter som dess invånare bedömer som 
högklassiga och som också attraherar nya invånare och företag. Enligt det brittiska departementet 
för kultur, media och idrott (DCMS3, 2001) har bostads- och utbildningsutbudets mångfald och 
kvalitet länge poängterats, men under det senaste decenniet har även intresset för kreativitet4, 
kultur och upplevelser ökat allt mer. Enligt Nielsén (2003, s 12) är det framförallt deras 
förväntade betydelse som drivkraft för regional tillväxt, förnyelse och identitet som intresserar. 
 
Törnqvist (2004, s 52) skriver att det skapats identiteter bundna till platser genom stark 
kreativitet och menar då att man kopplar musik till Wien, konst och arkitektur till Florens och 
författarskap och måleri till Paris. KK-stiftelsen (2002) räknar upp ett antal platser i Sverige där 
kreativitet, kultur och upplevelser lyckats koppla ett varumärke till platser, regioner och städer. 
Några exempel är musikkommunen Hultsfred, ishotellet i Jukkasjärvi, skidåkningen i Åre, 
filmstaden Trollhättan samt glasriket i Småland.  
 
Fenomenet att platser, regioner och städer försöker skapa sig ett varumärke med hjälp av 
kreativitet, kultur och upplevelser, tycker vi är intressant att undersöka i denna uppsats. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2001, s 469) definierar ett varumärke som ett namn, en 
benämning, ett tecken, en symbol, design eller en kombination av dessa som identifierar 
producenten eller säljaren av en särskild produkt eller tjänst. Vidare menar de att konsumenter 
ser varumärket som en viktig del av en produkt och att varumärkesbyggandet kan öka värdet av 
denna. De Chernatony och McDonalds (1998, s 20) anser att ett framgångsrikt varumärke är en 
identifierbar produkt, tjänst, person eller plats som både ska utmärka sig från konkurrenterna och 

                                                
1 Ett område med välbestämt läge och begränsad omfattning. Har i detta arbete innebörden av ett geografiskt 
område, destination, land, stad, region och kommun.  
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O280893&i_word=plats). 
2 Stiftelse för kunskap och kompetensutveckling (http://www.kks.se/). 
3 I fortsättningen av arbetet kommer förkortningen DCMS användas. 
4 Med kreativitet menas enligt Nationalencyklopedin en förmåga till nyskapande och till frigörelse från etablerade 
perspektiv (Kreativitet, 1993). 

I 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O280893&i_word=plats
http://www.kks.se
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samstämma med kundernas förväntningar och behov. De Chernatony och Dall’Olmo Riley (1998) 
beskriver varumärket genom att dela upp det i tre olika delar: 

1. Namn, symboler och logotyper som bidrar med identifikation och medvetenhet. 
2. Image och identitet som kommunicerar ut varumärkets innehåll genom olika sorters 

associationer. 
3. Associationer och uppfattningar om varumärket som skapats i konsumenters medvetande, 

som formar grunder för ett varumärkes image och identitet. 
 
Mossberg (2003, s 167) menar att image står för hur en person eller målgrupp uppfattar till 
exempel en produkt, ett företag eller en plats. Enligt Mossberg spelar image en stor roll när det 
gäller varför vi väljer att besöka en specifik restaurang, konsert, temapark eller plats. Författaren 
anser att anledningen är att vi vid konsumtionen inte vet om det blir en positiv upplevelse, 
eftersom att vi oftast köper en icke-fysisk produkt som är svår att kontrollera i förväg. Enligt 
Grönroos (2000, s 181) kan imagens roll vara att kommunicera förväntningar, vara ett filter som 
påverkar uppfattningar, vara en funktion av både förväntningar och erfarenheter samt att externt 
påverka kunder.  
 
Vidare i denna diskussion kommer vi att titta närmare på platser som varumärken. Vi kommer 
också att diskutera platsers image och identitet då de enligt De Chernatony och Dall'Olmo Rilys 
definition av varumärke är en betydande del av varumärkets konstruktion. Även Mossberg och 
Grönroos definitioner visar att image är en viktig del av ett varumärke. 
 
Enligt Ward (1998, s 10) blev det i slutet av 1990-talet populärt att som strategisk 
marknadsföringsaktivitet skapa varumärken för geografiska platser. Porter (1995) menar att man 
insåg att städer kunde skapa konkurrensfördelar genom att marknadsföra stadens unika identitet 
och miljö. Enligt Dowling (2001, s 197) finns det ett antal nyckelfaktorer som spelar in i vad 
som skapar ett lands eller en stads image. Dessa faktorer är: turister, turistmarknadsföring, 
informationskanaler, historia, politiskt klimat, produktmarknadsföring, kulturell export, 
sportevenemang, varumärken, natur och affärsexport. I en studie av Etchner och Brent Ritchie 
(1993) identifieras de nyckelfaktorer som bör finnas med i utformandet av en plats varumärke 
och image. Dessa nyckelfaktorer är: fysisk miljö, klimat, invånarna, kultur, mat, lekplatser, 
sevärdigheter, infrastruktur samt allmänna möjligheter till avslappning och semester. Mikunda 
(2004, s 2 ff) menar att det som lockat människor till en stad förändrats. Författaren skriver att 
fokus gått från traditionella attraktioner som biografer och teatrar till att mer handla om 
shoppingcentrum, restauranger och hotell som attraherar människorna. Enligt Mikunda fungerar 
många av dessa nya attraktioner som marknadsföring för staden. 
 
Morgan och Pritchard (2002, s 43) anser att en stads varumärke kan vara mycket komplext och 
svårhanterligt för en marknadsförare. Detta anser de beror på att platser förekommer både som 
hela enheter eller som kärnprodukter och som en blandning av bidragande faktorer eller som 
individuella tjänster och resurser. Morgan och Pritchard skriver att en stad kan ha ett 
övergripande rykte om att till exempel vara en gammal industristad men samtidigt kan det finnas 
individuella delar i staden som har ett eget rykte helt oberoende från själva stadens rykte, 
exempelvis sportevenemang, museer och köpcentrum. Stadens varumärke beror, enligt Morgan 
och Pritchard mycket på hur marknadsföraren lyckas blanda de individuella delarna av platsen. 
Enligt Ashworth och Voogd (1990, s 9) upplevs platsens produkter olika av olika besökare efter 
deras individuella förväntningar och krav. Detta medför att en stads marknadsförare inte kan 
kontrollera hur alla besökare och invånare upplever staden. Ashworth och Voogd menar också 
att platser är multifunktionella, vilket betyder att en plats kan erbjuda en mängd olika saker 
samtidigt, som till exempel historiska byggnader, köpcentrum, sportevenemang och mötesplatser 
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för underhållning. Ashworth och Voogd skriver att dessa aktiviteter kommer att konsumeras av 
en och samma kundgrupp som stadsinvånare eller individuellt som olika kunder med olika 
intressen. På grund av detta är det alltså möjligt för olika kundgrupper att konsumera en stads 
olika delar samtidigt.  
 
Truemann, Klemm och Giroud (2004) skriver att negativa uppfattningar om en stad kan sänka 
dess image och få framtida negativa konsekvenser för stadens välstånd. Truemann et al menar att 
negativa uppfattningar på sikt sänker stadens möjligheter för företagsinvesteringar, minimerar 
affärsmötesplatser och minskar besöksantalet. I motsats till detta anser Truemann et al att 
positiva uppfattningar av ett varumärke som skapats genom förbättringar av en stads fysiska 
miljö kan skapa en uppåtgående trend för en stads popularitet och utveckling. Enligt Hankinson 
(2004) är en plats rykte och image, hur människor antas uppfatta och hur de upplever en plats, en 
betydande och viktig faktor för marknadsförare att arbeta med. Precis som produkter och tjänster 
anser Hankinson att platser genererar samma omfattning av förväntningar och konsumtions-
skapande image. Författaren menar att ju mer fördelaktigt stadens varumärke och image är, desto 
större är chansen att människor väljer att besöka staden. 
 
Enligt Leisen (2001) är en stads varumärke avgörande för dess marknadsföringsframgång. De 
Chernatony och Dall’Olmo Riley (1998) menar att en nyckelfaktor för marknadsföring är att 
utveckla staden till en positiv enhetlig uppfattning eller varumärke. På en alltmer 
konkurrenskraftig marknad krävs, enligt Hankinson (2001) att platsmarknadsförare söker en 
förståelse för imagen hos både företag och individer i syfte att skapa en mer gynnsam 
varumärkesimage och därigenom förhöja en plats attraktivitet och skapa ekonomisk utveckling.  
 
Kotler, Asplund, Rein och Haider (1999, s 31-32) anser att en stad i sin marknadsföring måste 
skilja mellan tre specifika kategorier av individer och företag som kan dras till staden. Dessa 
olika kategorier är uppdelade i de individer och företag som är värda att dra till sig, de som är 
acceptabla men som staden inte särskilt behöver rikta in sig mot, samt de som skall undvikas 
eller avskräckas. Kotler et al menar att en stad ofta konkurrerar med andra städer om vilken stad 
som kan dra till sig investerare, företag och besökare. Ofta misslyckas städer att definiera vilka 
de vill dra till sig eller avskräcka bland dessa tre kategorier (ibid). Enligt De Chernatony och 
McDonald (1998, s 6) bör en stad se dess aktörer och intressenter som deras konsumenter som 
uppfattar och värderar stadens varumärke efter hur dess prestationer är i relation till hur bra de 
uppnår konsumenternas behov. De Chernatony och McDonald menar att en företagares 
uppfattningar om stadens värde har stor betydelse för vilka beslut som tas angående om 
företagaren skall investera i staden eller välja en annan stad och plats. Detta får enligt De 
Chernatony och McDonald konsekvenser för de lokala makthavarna som står inför en svår 
uppgift att kommunicera med och anpassa sig till stadens olika grupper av företagare. 
 
Truemann et al (2004) anser att en förnyelse av en stads image och varumärke visar på hur 
möjligt det är för besökare och intressenter att uppfatta och influeras av ett varumärke. 
Författarna betonar det stora behovet av lokal kommunikation och media för att kunna lyckas 
med att förnya och förbättra uppfattningen av en stads varumärke. Utan de lokala företagarnas 
förståelse och support blir upplevelsen av att besöka, bo eller arbeta i en stad inte den samma 
som det budskap och värden staden vill förmedla med sitt förbättrade varumärke. Dock menar 
Truemann et al att de ofta förekommande förändringarna i stadens politik och policys inte 
uppfattas som betydelsefulla för stadens aktörer och intressenter. Enligt Truemann et al medför 
detta att de framtidsvisioner som stadens politiker försöker förmedla är svårförstådda. Enligt 
Ward (1998, s 186) har utvecklingen av en plats positiva varumärke påverkat förvandlingen och 
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utveckling av flera postindustriella5 städer. Dessa städer har påverkats av dess innehåll av 
historia, invånare, associationer till kända människor, kulturliv och internationell status. 
 
Florida och Tingali (2004), Howkins (2001, s 2) och Landry (2000, s 4) menar att det moderna 
samhället är mitt i en omfattande ekonomisk förändring som innebär att kreativitet ses som den 
stora bidragande kraften till ekonomisk tillväxt på nationell, regional och urbant plan. Enligt 
Törnqvist (2004, s 50) är människor med kunskap och kompetens den kanske viktigaste 
förutsättningen för välstånd. Törnqvist skriver att människorna är den avgörande resursen och att 
framgångsrik regional utveckling äger rum där de kreativa människorna finns. Enligt Egar 
(2006) kommer framtidens städer att vara kreativa samhällen i den mening att människor ser 
konst och kultur som någonting väsentligt för en stads välmående och för skapandet av mer 
arbetstillfällen. Florida (2006, s 19), O'Connor och Wynne (1996, s 6 ff) anser att de kreativa 
näringarnas utveckling har skapat ekonomiska och sociala förmåner på ett regionalt och lokalt 
plan då de varit en bidragande faktor till exportframgångar, lyckade marknadsföringssatsningar 
och som vitala element i regioners och städers förnyelsestrategier. Jayne (2005) menar att de 
kreativa näringarna varit en väsentlig del i förnyelsestrategier som fokuserat på urbanisering, att 
attrahera postindustriella arbeten, uppmuntra inflyttning till stadskärnorna och att generellt 
förbättra och höja invånarnas livskvalitet. Drake (2003) poängterar att kreativa näringar har en 
förmåga att tillföra en plats varumärke positiv image som gör att dess särskiljningsförmåga och 
konkurrensfördelar ökar. Lindeborg (1991, s 133) hävdar att kultur och kreativa näringar är de 
viktigaste lokaliseringsfaktorerna. Enligt Lindeborg väljer företag, industrier och arbetskraft att 
flytta till städer som har ett stort utbud av nöje, fritid och kultur. Detta menar hon beror på att de 
grundläggande förutsättningarna (infrastruktur, kommunikationer, kvalificerad arbetskraft) för 
att skapa ett gott företagsklimat redan är tillgodosedda i städerna och att det då blir kulturella 
lokaliseringsfaktorer som lockar. Nielsén (2003, s 12) menar att de kreativa näringarna bidrar 
med viktiga värden till en region eller stad som skapar uppmärksamhet och attraktionskraft till en 
plats varumärke. 
 
Enligt DCMS (2001) har de kreativa näringarna (Creative industries) sitt ursprung i individuell 
kreativitet, skicklighet och talang och har potential för välstånd, arbete och nyttjande av 
intellektuella egenskaper. Enligt DCMS omfattar begreppet kreativ näring delområdena: reklam, 
arkitektur, konst och antikviteter, hantverk, design, mode, film, video, mjukvaruutveckling, 
musik, scenkonst, förlagsverksamhet, datortjänster, TV och radio. En annan definition som 
förekommer är kulturella näringar (Cultural industries). O’Connor (1999) beskriver att de 
kulturella näringarna skapar produkter med både kulturella och ekonomiska värden. De 
kulturella värdena är enligt O’Connor film, böcker, musik, design, arkitektur, media, traditionell 
konst, bildkonst, hantverk, teater, musikkonserter, framträdanden, litteratur, museum och 
gallerier. DCMS (2001) använder begreppet kreativa näringar istället för kulturella näringar 
eftersom de vill undvika begreppet kultur som en motsats till ekonomi. Valet av begreppet 
kreativa näringar visar på att verksamheter säljs på en marknad. Detta gör de kreativa näringarna 
till en kommersiell del av kulturen (ibid).  
 
I Sverige har det under slutet av 1990-talet diskuterats kring en så kallad upplevelseindustri. KK-
stiftelsen (2003), som undersökt fenomenet i Sverige, menar att företagen inom industrin ska 
tillgodose människors ökade intresse av upplevelser av olika slag. KK-stiftelsen definierar 
begreppet upplevelseindustri som:  

 
                                                
5 Ett samhälle där det sker en gradvis minskning av andelen anställda inom industrin, det vill säga inom 
massproduktionen av nyttoföremål huvudsakligen under fabriksmässiga former, och där i stället servicesektorn växer 
(Postindustriellt samhälle, 1994). 



INLEDNING 
 

  5 

Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera 
upplevelser i någon form (KK-stiftelsen, 2003). 
 

Begreppet upplevelseindustri överensstämmer näst intill med DCMS definition av kreativa 
näringar. Skillnaden är bland annat att KK-stiftelsens definition av upplevelseindustri även 
innehåller delområdena måltid och turism. 
 
Florida och Tinagli (2004) diskuterar en bredare definition av kreativa yrkesutövare som lägger 
fokus på kreativa individer inom kreativa yrken. Florida (2006, s 103) skriver om en kreativ 
klass som består av vetenskapsmän, ingenjörer, forskare, utvecklare, teknologer, konstnärer, 
musiker, arkitekter, designers, lärare och läkare. Enligt författaren är denna kreativa klass den 
viktigaste drivkraften och resursen för ekonomisk utveckling. 
 
Vi kommer i fortsättningen att använda oss av begreppet kreativa näringar, då de baserar sig på 
kreativitet och att produkterna säljs på en marknad. Sedan tycker vi att det passar bättre att 
belysa den kommersiella delen av kulturen genom att fokusera på den kommersiella delen av 
kreativitet. Då vi menar kreativa näringar inkluderar vi också de kreativa individer som är 
involverade i de kreativa verksamheterna som är inom ramen för DCMS definition. Orsaken till 
att vi inte väljer att använda oss av det svenska uttrycket upplevelseindustrin beror på att kreativa 
produkter inte alltid består av upplevelser. 
  
Då vi presenterat en diskussion kring vilken betydelse de kreativa näringarna har för en stads 
varumärke och image, inriktar vi nu problemdiskussionen mot att handla mer om hur kreativa 
näringar skapas och utvecklas. Enligt Jacobs (2005, s 30) krävs det småskaliga projekt och en 
stor del tålamod för att bygga en kreativ stad. Jacobs anser att en viktig nyckelfaktor till att en 
lyckad kreativ miljö ska kunna skapas är att städer har flera olika verksamheter som gör att 
staden är fylld av aktiviteter. Landry (2000, s 105) räknar upp ett par saker som förutsätts för att 
en stad ska kunna vara kreativ. Landry menar att idéer och kreativitet uppkommer och utvecklas 
beroende på faktorer som exempelvis den stimulerande omgivningen, graden av uppfattad 
säkerhet och den personliga livsstilen. Författaren påpekar också att kreativitet skapas om man 
lyckas samla ihop aktörer, representanter och intressegrupper med olika bakgrunder, ambitioner, 
möjligheter och kultur. Drake (2003) menar att en stad är viktig för människor eftersom att de 
bidrar till kreativ inspiration genom sociala och kulturella nätverk.  
 
Karlsson och Lekvall (2002) presenterar några utmärkande egenskaper hos kreativa företag. De 
anser att de personer som startar ett företag inom den kreativa näringen är människor med 
personliga drivkrafter, som motivation, till att driva ett företag. De kreativa företagen är ofta 
enmansföretag med individuella kunskaper som inte kan överföras eller spridas vidare och 
drivkraften är kreativitet och skapande (ibid). O’Connor (1999) menar att den kreativa 
näringssektorn karaktäriseras av mikroföretag6, mångkunnighet, hög utbildningsnivå, 
entreprenörsanda, urbanism, nätverkssamverkan och problem med tillgång på finansiering i form 
av lån och riskkapital. Wilson och Stokes (2005) har i sin artikel belyst problemet med att skapa 
möjligheter och driva utvecklingen av kreativa näringar. Wilson och Stokes tycker att det ofta 
blir problem i övergången mellan kreativitet och innovation, eftersom att innovationsarbete 
kräver otroligt mycket av de kreativa företagarna, då de förväntas samarbeta med riskkapitalister, 
advokater och andra viktiga affärsaktörer. Banks, Lovatt, O’Connor och Raffo (2000) beskriver 
också att kreativa företagare har problem med att komma i kontakt med banker och andra 

                                                
6 Enligt Regeringen (2005, 20-22 juni) definieras mikroföretag som små företag med 1 till max 10 anställda.  
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nödvändiga institutioner för att få tillgång till ekonomisk och praktisk hjälp för att kunna 
realisera sin verksamhet. Ofta är det en fråga om förtroendet och anseendet hos de olika 
aktörerna som ställer till problem för de kreativa företagarna, menar Banks et al (ibid). 
  
Enligt DCMS (2001) är utvecklandet och skapandet av kreativa kluster en nyckelfaktor för 
regional utveckling. Med kreativa kluster menar Porter (2000) företag som är lokaliserade och 
sammanlänkade med varandra genom en geografisk plats, branschrelaterade företag och 
intresseinstitutioner inom ett specifikt område som både konkurrerar och samarbetar. Enligt 
VISANU7 (2005) är syftet med kluster att öka förståelsen för hur internationell konkurrenskraft 
skapas genom utveckling av kunskap och innovationer. Detta sker i samverkan mellan relaterade 
företag och aktörer som är ömsesidigt beroende av varandra inom ett avgränsat geografiskt 
område (ibid). Enligt Torége, Norberg och Lexén (2005, s 57) är de viktigaste effekterna av 
kluster att kunskap sprids snabbare och effektivare mellan företag lokalt än globalt. De anser 
även att kluster ökar tillgången på rätt kompetens då den förädlas tillsammans mellan människor 
lokalt och att kompetenta människor söker sig till de rätta klustren. Torége et al (op cit, s 58) 
poängterar också den stora betydelsen av det informella samspelet mellan människor som arbetar 
i relaterade branscher, i stödjande institutioner eller inom politiken.  
 
I vår problemdiskussion har vi diskuterat kring hur städer försöker att skapa sig ett attraktivt 
varumärke i konkurrensen med andra städer. Konkurrensen handlar om att attrahera näringsliv 
och människor till staden. Ett varumärke skapar en uppfattning hos individer och företagare som 
antingen intresserar eller gör att de förblir ointresserade. Uppfattningarna om en stads image och 
varumärke är mycket viktiga och allt oftare kan de kreativa näringarna hjälpa till att stärka en 
stads varumärke. Förändringarna i näringslivet har resulterat i att kreativitet och dess produkter 
ses som en av de viktigaste attraktionsfaktorerna för städer att fokusera på. Allt eftersom att 
städer utvecklas krävs det av stadens makthavare att de kan nyttja och utveckla de näringar som 
finns i staden för att göra staden attraktiv. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån stadens perspektiv belysa sambandet mellan kreativa 
näringarna och städer.  
 
För att kunna svara på vårt syfte kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor: 
 

• Hur påverkar de kreativa näringarna städers varumärke? 
 

• Hur attraheras och utvecklas kreativa näringar av städer? 
 
 
 
 
   
 
 
                                                
6 Ett nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster som är framtaget i ett samarbete mellan 
Invest in Sweden Agency (myndighet med uppgift att främja utländska företags investeringar i Sverige), NUTEK 
(Verket för näringslivsutveckling) och VINNOVA (myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom 
utveckling av innovationssytem). 
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2 TEORI 
 

detta kapitel presenteras för våra forskningsfrågor relevant teori. Här beskrivs hur de 
kreativa näringarna påverkar städers varumärke och hur städer attraherar och utvecklar 

kreativa näringar. 
 

2.1 De kreativa näringarnas påverkan på stadens varumärke 

2.1.1 Imagens inflytande och stadens identitetsskapande 
Dowling (2001, s 186) menar att en stads varumärke och status kan förbättras av att den 
förknippas med en välkänd produkts eller företags varumärke. Han påpekar också att ett positivt 
laddat varumärke som människor associerar till en specifik stad skapar en positiv kedja av möjlig 
tillväxt och utveckling. Dowling anser att beroende på vad folket tycker om ett företag som är 
lokaliserad i ett land eller i en stad kan imagen förhöjas eller förminskas. Vidare menar Dowling 
att imagens värde hos företag lätt kan förknippas med varandra och människor kan dra slutsatser 
om dessa utifrån förutfattade meningar som skapats utifrån associationer till staden. Detta 
sammanhang med hur olika images påverkar varandra har Dowling illustrerat enligt följande 
modell: 
 

 

Figur 1. Imagens inflytande. Efter Creating Corporate Reputations - Identity, Image, and Performance av 
Dowling, 2001, s 189. 
 

1. Branschens insikt och inflytande på landets/stadens image. 
2. Ett företags betydande påverkan på ett lands/stads image och hur ett företag vill associeras med ett lands/stads 

image. 
3. Ett varumärkes image kan användas till att förstärka ett lands/stads image. 
4. Ett företag som befinner sig i en positivt laddad bransch kan utvecklas genom interna och externa 

associationer från branschens image. En negativt laddad bransch kan i motsatts dölja och hämma ett företags 
verksamhet.  

5. Företagets image laddas med varumärkets image.  
6. Ett marknadsledande varumärke med högt värde, kan påverka imagen på en bransch. 

 
Truemann, Klemm och Giroud (2004) använder sig av en modell (se figur 2) utformad av 
Balmer (2001) för att beskriva hur städer kan bygga sin varumärkesidentitet. Modellen som 
ursprungligen skapades av Balmer för att appliceras på företag, består av fem dynamiska 
identiteter. Dock använder Truemann et al modellen på en stad för att kunna analysera och 
upptäcka konflikter mellan intressenters perspektiv av staden och den identitet som staden sänder 
ut i sina kommunikationsstrategier.  

I 

BRANSCHENS 
IMAGE 

LANDETS/ 
STADENS IMAGE 

FÖRETAGETS 
IMAGE 

VARUMÄRKETS 
IMAGE 

3 

1 

6 
 

2 

5 
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Figur 2. The AC2ID TestTM of corporate identity management. 
Efter From the Pentagon: a new identity framework av J.M.T. 
Balmer, 2001, Corporate Reputation Review, 4(1), s 5.  
 

För det första menar författarna att 
man måste visa varje identitet 
genom att undersöka stadens 
integritet, men även genomsöka 
stadens marknadsföringsstrategier 
och kultur. Därefter förklarar 
Truemann et al att det är samspelet 
mellan de fem identiteterna som 
noga ska granskas för att upptäcka 
hål och inkonsekvenser. Detta görs 
för att svagheter i kommunika-
tionsstrategier ska upptäckas och 
hindra för att nya hål ska skapas. 
Genom detta anser Truemann et al 
att strateger kan använda sig av 
denna modell för att skapa en 
idealisk identitet som införlivar en 
realistisk värdering av den egentliga 
identiteten (actual identity), den 
kommunicerade identiteten (com-
municated identity) och av den 
önskvärda identiteten (desired identity) av en stad. Enligt Truemann et al behöver städer en klar 
identitet, förståelse och vision för framtiden för att attrahera interna investeringar, företag och 
turister. För att en stad ska lyckas med detta bör de närmare studera modellens olika identiteter: 
 

• Actual identity (A) – den egentliga identiteten är de nuvarande attributen av staden och 
speglar vad människor verkligen tycker om en stad. Det innefattar stadens historia, politik 
samt interna värderingar och erfarenheter av servicen, miljön och infrastrukturen. 

 
• Communicated identity (C) – den kommunicerade identiteten fås genom ”kontrollerad” 

marknadskommunikation. Den inkluderar reklam, sponsring och PR. Det finns även 
okontrollerad kommunikation som word-of-mouth samt media kommentarer. Alla dessa 
kommunikationer måste finnas om en stad ska kunna attrahera nya företag och behålla 
redan existerande.  

 
• Conceived identity (C2) – den uppfattade identiteten är det samlade intrycket av stadens 

varumärke, image och rykte. Staden måste bestämma sig för vilket segment som är 
viktigt att rikta in sig på.  

 
• Ideal identity (I) – den ideala identiteten är den optimala positioneringen av staden inom 

en snar framtid, som normalt baseras på stadsplanerarnas tidigare erfarenheter. 
 

• Desired identity (D) – den önskvärda identiteten kommer från tankar och inställningar 
från stadens ledning. Denna identitet kan ofta misstolkas för att den förmodas kunna 
identifieras med den ideala identiteten. Den önskvärda identiteten handlar mer om en 
vision som kommer från stadens politiker än med en rationell bedömning om stadens 
verkliga identitet inom en speciell tidsram.  

 
 

A 

C2 
C 

I D 
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2.1.2 Laddandet av varumärke 
Kotler, Asplund, Rein och Haider (1999, s 51 ff) skriver hur städers varumärke byggs upp med 
hjälp av imagemarknadsföring, attraktionsmarknadsföring, infrastruktursmarknadsföring samt 
personmarknadsföring. Kotler et al menar att dessa strategier bygger upp ett positivt varumärke 
kring staden för att kunna attrahera besökare, boende, arbetskraft, företag, industrier samt gynna 
export. Kotler et al förtydligar att dessa strategier visar på att de kreativa näringarnas produkter 
och de kreativa människorna spelar en stor roll i uppbyggandet av städers varumärke.  
 

• Imagemarknadsföring – En attraktiv stad utan en unik och urskiljbar image kan få 
konsekvenser som att den kan glömmas bort. Det gäller för städer att skapa en fyndig 
slogan som är trovärdig. Slogans är kraftfulla och städer bör vara försiktiga när de 
använder en slogan för att stärka imagen eftersom att enbart en slogan inte kan används i 
marknadsföringen. 

 
• Attraktionsmarknadsföring – En stad måste ha attraktiva omgivningar för att kunna 

använda sig av de i marknadsföringssyfte. Antingen finns det miljöer eller byggnader i 
städerna som naturligt blir attraktionsfaktorer eller så kan städer bygga en attraktiv 
byggnad eller nöjesarena. Kotler et al rangordnar de faktorer som bör finnas med i en 
stads marknadsföring; (1) naturen, (2) historiska personligheter och händelser, (3) 
shoppingmöjligheter, (4) kulturevenemang, (5) nöjen och avslappning, (6) 
sportevenemang och arenor, (7) festivaler, (8) arkitektur, byggnader, monument, statyer, 
(9) museer samt (10) diverse attraktioner. 

 
• Infrastruktursmarknadsföring – Kombinationen av image och attraktioner kan inte 

utveckla en stad. En stad kräver en grundläggande uppbyggnad av transportmöjligheter 
och telekommunikation för att stärka attraktionskraften. Om människor och företag kan 
transporteras till och från staden finns det möjlighet att de etablerar sig där.  

 
• Personmarknadsföring – Städer kan ibland ha svårt att marknadsföra sig men tar då hjälp 

av olika människor. De människor städer använder sig av i sin marknadsföring är 
människor som på olika vis påverkar kännedomen av staden. Städer tar tillfället i akt att 
koppla dessa människor till sig för att öka stadens attraktionskraft. Dessa kan vara; (1) 
kända människor, (2) kompetenta människor, (3) entreprenörer eller (4) inflyttade 
människor. 

 

2.1.3 Direkta och indirekta effekter 
Lindeborg (1991, s 132 ff) menar att kreativa näringar påverkar en stad och dess varumärke både 
direkt och indirekt. Även Nielsén (2003, s 12 ff) förklarar att den kreativa näringens skapande 
bidrar till olika värden som förstärker en stads varumärke. I tabell 2:1 har vi sammanställt 
Lindeborgs och Nielséns tankar om de kreativa näringarnas effekter. 

 
Tabell 2:1. Kreativa näringar 

DIREKTA EFFEKTER INDIREKTA EFFEKTER 

Möjliggör för sysselsättning Uppmärksamhet, påverkan på stadens 
image och ökad attraktionskraft  

Försäljning lokalt/regionalt/globalt  Ökad livskvalitet och integration 
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Enligt Lindeborg (1991, s 132) genererar näringens verksamheter inkomster till staden och 
regionen genom försäljning av kreativa produkter på ett lokalt, regional och globalt plan. Enligt 
Nielsén (2003, s 14) menar att de kreativa näringarna bidrar till skatteintäkter till staden genom 
att attrahera besökare som spenderar pengar i den lokala och regionala ekonomin, men också 
genom försäljning av kreativa produkter som TV-program och CD-skivor på en internationell 
marknad. 
 
Fler och fler människor arbetar, enligt Lindeborg (1991, s 132), inom de kreativa näringarna, 
som både anställda i företag och organisationer och som egna företagare. Nielsén (2003, s 18) 
menar även att de kreativa näringarnas grund skapar förutsättningar för viss tillverkningsindustri, 
distribution och andra stödjande verksamheter. Dessa aktörer och verksamheter möjliggörs, 
enligt Nielsén, på grund av de kreativa näringarnas existens.  
 
Framgång inom den kreativa näringen skapar uppmärksamhet som andra verksamheter kan dra 
nytta av, förklarar Nielsén (2003, s 22). Exempelvis menar han att framgångar inom musik och 
design kan sätta länder och enskilda städer ”på kartan”. Uppmärksamhet kan även, enligt 
Nielsén, uppstå utan en särskilt omfattande försäljning. Författaren anser att det då är 
informationen och kändisskapet som bidrar till uppmärksamhet. Nielsén betonar också att en 
ökad uppmärksamhet för en plats ökar den egna självkänslan, stoltheten samt inspirerar och 
motiverar. Enligt Lindeborg (1991, s 134) och Nilsson (2001, s 441) bidrar den ökade 
uppmärksamheten till att påverka stadens image och positionering. 
 

  
 
Figur 3. Uppmärksamhet. Efter ”Om upplevelseindustrin – avslöjanden om en utveckling som 
redan är här” av T. Nielsén, 2003, Stockholm: IUC musik- & upplevelseindustri i samarbete med 
QNB analys & kommunikation, s 22. 

 
Lindeborg (1991, s 135) förklarar att de kreativa näringarna bidrar till att öka en stads 
attraktionskraft och kan locka till sig både besökare, nya invånare och investeringar. Nielsén 
(2003, s 24) poängterar också att de kreativa näringarnas produkter, till exempel i form av ett rikt 
kulturliv, kan vara en attraktionskraft när det gäller att locka besökare, motivera människor till 
inflyttning och övertyga företag om etablering. Nilsson (2001, s 441) skriver att människor väljer 
att besöka en stad om det finns något särskilt som lockar. Enligt författaren skapar de kreativa 
näringarna lockande upplevelser i form av museer, konserter, teater- och musikal-föreställningar, 
vacker arkitektur eller nöjesparker.  
 

SKAPANDE 

UPPMÄRK-
SAMHET 

EKONOMISKT 
VÄRDE 

FÖRSÄLJNING 
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Figur 4. Attraktionskraft. Efter ”Om upplevelseindustrin – avslöjanden om en utveckling som 
redan är här” av T. Nielsén, 2003, Stockholm: IUC musik- & upplevelseindustri i samarbete med 
QNB analys & kommunikation, s 27. 

 
Slutligen harde kreativa näringarna, enligt Nielsén (2003, s 44), ett värde i sig självt som inte kan 
betraktas som ekonomiska mått, utan påpekar att de kreativa produkterna skapar ett välmående 
och utvecklar människor. Lindeborg (1991, s 142) menar att de kreativa näringarna bidrar till 
ökad livskvalitet och integration mellan människor. 
 

2.2 Att attrahera och utveckla kreativa näringar 

2.2.1 Attraktionsfaktorer 
Kotler, Asplund, Rein och Heider (1999, s 225) anser att det runt 1970-talet blev aktuellt för 
städer att konkurrera med varandra om att vara den mest attraktiva staden för nya verksamheter. 
Innan en stad börjar planera för olika strategier för att attrahera nya verksamheter till orten, bör 
staden enligt Kotler et al se över sin ekonomi och sitt lokala företagsklimat. Genom att staden 
själva tar reda på vad den har att erbjuda, går det lättare för staden att jämföra sig med andra 
städer, menar Kotler et al. 
 
Kotler et al (op cit, s 227) presenterar en översikt över både nya och gamla, icke-ekonomiska 
attraktionsfaktorer som inflyttande människor och verksamheter påverkas av: 

 
Tabell 2:2. Icke-ekonomiska attraktionsfaktorer 

TYP AV FAKTOR GAMLA NYA 

Arbetskraft Lågkostnad, outbildad Kvalitet, högutbildad 
Skatteklimat Låga skatter, låg service Acceptabla skatter, hög service 

Drivkraft Kostnadseffektivitet och billig 
arbetskraft 

Kompetensbaserad, professionell 
och anpassningsbar arbetskraft 

Trivsel Bostäder och transporter 
Kultur, avslappning och 
återhämtning, museum, shopping, 
flygplats 

Skolan Tillgänglighet Kvalitet 
Hög utbildning Ingen nyckelfaktor Hög utbildning och forskning 

EKONOMISKT 
VÄRDE 

ETABLERING 
OCH BOENDE 

TURISM 

SKAPANDE 

UPPMÄRKSAMHET 

FÖRSÄLJNING 
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Medbestämmande Minimal Möjlig kombination av fritid och 
jobb viktig 

Energi Kostnads och tillgänglighets-
baserad Pålitlighet 

Kommunikationer Förutsätts Teknologiska 
Marknaden Konkurrens och handel Samarbeten 

Från Marketing places Europe av Kotler, Asplund, Rein & Heider, 1999, London: Financial Times 
Management, s 227. 

 
Enligt Kotler et al (ibid) har dessa faktorer blivit mycket betydelsefulla och beskriver 
tillsammans betydelsen av kvaliteten på den allmänna utbildningen och den välutbildade 
arbetskraften inom speciella nischer. Författarna beskriver också betydelsen av politisk stabilitet, 
ett förtroendeingivande lokalt företagsklimat och moderna telekommunikationer som 
betydelsefulla faktorer. Andra faktorer som är viktiga för att höja livskvaliteten är tillgången på 
fritids- och sportaktiviteter, shoppingmöjligheter och kulturevenemang. Kotler et al (op cit, s 
228) menar även att städer med universitet, forskning, internationella kontakter och goda faktorer 
för livskvalitet har stora konkurrensfördelar gentemot städer som saknar dessa egenskaper.  
 
Hankinson (2004) påpekar att det finns ett par faktorer som attraherar människor till att besöka 
en stad. Författaren menar att stadens image och identitet förstärks eller försvagas beroende på 
hur staden förhåller sig till andra städer vad gäller; (1) aktiviteter och faciliteter, (2) mötesplatser, 
(3) historia, traditioner, arv och kultur, (4) atmosfären, (5) ekonomiska och fritidsorienterade 
aktiviteter, (6) mänsklig mångfald, (7) infrastrukturen och lättillgängliga kommunikationer, samt 
(8) stadens profil och rykte. 
 
Torége, Norberg, och Lexén (2005, s 58) skriver att kreativa företag attraheras till storstäder på 
grund av möjligheten att komma nära kunden och av specialiserad och välutbildad arbetskraft. 
De menar dock att attraktionskraften kan minska då storstäders negativa sidor upplevs för starka, 
med exempelvis bristande sociala kontakter, trängsel, trafikproblem, brottslighet, bristande 
kommunikationer och höga mark-, lokal- och bostadskostnader. Torége et al anser att små städer 
istället kan attrahera kreativa företag med låga kostnader för bostäder, lokaler och mark, 
attraktiva boende- och naturmiljöer. 
 
Även Florida (2006, s 277) har tittat närmare på vad det är som påverkar kreativa människors 
lokaliseringsbeslut. Författaren använder sig av begreppet platskvalitet och menar att det 
inkluderar den unika uppsättning attribut som definierar en plats och som gör den attraktiv. 
Generellt sätt menar Florida att platskvaliteten har tre dimensioner: 
 

• Vad som finns – Florida menar att denna dimension baseras på en kombination av byggd 
miljö och naturlig miljö som resulterar i en lämplig plats att leva kreativa liv på. 

• Vem som finns – Denna dimension spelar enligt Florida stor roll och skriver att det krävs 
en mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter för vem som helst att 
bli delaktig och finna en plats i samhället. 

• Vad som händer – Enligt Florida krävs det också en mängd aktiva, spännande och 
kreativa sysselsättningar som exempelvis livligt gatuliv, kafékultur, konst, musik och 
människor som ägnar sig åt utomhusaktiviteter. 

 
Florida (2006, s 278) sammanfattar en stads platskvalitet som en uppsättning sammankopplade 
upplevelser. Författaren framhåller att många av dem, som till exempel gatukulturen, är 
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dynamiska och uppmuntrar människor att delta. Florida skriver att staden låter människan vara 
mer än åskådare och bli en del i kulturen istället för att bara konsumera den. Staden låter 
människorna själv skapa upplevelsen, genom att man själv väljer vilken blandning och intensitet 
av kultur individen vill ha. Florida poängterar också att kreativa människor letar efter platser som 
är utmaningar i sig själva och där folk kan få hjälp till att utforma framtiden. De kreativa 
människorna vill inte bo på en plats som redan är färdig, framhåller författaren. Avslutningsvis 
skriver Florida att framgångsrika platser inte bara erbjuder sina invånare en sak, utan istället 
erbjuder en uppsättning möjligheter för olika sorters människor som befinner sig i lika faser i 
livet. 
 
Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006) framhåller att en stads image och personliga värderingar 
spelar roll då man väljer att flytta till en viss plats. Enligt Florida (2004) är det framför allt tre 
faktorer som gör att ett land, en region eller en stad lyckas attrahera kreativa människor och 
skapa en växande kreativ ekonomi. Florida påpekar att det måste finnas tillgång till teknologi och 
möjligheter till innovation, finnas en hög andel talanger och utbildad arbetskraft samt att 
samhället är tolerant och öppet mot invandrare, homosexuella och minoriteter. Det är sedan, 
enligt Florida, själva mixen av dessa faktorer som gör en plats framgångsrik. 
 

 
 
Figur 5. Tolerans, kreativitet och ekonomisk tillväxt. Efter Europe in the creative age av 
Florida, 2004, Demos, s 12. 

2.2.2 Utveckling av kreativa näringar 
Enligt Karlsson och Lekvall (2002) samt Landry (2001, s 105 ff) finns det ett antal faktorer som 
visar hur kreativa näringar kan skapas, stärkas och utvecklas i en stad. Författarna pekar på att 
det krävs att en stad fokuserar på rådgivning och finansiering samt på utveckling av mötesplatser 
och kluster. 

Rådgivning och finansiering 
Karlsson och Lekvall (2002) och Landry (2001, s 105) anser att kreativa städer inte kan existera 
utan individuella personers kreativitet och kvalitet. Författarna menar att dessa människor måste 
stöttas för att kreativa företag ska kunna skapas. Wahlström (2002, s 141) redogör för att detta 
stöd kan vara en rådgivare, ett kunskapsnav som hjälper till med det mesta som ett nystartat 
företag kan tänkas behöva hjälp med. Karlsson och Lekvall och Landry framhäver att det för 
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kreativa företag kan finnas ett behov av att från experter nyttja praktiska tjänster som 
ekonomihantering, administrativt stöd och IT-stöd.  
 
Enligt Jacobs (2005, s 25) byggs en kreativ stad på ett antal mindre projekt som kräver tålamod 
för att kunna växa. Florida (2002) framhåller också att det krävs satsningar på mindre projekt för 
att skapa en kreativ stad. Dock tillägger han att man måste kunna acceptera att inte alla projekt 
lyckas, men att det i det stora hela ändå för med sig något värdefullt. Vidare påpekar Florida att 
framgångsrika städer främjar och stödjer det som den urbana kreativiteten skapar. Karlsson och 
Lekvall (2002) menar att det ofta krävs ett lån eller en kredit för företag i den kreativa näringen 
för att kunna utveckla sin verksamhet. Dock påpekar författarna att det ofta saknas den kunskap 
hos banker och andra långivare för hur de kreativa företagen fungerar, vilket försvårar 
beviljandet av lån. Enligt Karlsson och Lekvall är många av de nystartade företagen ofta 
oorganiserade och saknar då ett bakomliggande stöd för att göra sig hörd och sedd som en 
bransch eller sektor. Därför anser författarna att det kan behövas en förmedlare som tar till vara 
på de kreativa företagens intresse och hjälper dem i utvecklingen av verksamheten. Landry 
(2001, s 105 ff) menar att beslutsfattarna i en stad måste ha viljan att förstå de kreativa företagen 
för att de ska kunna utvecklas.  

Mänsklig mångfald, mötesplatser och kreativ miljö 
För att en stads kreativitet ska kunna utvecklas krävs enligt Landry att det finns en heterogen 
population. Detta bedömer författaren beror på att mångfald främjar för större förståelse och 
lärdom för varandra. Landry menar att en stad bör sträva efter ökad tolerans, samarbete samt 
kunskapsutbyten mellan invandrare och stadsinvånare. Landry påpekar att toleransen är viktig 
för olikheter just för att förebygga konflikter och för att medborgarna ska vara stolta över sin 
stad. Enligt Jacobs (2005, s 30) är mångfalden nyckeln till en lyckad kreativ miljö, både ur ett 
fysiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Med det menar författaren att städer måste ha flera 
olika funktioner som gör att staden är fylld av aktiviteter. Enligt Jacobs är gatorna den viktigaste 
faktorn för den kreativa staden eftersom att det är där den mänskliga kontakten, de oväntade 
mötena och de framgångsrika idéerna föds.  
 
Karlsson och Lekvall förklarar att kreativa företag ofta är ett mikroföretag och för att dessa 
företag lättast ska kunna nyttja sin kreativitet måste mötesplatser skapas. De mötesplatser som 
finns i en stad kan enligt Landry vara museer, caféer, torg, biografer, nattklubbar, restauranger, 
teatrar, bibliotek samt konsertlokaler. Dessa mötesplatser är enligt Karlsson och Lekvall och 
Landry ett forum där idéer utvecklas, projekt kan startas samt att det är en social mötesplats för 
människor att knyta nya kontakter. Enligt Scott (2006) ska städer vara arenor där det finns plats 
för många olika möjligheter, evenemang och händelser. En kombination av olika mötesplatser 
som exempelvis museer, konsthallar, konsertlokaler bidrar till en betydande konkurrensfördel för 
kreativa städer, anser Scott. Boye och Sandberg (2005) samt Landry påpekar att en viktig fördel 
med mötesplatser är att de möjliggör för utveckling och skapar kluster och nätverk mellan 
företagen i staden.  
 
Drake (2003) har identifierat fyra olika sätt på vilka platser kan skapa kreativ inspiration. 
Författaren framhåller att plaster kan: 
 

• vara en resurs för visuella impulser. 
• stimulera kreativitet genom sociala och kulturella nätverk. 
• vara som ett varumärke som är baserad på identitet och rykte. 
• ge kreativa impulser genom nätverk av personer verksamma inom olika kreativa näringar. 
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Nilsson (2003, s 352) presenterar en rad faktorer som gynnar kreativitet och som tillsammans 
karaktäriserar kreativa miljöer: 
 

• Generositet – man delar med sig av kunskaper och erfarenheter. 
• Gemenskap - man talar samma språk och överbryggar kulturella skillnader 
• Kompetens - man har en solid plattform inom sitt eget område. 
• Kulturell mångfald - öppenhet för andra traditioner och verksamheter. 
• Tillit och tolerans - att vara öppen för främmande tankar och djärva regelbrott kräver 

förtroende, samt kontrollera tillitsnedbrytande mekanismer. 
• Jämlikhet - alla har samma status men också väldefinierade ansvarsområden. 
• Nyfikenhet – man stimulerar nyfikenhet på många olika plan. 
• Frihetsanda - man har ett mål men också frihet att ta sig fram där ingen varit tidigare. 
• Småskalighet - en grupp bestående av mellan tio och femton personer är perfekt och bör 

bestå av rätt personer för att fungera. 

Kluster 
Porter (1990, s 130) beskriver ett kluster som ett geografiskt nära beläget system av aktörer – 
inom ett specifikt kompetensområde eller runt en specifik kärnprodukt – som tillsammans skapar 
mervärden som är större än vad de enskilda aktörerna skulle lyckas med på egen hand. Porter 
redovisar i sin klustermodell (figur 6) sex betydelsefulla klusterkomponenter. Med 
kärnprodukter avses de varor och tjänster som är slutprodukterna i ett klusters produktionskedja. 
De strategiska insatsvarorna är de varor eller tjänster som är specifika för ett klusters förmåga 
att producera konkurrenskraftiga kärnprodukter. Den tredje klusterkomponenten – 
produktionsteknik – är en sammanfattning av den teknik som krävs för att producera 
kärnprodukterna. Den fjärde klusterkomponenten, stödjande tjänster och näringar består av 
olika typer av verksamheter som direkt eller indirekt påverkar och/eller stödjer klustret. Till detta 
kan också läggas de branscher som är relaterade till ett specifikt kluster. Den sjätte 
klusterkomponenten utgörs av kunderna.  
 

 
Figur 6. Klustret. Efter The competitive advantage of nations av M.E. Porter, 1990, London: Macmillan., s 130. 
 
Porters klustermodell vill visa på vilka dimensioner som är centrala för att förklara hur långsiktig 
industriell och geografisk konkurrenskraft skapas och bibehålls. Vidare förklarar Porter (op cit, s 
138) att klusters dynamik påverkas av fyra relaterade drivkrafter. Dessa drivkrafter är enligt 
Porter: produktionsfaktordynamik (till exempel arbetskraftens utbildningsnivå), efterfråge-
förhållanden (sofistikerade och krävande kunder som känner av eller förebådar tendenser på en 
internationell marknad), förekomsten av relaterade näringar och stödjande verksamheter som i 
sig själva är internationellt konkurrenskraftiga samt företagsstruktur och rivalitet inom den egna 
branschen. Dessa fyra relaterade drivkrafter brukar sammanfattas som ”diamanten”. 
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Figur 7. Diamanten. Efter The competitive advantage of nations av M.E. Porter, 1990, London: Macmillan, s 139. 
 
Porter (2000) förklarar att kittet mellan diamanten och ett kluster utgörs av de relaterade och 
stödjande näringarna eftersom dessa finns med såväl som en beståndsdel av diamanten som en 
beståndsdel av själva klustret. Vidare menar författaren att de fyra drivkrafterna eller faktorerna 
alla fyller sin funktion, vilket gör att man inte kan framhålla någon före någon annan. Enligt 
Porter förhåller det sig istället att det är först när samtliga faktorer finns på plats och förstärker 
varandra som ett kluster kan sägas utvecklas med full kraft. Porter (ibid) kompletterar även de 
fyra drivkrafterna med två ytterligare faktorer, politik och slump, i sin klustermodell som på olika 
sätt kan påverka dynamiken i och förutsättningarna för ett kluster. Författaren poängterar att 
politiken till exempel handlar om infrastrukturella investeringar och lagstiftning och att de 
slumpmässiga händelserna ska ses som stora generella processer och förändringar som 
exempelvis utveckling av ny teknik och globala förändringar i efterfrågan. 
 
Porter (2000) tycker att platser och städer där företag samarbetar och samtidigt har klara 
relationer till institutioner är mer innovativa, internationellt konkurrenskraftigare och kapabla att 
växa snabbare än städer med svagare lokala nätverk. Enligt Drake (2003) har sammankopplingen 
mellan olika kreativa näringar, organisationer och andra aktörer, stor betydelse för de kreativa 
näringarna. DCMS (2001) anser att utvecklingen och skapandet av kreativa kluster kan vara en 
nyckelfaktor i regional utveckling. De menar att en stad måste länka ihop lokal kultur, utbildning 
och marknadsföring för att stödja nya och befintliga kreativa näringar. Målet är att öka 
kommunikationen, kunskapen och samarbetet mellan grupper av entreprenörer och berörda 
institutioner (ibid). Drake (2003) poängterar att de kreativa näringarnas kluster kännetecknas av 
att det genererar en kreativ miljö och att nyskapande uppstår i interaktionen med de andra 
aktörerna.  
 
Boye och Sandberg (2005) menar att om det finns ett utvecklat kluster i en stad kan detta bidra 
till att attraktionen för staden höjs och att företag väljer att etablera sig i staden. Enligt författarna 
kan man utveckla kluster lokalt genom att: 
 

• Skapa interaktion och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i och utanför regionen 
för att skapa en ökad kunskap om de relevanta resurser och kompetenser som finns i 
regionen. 

• Utveckla intressegemenskap. Detta eftersom att entreprenörer ofta har viljan att lära 
ut och att entusiasmera andra och att få andra att dela deras brinnande intresse och 
upplevelser. 
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• Bidra till kommersialisering, vilket handlar om att förstå på vilka sätt kreativa 
verksamheter kan bli inkomstbringande. Här krävs utbildning i affärslogik och 
framtagandet av relevanta affärsmodeller.  

• Skapa förutsättningar för konceptualisering, som möjliggör för entreprenörer att 
utveckla och sprida sina visioner och kärnvärden i organisationer och nätverk. Genom 
detta kan man skapa ett unikt värdeskapande koncept kring en plats. 

 
Enligt Wahlström (2002, s 50 ff) är kluster oerhört viktigt för en stads överlevnad. Wahlström 
och Hallencreutz (2002) påpekar att det finns ett antal delar som kännetecknar ett framgångsrikt 
kluster. Först anser författarna att det måste finnas en klustermotor, det vill säga att några 
enskilda personer, eldsjälar, har till uppdrag att agera som den drivande kraften. De menar vidare 
att klustret måste arbeta med att kontinuerligt fokusera på kompetensutveckling. I likhet med 
Boye och Sandberg (2005) och Landry (2001, s 105 ff) påpekar även Wahlström och Hallen-
creutz vikten av mötesplatser för att skapa sammanhållning, relationer, kontakter och att 
underlätta för kompetensutveckling i ett kluster. För att ett kluster ska fungera krävs det enligt 
Wahlström att alla är delaktiga och att det blir en ”win-win” – situation för att man ska vilja dela 
med sig av sina kunskaper till de andra i klustret. Författaren anser att genom kluster kan 
attraktionskraften öka, om klustret har ett klustervarumärke. Författaren menar vidare att 
varumärket ska fungera som en sammanhållande kraft och komplettera klusterföretagens egen 
marknadsföring. Hallencreutz betonar att den offentliga sektorn spelar en betydelsefull roll som 
finansiär av olika kluster. Slutligen påpekar Wahlström och Hallencreutz att det måste finnas en 
långsiktig, tydlig och förtroendeingivande vision för att klustret ska kunna arbeta och att fokus 
hela tiden ska gälla att arbeta utifrån att finna och förstärka de befintliga regionala 
konkurrensfördelarna. 
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3 METOD 
 

detta kapitel beskriver hur vi gick tillväga när vi genomförde vår studie. Här beskriver vi vår 
litteratursökning, val av forskningsstrategi, val av studieobjekt, val av datainsamlingsmetod, 

samt vilka metodproblem som kan ha uppstått när vi planerade och genomförde studien. 
 

3.1 Litteraturstudie 
 
I vår litteratursökning använde vi databaserna Emerald, Ebsco och Social Sciences Citation Index 
som finns tillgängliga på Luleå universitetsbibliotekets hemsida, för att finna lämpliga artiklar 
och litteratur. Vi sökte även litteratur med hjälp av Libris, katalogen för samtliga Sveriges 
universitetsbibliotek och Lucia, Luleå tekniska universitets lokala bibliotekskatalog. I sökningen 
använde vi oss av de engelska och svenska sökorden: brand (varumärke), city (stad), town (stad), 
cluster (kluster), corporate brand (företagsvarumärke), corporate identity (företagsidentitet), 
corporate image (företagsimage), creativity (kreativitet), creative industries (kreativ näring), 
cultural industries (kulturella näringar). För att täcka in en kombination av flera ord använde vi 
oss av den logiska operatorn AND. I de artiklar och litteratur vi ansåg relevant hittade vi 
ytterligare litteratur genom att granska dess litteraturlistor. Sökmotorn Google 
(www.google.com) och Nationalencyklopedin (www.ne.se) användes för att hitta kompletterande 
information. 
  

3.2 Forskningsstrategi 
 
Vid vårt val av forskningsstrategi valde vi att använda oss av en fallstudie för att på djupet kunna 
undersöka ett relativt avgränsat område. En fallstudie inriktas på en eller några få 
undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för det aktuella fallstudie-
objektet för att resultatet ska kunna generaliseras. Syftet med undersökningen var att på djupet att 
ta reda på hur kreativa näringar påverkar en stad för att därefter kunna generalisera resultatet. 
Anledningen till att vi vill kunna generalisera resultatet är för att vi bedömer att städer som har en 
liknande befolkningsstorlek som Skellefteå att det är mycket möjligt att de arbetar på ett liknande 
sätt gällande stadens varumärke. 
 

3.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi valde att inrikta vår fallstudie mot Skellefteå kommun som ligger i norra Västerbotten och 
omfattar Skellefteå stad samt de mindre samhällena Ursviken, Skelleftehamn, Bureå, Kåge, 
Byske och Burträsk. I slutet av 2005 var det totala invånarantalet 71 910. Kommunen är den 
största arbetsgivaren räknat på antalet anställda och de flesta förvärvsarbetarna hittar man inom 
tillverknings- och utvinningsindustrin samt inom vård och omsorg. Skellefteå kommun 
tillhandahåller ett stort antal möjligheter till fritidsaktiviteter i form av fritidsgårdar, 
gymnastikhallar, badhus, campingplatser, kongresscenter, skidbackar, ishallar, musikhus och 
ridhus. I kommunen arrangeras det årligen ett antal populära evenemang, som till exempel 

I 
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Dansfestivalen, Matfesten, Skellefteå filmfestival, Stadsfesten och Trästockfestivalen. 
Kommunen har även järnvägsanslutningar, en flygplats, sjöfart och universitet. 
 
Vi har i detta arbete valt att fokusera på stadskärnan Skellefteå som i slutet av 2005 hade ett 
invånareantal på 35 397 personer. Valet av Skellefteå stad som fallstudieobjekt beror mycket på 
att vi utifrån uppsatsens syfte ansåg det intressant att undersöka en mellanstor stad, som 
Skellefteå är samt att vi skribenter under uppsatsens utformning bor i staden. Detta bidrog till att 
vi relativt kostnadsfritt kunde undersöka staden på nära håll och få möjlighet till flexibilitet i 
datainsamlingsmetoden. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Denscombe (2000, s 132) passar intervjuer som datainsamlingsmetod när forskaren vill 
erhålla ett mer djupgående material. Detta material bygger på information som erhålls av färre 
respondenter men informationen ger djupgående insikter inom ämnet. Som datainsamlingsmetod 
valde vi att genomföra personliga intervjuer med fyra personer verksamma inom närings- och 
fritidssektorn i Skellefteå.  

3.4.1 Förberedelser 
Vi valde att intervjua Niklas Lundmark på Garage Communication för att han arbetar med 
näringslivsutveckling. Hans uppgifter är att hjälpa nyföretagare att starta sitt företag. De övriga 
respondenterna valde vi efter deras befattningar och att de har daglig kontakt med kreativa 
näringar. Sture Lestander arbetar som näringslivschef på tillväxtkontoret i Skellefteå, Leif 
Gustafsson arbetar som fritidschef på fritidskontoret i Skellefteå och Göte Johansson är 
ordförande för kulturnämnden i Skellefteå. Anledningen till att vi inte intervjuade någon som 
sitter med i Skellefteås kommunfullmäktige var för att de endast arbetar övergripande med 
ämnesområdet.  
 
Kontaktuppgifterna till Sture Lestander, Leif Gustafsson och Göte Johansson fick vi genom 
Skellefteå kommuns hemsida. Den första kontakten med de utvalda respondenterna togs via 
telefon. För att underlätta genomförandet av våra intervjuer förberedde vi en intervjuguide (se 
bilaga A) utifrån teorikapitlet. Denna intervjuguide använde vi oss av för att skapa förutsättningar 
för att intervjun skulle gå smidigt. Denna intervjuguide bestod av 22 frågor baserade på den 
litteratur vi läst. I god tid innan intervjuerna skulle äga rum skickades en övergripande 
intervjuguide via e-post till de aktuella respondenterna som förklarade ämnesområdet och vår 
avsikt för att intervjua respondenten. Detta gjordes för att förbereda respondenterna på de frågor 
vi skulle ställa för att de skulle kunna svara utförligt på våra frågor.  
 
Vi bestämde oss för att låta intervjuerna vara semistrukturerade för att följdfrågor skulle vara 
möjliga. Denscombe (2000, s 135) anser att semistrukturerade intervjuer passar när intervjuaren 
har en lista på frågor som han eller hon vill ställa till respondenten men att intervjun inte är starkt 
kontrollerad. Denna intervjumetod baseras på flexibilitet utifrån de frågor som intervjuaren ställt 
upp. 
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3.4.2 Genomförande 
Den första intervjun genomförde vi med Leif Gustavsson den 10 maj 2006 på fritidskontoret i 
Skellefteå. Den andra intervjun med Niklas Lundmark ägde rum den 12 maj 2006 på Garage 
Communications kontor i Skellefteå. Den tredje intervjun med Göte Johansson genomfördes den 
16 maj 2006 på kulturnämndens kontor i Skellefteå. Den fjärde intervjun med Sture Lestander 
genomfördes den 17 maj 2006 på tillväxtkontoret i Skellefteå.  
 
Inför varje intervju försäkrade vi oss om att respondenten godkände att vi spelade in intervjun 
med en bärbar dator. Samtliga respondenter godkände vårt önskemål. Vi förde även egna 
anteckningar under intervjun. Direkt efter varje utförd intervju lyssnade vi igenom inspelningen 
och sammanställde detta med de anteckningar och tankar vi hade efter intervjun. 
 

3.5 Analysmetod 
 
När det empiriska materialet samlades in utgick vi ifrån den teoretiska struktur som tidigare 
behandlats i uppsatsen. Intervjufrågorna strukturerades efter teorikapitlets upplägg. Utifrån de 
svar vi fick under intervjuerna har vi sammanfattat och jämfört med den teori vi funnit relevant. 
Likheter och skillnader identifierades och genom analysen av teori och empiri kunde vi svara på 
våra forskningsfrågor. 
 

3.6 Metodproblem 

3.6.1 Validitet 
Direktkontakten med respondenterna under intervjuerna ökade validiteten, då följdfrågor blir 
möjliga. En högre validitet tillfördes studien i och med att den intervjuguide som i förväg 
skickades ut till respondenterna. Vi framställde intervjuguiden tillsammans och fick respons på 
den av andra ekonomistudenter som bekräftade att frågorna var relevanta. Valet av respondenter 
med god kunskap inom det ämnesområde vi hade tänkt undersöka ger också studien hög validitet. 
Sanningsgraden på de svar som givits under intervjuerna kan dock ha varit olika, då 
respondenternas inställning till intervjuns ämne varierat. Genom att vi haft direktkontakt med 
respondenterna under intervjun stärks validiteten på intervjuerna. Orsaken till att vi valde våra 
fyra respondenter var för att de aktivt och dagligen arbetar med frågor kring kreativa näringar. I 
och med detta har de bra insikt och kunskap inom ämnet för att kunna besvara våra frågor. 
Skellefteå är en mellanstor stad, då det i stadskärnan bor cirka 35 000 personer. Enligt 
Nationalencyklopedin är en storstad en stad med mer än 100 000 personer. 
 

3.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten påverkades genom att vi spelade in samt förde fältanteckningar under intervjuerna. 
I början av varje intervju frågade vi respondenten vad han ansåg att kreativa näringar är. Detta 
gjordes för att försäkra oss om att vi menade samma sak när vi ställde våra frågor. Personliga 
faktorer har alltid en tendens att påverka en intervjusituation, vilket minskar reliabiliteten. Att vi 
sammanställde anteckningarna direkt efter varje intervjutillfälle påverkar reliabiliteten i vår 
analys av informationen i positiv riktning. Genom att vi använde oss av en semistrukturerad 
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intervjumetod kan detta medföra icke standardiserade svar som vid ett annat forskningstillfälle 
kan skilja sig åt. Vi har hittat relativt ny teoretiskt litteratur och detta kan ha en positiv inverkan 
på validiteten med vår uppsats då vi grundat intervjufrågorna på teorin. För att kontrollera att vi 
inte hade missuppfattat respondenternas svar skickades sammanställningar av intervjuerna till var 
och en av respondenterna för ett godkännande. 
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4 EMPIRI 
 

i har genomfört personliga intervjuer med Sture Lestander, näringslivschef på 
tillväxtkontoret, Leif Gustafsson, fritidschef på fritidskontoret, Göte Johansson, ordförande i 

kulturnämnden samt Niklas Lundmark, näringslivsutvecklare på Garage Communications. Vi 
kommer i detta kapitel ge en kortfattad beskrivning av respondenternas verksamheter, samt 
redovisa de resultat som framkom vid dessa intervjuer. 
 

4.1 Verksamhetsbeskrivningar av fyra enheter i Skellefteå kommun 
 
Inom Skellefteå kommun verkar de tre instanserna fritidskontoret, kulturnämnden och 
tillväxtkontoret. Dessa instansers övergripande syfte är att verka för att Skellefteå ska uppfattas 
som en kulturrik stad, med ett bra näringsliv, vara en del av samhällsbyggandet samt att 
marknadsföra Skellefteå som en attraktiv stad.  
 
Fritidskontoret vill framstå som föregångare och ledande inom deras verksamhetsområde. Syftet 
är att få unga människor att stanna kvar eller flytta till kommunen. Fritidskontoret ansvarar för 
anläggningar, friluftsliv, sport, fritidsgårdar, föreningar och turism. Inom fritidskontoret finns det 
fyra avdelningar; verksamhetsavdelningen, förening och idrott, administrativa avdelningen samt 
turistavdelningen.  
 
Kulturnämnden arbetar för att Skellefteå ska kännetecknas som en kommun med ett rikt och 
stimulerade kulturutbud. Kulturnämnden anser att ”framåtsyftande kultursatsningar gör 
kommunen attraktiv” och att detta bidrar till en stimulerande livsmiljö. Kulturnämnden arbetar 
för att stärka och bredda kulturutbudet och detta sker genom egna evenemang, rådgivning, 
bidragsgivning samt samordning. 
 
Tillväxtkontoret består av ett antal näringslivsutvecklare, marknadsförare och projektledare som 
har till uppgift att verka för ett bra näringslivsklimat. De arbetar med näringslivsutveckling, stöd 
till egenföretagare samt marknadsföring av Skellefteå. Tillväxtkontorets vision är att Skellefteå 
ska uppfattas som en tillväxtkommun och ett självklart alternativ att bo och verka i. Deras mål är 
bland annat att öka nyföretagandet, arbetstillfällena och antalet invånare i Skellefteå. 
 
Företaget Garage Communication arbetar med ett utvecklingsprojekt med namnet ”I DO IT” som 
har till syfte att skapa förutsättningar för ett bra och självverkande näringsliv. Garage 
Communication stödjer människor som vill leva och verka på egen hand genom sina kunskaper, 
idéer eller erfarenheter. De stödjer människorna genom rådgivning och utbildning. ”I DO IT” är 
ett komplement till de kreativitetsbaserade utbildningarna samt Nyföretagarcentrum och andra 
näringslivsfrämjande verksamheter som finns. 
 

V 
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4.2 De kreativa näringarnas påverkan på Skellefteås varumärke 

4.2.1 Imagens inflytande och stadens identitetsskapande 
Leif Gustafsson anser att en stads varumärke bör byggas på stadens namn, men tycker inte att 
slogans kan hjälpa en stads varumärkesbyggande. Sture Lestander menar att det är viktigt att en 
stad skapar och stärker en identitet. Han anser att en stads politiska vilja om hur den vill uppfattas 
och styras spelar stor roll i stadens imageskapande. Niklas Lundmark anser att en stads näringar 
betyder mycket för dess image och identitet. Enligt Göte Johansson byggs städers varumärken 
upp av de företag och industrier som verkar i staden. 
 
Johansson förklarar att Skellefteå kallas för ”Guldstaden”, vilket härstammar från den guldnäring 
som präglat bygden genom årtionden. På senare år kallas även Skellefteå för ”Trästaden”, då 
staden riktat ett allt starkare fokus på forskning och utveckling inom träindustrin. Under 1990-
talet kallades även Skellefteå för ”Musikstaden”, men denna bild av staden har sedan avtagit. 
Enligt Lestander grundar sig Skellefteås identitet på att staden förknippas med guld och trä, samt 
att det i Skellefteå finns många entreprenörer som startar företag. Lestander anser att Skellefteå 
vill framstå som en mångfald fylld av entreprenöriell anda. Enligt Lundmark har gruvföretaget 
Boliden betytt enormt mycket för Skellefteå, även om Boliden inte rent namnmässigt förknippas 
med Skellefteå. Han framhåller också att hockeylaget Skellefteå AIK ger Skellefteå mycket 
uppmärksamhet i media. Lundmark förklarar att man försökt att visa upp två av Skellefteås 
starkaste sidor genom att koppla samman hockeyn och musiken till en samlingsskiva med låtar 
kopplade till hockeylaget. Lundmark betonar att samlingsskivan blev mycket lyckad och bidrog 
till positiv uppmärksamhet. Gustafsson tycker att Skellefteå genom musiken kunnat bygga en 
kedja av kreativa näringar. I Skellefteå finns det en musikskola och ett ”Musikens hus” fylld med 
replokaler. Enligt Lundmark erkändes Skellefteå som en levande och spännande musikstad under 
mitten av 1990-talet. De kreativa människor som var involverade i Skellefteås musikliv under 
1990-talet driver nu andra kreativa projekt och verksamheter, menar Lundmark. Både Lundmark 
och Gustafsson anser att Skellefteås varumärke och image påverkats av främst musikinriktade 
kreativa näringar och framgångsrika energi- och industriföretag.  
 
Enligt Lundmark kan man genom att koppla samman gamla och nya näringar till något nytt och 
utveckla forskning, utbildning och utveckling inom kreativa närningar skapa något unikt i staden. 
Lundmark bedömer att en stad bör arbeta med sin identitet genom exempelvis ett samlat 
varumärke. Han tycker att Skellefteå är känt för många olika saker, vilket har bidragit till att den 
har kallas för till exempel ”Guldstaden”, ”Musikstaden”, ”Ostriket” och ”Laxstaden”. Lundmark 
anser att det kan vara negativt att ha flera olika benämningar på en stad då det inte kan skapa en 
enhällighet. Han anser att det är bättre att fokusera på en del och utveckla detta till stadens unika 
identitet. 
 
Lestander tycker att det är viktigt att ta reda på hur människor uppfattar staden och vad de 
förknippar den med. Han menar att städer förknippas olika beroende på vem det är man frågar. 
Lestander anser att det är mycket mer positivt att en stad förknippas med många olika saker än att 
endast förknippas med en enda sak. Dock anser Lestander att det är mycket viktigt att staden 
fokuserar på ett eller flera områden för att kunna kommunicera ut hur man vill framstå. Lestander 
tycker att det är viktigt att stadens olika delar sedan blir bärare av stadens image. 
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4.2.2 Laddandet av varumärke 
Lundmark framhåller att man måste skilja på teorier och verklighet då man bygger en stads 
varumärke. Han anser att marknadsföringsteoretikern Kotlers tankar om ”find a need and fill it” 
inte fungerar i en stad där det finns kreativa näringar, eftersom dessa tankar är mekaniska. 
Lundmark menar istället att man skapar en profil genom att hitta rätt saker. Istället anser han att 
man måste ”create a need and fill it” och att detta är de kreativa näringarnas mål. Han förklarar 
också att de kreativa näringarna måste skapa något verkligt och skapa behov utifrån de 
förutsättningar som finns. Lundmark förtydligar att marknadsföring och drivkraft är svårt att 
pussla ihop. Exempelvis kan det uppstå problem när man ska visa upp det som staden verkligen 
är och inte visa upp sådant som inte visar stadens egentliga identitet i marknadsföringen.   
 
För att skapa en levande stad krävs det, enligt Lundmark, att kommunen stödjer, hjälper och 
stimulerar de kreativa näringarna. Dock förklarar han att fokus mer är inställt på att lösa problem 
än att skapa unika koncept kring staden. Detta tillvägagångssätt har enligt Lundmark stärkt 
Skellefteås varumärke på lång sikt. Lundmark poängterar att det är viktigt att stärka staden på sikt 
och inte bara genomföra tillfälliga lösningar. Gustafsson anser att en stad bör marknadsföra sig 
genom turism. Han ser inget fel i att marknadsföra en stad genom sol och bad, även om det är det 
de flesta städer använder sig av i sin marknadsföring. Johansson poängterar att det är nödvändigt 
att använda sig av de olika upplevelser och sysselsättningar som finns i staden. Han menar också 
att staden kan jobba med att få olika större evenemang att arrangeras i staden. Som ett exempel 
beskriver Johansson Skellefteås värdskap i Melodifestivalen 2005. Johansson förklarar att 
arrangemanget gav otroliga marknadsföringsmöjligheter för staden.  
 
Lestander påpekar att Skellefteå använder sig för lite av kreativa människor i sitt 
varumärkesbyggande. Han menar att de endast försökt lyfta framgångsrika spetsföretag i stadens 
marknadsföring. Dock anser han att det även krävs att staden vågar lyfta fram stadens förebilder 
och entreprenörer. Gustafsson anser att man kan använda sig av entreprenörer samt andra 
intressanta kreativa människor för att locka till sig folk att flytta till staden. Genom utmärkelser 
får staden publicitet och marknadsförs, men Lundmark bedömer att utmärkelser är mekaniska. 
Han menar att det gäller att hitta det unika och utmärkande med staden, vilket är otroligt svårt. 
Gustafsson säger också att man genom att hitta det unika i staden kan få konkurrensfördelar 
gentemot andra städer. Lundmark anser inte att det är något fel med att marknadsföra en stad 
genom shopping, eftersom att det ofta bidrar till att stimulera den interna shoppingen i staden. 
Dock gäller det att hitta regionens unika egenskaper och resurser för att kunna lyckas bäst, menar 
Lundmark. Gustafsson förklarar att folk dras till en stad för att det finns någonting att göra där. 
 
Lestander betonar att staden under en längre tid har arbetat med ett ambassadörsnätverk där man 
försökt hålla kontakten och förmedlat information till utflyttade skelleftebor om vad som händer i 
staden. Målet med detta nätverk är enligt Lestander att ambassadörerna kan ta till sig och sprida 
Skellefteås budskap. Johansson berätta också om att Skellefteå varje år utser stadens 
ambassadörer som uppmärksammas för att dem på något sätt hjälpt till att stärka Skellefteå som 
stad. 

4.2.3 Direkta och indirekta effekter 
Johansson anser att de kreativa näringarna bidrar till uppmärksamhet för staden, lockar besökare 
till staden samt att det bidrar till livskvalitet för stadens invånare. Han förtydligar också att de 
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kreativa näringarna både bidrar till sysselsättning för stadens företag, samtidigt som det bidrar till 
en stor del skatteintäkter. Johansson förklarar exempelvis att campingturisterna bidrar till att 
skapa sysselsättning för hotell, vandrarhem och bensinstationer. Dessa turister besöker sedan 
också ett antal evenemang och turistattraktioner på orten. Han förtydligar också att kreativa och 
nyskapande turistattraktioner kan få stor effekt på näringen och på sikt stärka stadens varumärke. 
Gustafsson menar att kreativa näringar bidrar till en positiv anda som lyfter stadsinvånarnas 
livskvalitet. Gustafsson klarlägger också att människor lockas till en stad där det finns 
återkommande evenemang. Dock menar han att det gäller för en stad att kunna sprida ut dessa 
evenemang under andra tider än sommarhalvåret då de flesta större städer har sina egna 
festivaler. 
 
Kreativa näringar bidrar till konkurrensfördelar genom att de får staden att skilja sig från 
mängden, menar Lestander. Han poängterar att många kommuner tampas med faktumet att skilja 
sig från mängden. Det är alltså ytterst viktigt att städerna hittar de näringar som man 
framgångsrikt kan använda sig av för att särskilja sig. Lestander anser inte bara att kreativa 
näringar bidrar till uppmärksamhet, han påpekar även att en grundförutsättning för kommuner är 
att ha bra kreativa näringar, eftersom dessa skapar långsiktig livskvalitet. Han förtydligar att de 
kreativa näringarnas verksamheter skapar förutsättning för flera olika företag i olika branscher att 
arbeta tillsammans. Därtill tycker han sig även se tendenser på att kreativa näringar och miljöer 
lockar till sig nya företag och människor till en stad.  
 
För att de kreativa näringarna på sikt ska kunna bidra med sysselsättning till staden förklarar 
Lundmark att det krävs att städer har ett målprogram. I detta målprogram ska de enligt Lundmark 
bestämma sig för vad som staden är bra på, för att sedan satsa resurser på det. Lundmark anser att 
det skapas förutsättningar för kreativa näringarna då man skapar utbildningar inom dessa, som i 
sin tur skapar intresse för att flytta till staden. Lundmark menar att det profilmässigt är viktigt 
med kultur, då en stad inte bara ska fokusera på det som är framgångsrikt, utan fokusera på det 
som invånarna mår bra av. Lundmark anser att ett kreativt klimat kan vara avgörande för om 
företag och människor beslutar sig om att etablera sig i en stad. Gustafsson förklarar att 
Skellefteås musikframgångar skapat uppmärksamhet och förutsättningar för skapandet av andra 
kreativa näringar. 
 

4.3 Att attrahera och utveckla kreativa näringar och människor 

4.3.1 Attraktionsfaktorer 
Enligt Lundmark handlar ett attraktivt samhälle om en symbios, där invånare, statliga medel och 
utbildningar har en dialog med varandra. Han förklarar att människor attraheras av en bra 
livskvalitet samt påverkansmöjligheter. Enligt Lundmark är det otroligt viktigt att få folket att 
tänka själva, att skapa nytt, påverka, ta egna initiativ och samarbeta. Han menar att framgång 
skapas då nyskapande människor träffas och skapar nätverk. Lundmark påpekar att fysiska ting, 
exempelvis museer och byggnader, inte är lösningen på att attrahera människor. Att bevara och 
konsumera en stad är enligt Lundmark inte heller lösningen. Gustafsson menar att en levande stad 
fylld av nöjesliv, socialt liv och intressegemenskap attraherar kreativa näringar till en stad. 
Johansson menar att städer med stort verksamhets- och aktivitetsutbud är mer attraktivt för vissa 
yngre människor, medan städer med mer tryggare omgivning passar bättre för familjebildande 
människor. Han anser dock att arbetet är det primära, även om man börjar se att människor flyttar 
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till städer innan de hittat ett arbete. Johansson framhåller att det är viktig med en väl fungerande 
infrastruktur för företag. Johansson bedömer att utbildningar bidrar till en betydelsefull grund till 
attraktion och bidrar ofta till att nya invånare flyttar till staden. Han påpekar att Skellefteå under 
en lång tid försökt att skapa fler utbildningsplatser på grund av detta. Olika människor och 
arbetskraft ställer olika krav på vad som övertygar just dem att flytta till en stad, säger Johansson.  
 
Enligt Lestander bygger Skellefteås varumärke på de tre värdegrunderna; nära, enkelt, öppet.  Det 
är dessa värdegrunder som ska stärka stadens varumärke och image. Lestander menar att 
Skellefteå innebär en närhet mellan människor, att det är enkelt att leva i Skellefteå samt att 
staden präglas av ett öppet och tolerant samhälle. Han anser att stadens varumärke ska förmedla 
att Skellefteå är en bra stad att växa i för både barnfamiljer, företagare och studenter. Gustafsson 
tycker att Skellefteås värdegrunder på ett mycket tydligt och bra sätt visar upp hur han tycker sig 
uppfatta Skellefteå som stad. Lestander betonar att tillväxtkontoret arbetar hårt med att alla som 
bor, besöker eller flyttar ifrån Skellefteå ska ha en positiv bild av staden. 
 
Enligt Lestander är en stads viktigaste attraktionsfaktor dess helhet. Han framhåller även att 
människor flyttar till städer där man tror att man kan utveckla sin talang och bli lyckad och 
framgångsrik. Lestander menar också att kreativa miljöer och en dynamik mellan flera olika 
människor kan bidra till stadens attraktionskraft. Han tycker även att stadens storlek spelar in då 
en mellanstor stad inte kan konkurrera med samma kulturutbud som en större stad. Dock kan de 
mindre städerna med hög grad bidra till en bättre helhet, vilket också är en hög attraktionsfaktor, 
enligt Lestander. 
 
En viktig faktor för att företagare ska vilja starta sin verksamhet i en stad är enligt Lundmark att 
det finns förebilder. Han förklarar att det genom dessa förebilder antas att det finns en livskvalitet 
och att det händer något i staden samt att det finns möjlighet att skapa något. Lundmark menar att 
kreativitet är en mentalitet hos de enskilda företagarna. Det är inte längre arbetet som styr var 
man bosätter sig utan det är snarare individen själv som bestämmer. 
 
Gustafsson tror att anledningen till att människor och företag inte etablerar sig i en stad kan vara 
att den är för liten. Han anser att människor ofta söker sig till lite större städer. Lundmark anser 
att stadens storlek kan skapa möjligheter samtidigt som det kan skapa förhinder. Han menar att 
stora städer innehåller ungefär samma kontaktnät som mindre städer, men på flera olika sätt. Han 
tycker att storleken på staden har liten betydelse på attraktiviteten. Däremot tror Lundmark att 
anledningen till att en stad inte är attraktiv beror på att den har för strikta regler, att det styrs och 
ställs från olika håll. Om kommunen anser att sin stad är ”färdig” skapar detta inte tillfällen för 
att bygga en stad där man själv kan trivas. Lundmark menar att det är otroligt oattraktivt att låsa 
fast människor i bestämmelser och regleringar. Han betonar att det är människor som gör en stad 
levande och regler och fasta former förhindrar detta mer än det hjälper. Lundmark anser att folk 
vill göra egna medvetna val. Johansson menar att en låg utbildningsnivå gör en stad mindre 
attraktiv. Om staden även har ett rykte om sig att inte hjälpa och stötta företag kan naturligtvis 
också vara otroligt oattraktivt för nya företagare. Lestander tycker att en stad blir oattraktiv om 
den inte kan tillhandahålla upplevelser och kreativa miljöer. Han menar att människor inte flyttar 
till en stad där det inte finns någon intressegemenskap och där det inte finns någonting att göra. 
Lestander anser också att en stad kan erbjuda arbeten, men uppfattas ändå som oattraktiv 
eftersom att de viktiga omgivningsfaktorerna som bidrar till livskvalitet saknas i staden. 
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4.3.2 Utveckling av kreativa näringar i Skellefteå 

Rådgivning och finansiering 
Enligt Lestander arbetar man mycket med att ge Skellefteås entreprenörer bra stöd, rådgivning 
och hjälp vid företagsstart. Staden har exempelvis byggt nya lokaler där man samlat nya och 
spännande företag i en kreativ miljö med de rätta resurserna där de ska kunna växa och utvecklas 
tillsammans med andra företag. Gustafsson och Johansson påpekar att fritidskontoret och 
kulturnämnden inte får ge ekonomiskt stöd till privata företag, utan att de istället hjälper företag 
med att tillhandahålla lokaler och mötesplatser. De menar att det är viktigt att samla ihop företag i 
så kallade ”företagshotell” för att kunna stötta företagen med lokaler och kapital. De ger också 
kulturstöd till kulturföreningar och tillfälliga arrangemang. Johansson poängterar också att 
Skellefteå gör olika satsningar på olika kreativa branscher. Just för tillfället satsar staden stora 
ekonomiska resurser på att utveckla stadens filmbransch.  
 
Lundmark menar att de resurser som kommer från de kommunala rådgivningsenheterna är 
mekaniska resurser. Han menar att dessa resurser måste se de kreativa människornas möjligheter, 
de måste hjälpas med sina idéer. Lundmark anser inte att man kan hjälpa kreativa företagare 
genom att endast tillhandahålla starta-eget-bidrag. Han menar snarare att det är rådgivning och 
vägledning som krävs och att de system som finns från kommunalt håll måste anpassa sig till de 
kreativa entreprenörernas unika situation. Lundmark tycker att städer måste se framåt, våga satsa 
på nya typer av företag och tänka nytt och undvika tanken på att man ska konservera och bevara.  
 
Ofta vill städer se ekonomiska resultat om de ska hjälpa en verksamhet eller bransch. Dock 
menar Lundmark att resultat inte kan visas i rapporter utan att de istället visas upp i andra 
miljöer. Han förklarar att framgångsrika företagare inte alltid mäter sina framgångar i pengar, 
utan kvaliteten och mervärdet spelar en större roll. Han menar att man inte vill tjäna pengar i 
första hand, utan att man vill kunna leva ett bra liv och kunna förverkliga något för sin 
individuella frihet. Lundmark påpekar att det finns en oförståelse hos offentlig och privat sektor 
för tanken att lönsamheten inte är det primära. Lundmark anser att det behövs plattformar som 
inte styrs för hårt utan stöder den urbana kreativiteten underifrån för att folk ska kunna få fria 
händer att skapa. Han menar vidare att stöd genom lokaler och anläggningar inte skapar 
kreativitet. Stödet som kommer från kommunen anser han ska hjälpa de som vill utveckla sig 
själva, hjälp till problemlösning och att hitta egna vägar. 
 
Lestander förklarar att de flesta kulturella verksamheterna och branscherna behöver kommunala 
bidrag för att kunna överleva. Lestander anser också att kulturföretagare är svårare att hantera då 
de inte kan tjäna pengar och leva på det på samma sätt som andra egenföretagare. Ofta blir den 
konstnärliga synvinkeln för komplicerad, menar Lestander. Dock säger han att tillväxtkontoret 
arbetar med alla affärsidéer, oavsett bransch, som de bedömer är hållbara. Grundkriterierna de 
framförallt tittar på är om verksamheten kan tjäna pengar, går att utveckla samt att det går att leva 
på den. 

Mänsklig mångfald, mötesplatser och kreativ miljö 
Enligt Johansson bidrar en stad till kreativa miljöer genom att erbjuda en livskvalitet som bland 
annat speglas av stadens miljö. Han tycker också att utbildningsmöjligheter samt olika sorters 
aktiviteter bidrar till kreativa miljöer. Johansson betonar också att det måste finnas plaster där 
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människor kan mötas, exempelvis ett rikt föreningsliv. Han förklarar också att bibliotek, teatrar, 
musikscener, gallerier och caféer är viktiga mötesplatser i en stad. Lestander menar att kreativa 
miljöer beror mycket på det kulturutbud som finns och framhåller museer, bibliotek och 
konsertlokaler som kreativa mötesplatser. Lundmark anser att en stad skapar kreativa miljöer 
genom att hitta rätt budbärare, stödja den urbana kreativiteten, satsa på en mångfald, lämna 
staden öppen samt att aldrig göra något ”färdigt”. Han påpekar också att kommuner ofta 
underskattar människors intellektuella kapital eftersom att de som oftast inte resulterar i mätbara 
resultat.  
 
Gustafsson menar att enskilda lokaler inte är den viktigaste mötesplatsen, utan tycker att det är 
bättre att kunna skapa en sammanhållning mellan olika typer av människor på delade 
mötesplatser. Han förklarar att det är negativt när vissa grupper tar över en lokal, då 
konsekvenserna ofta blir att andra grupper blir bortkörda. Lundmark å andra sidan tycker att det 
är bra att olika slags grupper tar över olika platser och lokaler. Han anser att detta i sin tur gör att 
de utstötta grupperna skapar nya platser där de kan vara. Lundmark menar att det inte är svårt att 
skapa mötesplatser i en stad, men betonar att de måste ha en drivkraft och vara frivilliga. 
Lundmark förklarar att det gäller att skapa frivilliga möten mellan människor som vill något, som 
vill skapa och uttrycka sin kreativitet. Gustafsson anser att en stor byggnad där folk kan mötas, en 
slags kombihall kan vara en bra lösning på mötesplatsproblemet. Enligt Lundmark kan stora 
samlingsplatser och byggnadskomplex vara negativt då mötesplatsen blir påtvingad, vilket 
påverkar förutsättningarna för kreativitet.  
 
Lestander förklarar att Skellefteå försöker samla och uppmärksamma stadens entreprenörer 
genom en ”Tillväxtgala”. Enligt Lestander låter dem träffas och bygga nya närverk för att kunna 
utveckla sig själva. Lestander menar också att man försökt att stödja olika kulturprojekt för att 
samla företag tillsammans, men att arbeta med kulturföretagare är otroligt mycket svårare. 
 
Gustafsson är övertygad om att framgångsrika entreprenörer inspirerar andra drivande människor 
att skapa egna kreativa verksamheter. Han menar också att det är viktigt att människor med olika 
bakgrunder och erfarenheter möts och att det finns scener och mötesplatser för olika kulturella 
yttringar. Lundmark för ett liknande resonemang om att kreativitet kräver förebilder och 
mångfald. 

Kluster 
Lundmark ser kluster som möjligheter. Genom att ha ett klustertänk menar Lundmark att 
människor samlas och vill göra bra saker. Han tror inte på att synliggöra klustren, utan tycker att 
människor mer ska se nyttan av att göra saker tillsammans. Gustafsson anser att kluster är viktigt 
för en liten stad. Han förklarar att de kreativa företagarna behöver samarbetspartner för att 
verksamheten ska bli framgångsrik. Han menar vidare att kluster ska ses som en ”win-win”-
situation och att man ska bredda klustersynsättet, genom att se möjligheter även utanför staden. 
 
Johansson anser att kluster är viktiga och att de samarbeten som skapas ger nya infallsvinklar och 
synergieffekter. Dock tycker Johansson att ordet kluster inte passar in på kultur och använder sig 
hellre av begreppet nätverk. Han menar att nätverken är en viktig resurs i de olika projekt och 
samarbeten som kan finnas i en stad.  
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Lestander tycker att kluster bidrar till både mera kraft och större attraktion till en stad, då han 
anser att det är otroligt viktigt att träffas, samverka och kunna genomföra olika saker 
tillsammans. Lestander menar att man genom klusternätverk kan tillskaffa sig nya kunskaper och 
utveckla och förädla utvecklings- och tillverkningsprocesser. Lestander anser också att man 
arbetar mycket med utbildning och kompetensutveckling genom olika projekt. Han förklarar även 
att man hjälper företag att hitta gemensamma projekt att arbeta tillsammans mot en större kund. 
Lestander menar också att kommunen stödjer ett par olika näringsbranscher i staden för att 
utveckla och skapa nätverk mellan företagen. Enligt Lundmark krävs det en god kommunikation 
mellan kommunen, näringslivet och universitetet för att kunna skapa bra kluster. Han menar 
också att man bör sträva efter att hitta den kreativa klustermotorn för att kunna lyckas med ett 
kluster. 
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5 ANALYS 
 

 detta kapitel jämför vi vår empiri med de teorier vi beskrivit i teorikapitlet. Vi belyser de 
skillnader och likheter som finns mellan teorierna och de kreativa näringarnas betydelse för 

Skellefteå. 

5.1 De kreativa näringarnas påverkan på stadens varumärke 

5.1.1 Imagens inflytande och stadens identitetsskapande 
Enligt Dowling (2001, s 186) har en plats näringar inflytande på hur en plats varumärke och 
status uppfattas. Författaren menar också att ett positivt laddat varumärke som människor 
associerar till en specifik stad skapar en positiv kedja av möjlig tillväxt och utveckling. Vidare 
förklarar Dowling att imagens värde hos företag lätt kan förknippas med en stad och att 
människor kan dra slutsatser om dessa utifrån förutfattade meningar som skapas utifrån 
associationer till staden.  
 
Truemann, Klemm och Giroud (2004) visar att det är svårt för städer att bygga upp en 
varumärkesidentitet. Balmers (2001) modell (se s 8) som författarna använder sig av behandlar 
sambandet mellan fem olika identiteter, som städer noga bör granska för att på bästa sätt 
motverka svagheter mellan identiteterna som kan skapa en otydlig identitet kopplad till staden. 
Författarna menar att städer kan skaffa sig kunskapen om hur man gör en realistisk värdering av 
stadens egentliga identitet, stadens kommunicerade identitet och stadens önskvärda identitet. 
Enligt Truemann et al behöver städer en klar identitet, förståelse och en vision om framtiden för 
att attrahera interna investeringar, företag och turister. Sture Lestander menar att det är viktigt att 
en stad skapar och stärker en tydlig identitet. Han anser att en stads politiska vilja om hur den vill 
uppfattas och styras spelar stor roll i stadens imageskapande. Niklas Lundmark förklarar att en 
stads näringar betyder mycket för dess image och identitet. Enligt Göte Johansson byggs städers 
varumärken upp av de företag och industrier som verkar i staden. 
 
Respondenterna tycker att en stads varumärke förknippas med de näringar som verkar i staden. 
Deras svar visar också på att en stad kan ha många olika identiteter beroende på vem man frågar. 
Lundmark menar dock att det kan vara negativt att ha flera olika identiteter på staden då det inte 
kan skapa en enhällighet. Han anser att det är bättre att fokusera på en del och utveckla detta till 
stadens unika identitet. Både Lundmark och Lestander poängterar betydelsen av att staden måste 
förknippas med något unikt. De menar att samtidigt som staden har många olika identiteter, 
måste det ändå finnas någonting som skiljer staden från mängden. Lundmark betonar att en stad 
kan skapa sig en unik image genom att koppla samman gamla och nya näringar till något nytt och 
utveckla forskning, utbildning och utveckling inom kreativa närningar. Lestander menar att 
staden måste kunna samordna en stads olika identiteter och samordna dessa för att sedan kunna 
kommunicera ut den önskade identiteten. 
 
 
 
 

I 
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5.1.2 Laddandet av varumärke 
Enligt Kotler, Asplund, Rein och Haider (1999, s 51) bygger en stad upp sitt varumärke genom 
att fokusera på imagemarknadsföring, attraktionsmarknadsföring, infrastruktursmarknadsföring 
samt personmarknadsföring.  
 
Genomgående i vårt empiriska material kan vi se att våra respondenters svar stämmer överens 
med den teori som Kotler et al presenterar. Framförallt menar respondenterna att man bör 
marknadsföra sin stad med attraktioner, upplevelser och sysselsättningar. Lundmark anser att det 
krävs satsningar på de kreativa näringarna för att kunna skapa en levande stad. Lestander 
framhåller att man bör bli bättre på att använda sig av kreativa människor och entreprenörer när 
man stärker en stads varumärke.  

5.1.3 Direkta och indirekta effekter 
Lindeborg (1991, s 132 ff) och Nielsén (2003, s 12 ff) skriver att den kreativa näringens skapande 
bidrar till olika direkta och indirekta effekter som påverkar en stad och dess varumärke. 
Författarna menar att de kreativa näringarnas direkta effekter är att de möjliggör för 
sysselsättning och försäljning på ett lokalt, regionalt och globalt plan. Vidare förklarar författarna 
att de indirekta effekterna som de kreativa näringarna bidrar med är; uppmärksamhet, påverkan 
på stadens image, ökar stadens attraktionskraft, lockar folk till staden, ökar invånarnas 
livskvalitet samt att de bidrar till integration mellan människor. 
 
Respondenternas tankar överensstämmer ganska väl med den teori vi presenterat. Johansson 
anser att de kreativa näringarna bidrar till uppmärksamhet för staden, lockar besökare till staden 
samt att det bidrar till livskvalitet för stadens invånare. Gustafsson menar att kreativa näringar 
bidrar till en positiv anda som lyfter stadsinvånarnas livskvalitet. Gustafsson anser också att 
människor lockas till en stad där det finns återkommande evenemang. Lestander framhåller de 
kreativa näringarnas skapande som konkurrensfördelar då de bidrar till att urskilja staden från 
mängden. Han menar även att kreativa näringar och miljöer lockar till sig nya företag och 
människor till en stad. Lundmark och Gustafsson anser att framgångar för kreativa näringar 
skapat värdefull uppmärksamhet för staden och viktiga förutsättningar för skapande av andra 
kreativa näringar. Lundmark betonar också vikten av att kreativa företag och personer lockas till 
en stad där det råder ett kreativt klimat. 
 

5.2 Att attrahera och utveckla kreativa näringar 

5.2.1 Attraktionsfaktorer 
Kotler, Asplund, Rein och Heider (1999, s 225) menar att en stad måste tar reda på vad den har 
att erbjuda genom att se över sin ekonomi och sitt lokala företagsklimat. Hankinson (2004) 
redogör för några faktorer som attraherar människor till stad. Hankinson förklarar att det som 
attraherar är bland annat en stads historia och traditioner, dess mötesplatser, ekonomiska och 
fritidsorienterade aktiviteter samt vilket rykte staden har. Kotler et al (1999, s 227) anser att 
kvaliteten på utbildningar och välutbildad arbetskraft i en stad attraherar. För att höja 
livskvaliteten i en stad anser författarna att det krävs faktorer som tillgången på fritids- och 
sportaktiviteter, shoppingmöjligheter och kulturevenemang. Florida (2004) förklarar att det måste 
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finnas tillgång till teknologi, möjligheter till innovation, finnas en hög andel talanger och utbildad 
arbetskraft samt att samhället är tolerant och öppet för mångfald, för att staden ska vara attraktiv.  
  
Några av respondenternas tankar skiljer sig lite från teorins resonemang. Lestander anser att en 
stads viktigaste attraktionsfaktor är dess helhet. Lundmark menar att ett attraktivt samhälle 
handlar om en symbios, där invånare, statliga medel och utbildningar verkar tillsammans. Han 
påpekar att människor attraheras av en bra livskvalitet samt att man kan påverka hur staden ska 
vara. Gustafsson och Johansson menar att en levande och attraktiv stad har ett brett verksamhets- 
och aktivitetsutbud som inkluderar nöjesliv och socialt liv, vilket även behandlas i teorin. 
 
Torége, Norberg, och Lexén (2005, s 58) skriver att kreativa företag kan attraheras till en stor 
stad på grund av de möjligheter som finns. Dock menar författarna att det finns en risk att en stor 
stads attraktionskraft kan minska om de negativa sidorna upplevs för starka. En mindre stad kan 
attrahera kreativa företag med låga kostnader för bostäder och lokaler. Gustafsson tror att 
anledningen till att kreativa företag inte etablerar sig i en stad kan vara att den är för liten. Han 
anser att människor ofta söker sig till lite större städer. Lundmark anser att stadens storlek kan 
skapa möjligheter samtidigt som det kan skapa förhinder. Han menar att stora städer innehåller 
ungefär samma kontaktnät som mindre städer. 
 
Florida (2006, s 277) tydliggör att en stads platskvalitet påverkar människors beslut om de väljer 
att besöka eller bosätta sig i en stad. Cubillo, Sánchez och Cerviño (2006) förklarar att det är en 
stads image och de värderingar som finns som vägs in när man väljer att flytta till en stad. Florida 
syftar på att den naturliga och uppbyggda miljön ska inspirera till kreativitet, staden ska sträva 
efter mångfald och det ska finnas möjligheter att engagera sig samt att det bör finnas aktiva och 
spännande kreativa sysselsättningar. Florida (2006, s 278) bedömer att staden ska uppmuntra 
människor att delta, att staden ska låta människan vara mer än åskådare och bli en del i kulturen 
istället för att bara konsumera den. Lundmarks tankar om att en stad aldrig ska uppfatta sig som 
färdig samstämmer med Floridas tankar om en stads platskvalitet. 

5.2.2 Utveckling av kreativa näringar 

Rådgivning och finansiering 
Karlsson och Lekvall (2002) och Landry (2001, s 105) menar att kreativa människor måste stöttas 
i sin kreativa verksamhet. Författarna förklarar att detta stöd kan komma från en rådgivare som 
hjälper den kreativa företagaren med praktiska ändamål. Florida (2002) anser att framgångsrika 
städer måste främja och stödja den urbana kreativiteten. Karlsson och Lekvall menar att många 
nystartade företag är oorganiserade och behöver stöd och rådgivning för att kunna nå framgång. 
Landry förklarar också att beslutsfattarna i en stad måste ha viljan att förstå de kreativa företagen 
för att de ska kunna utvecklas. 
 
Lestander menar att Skellefteå arbetar mycket med att ge entreprenörerna bra stöd, rådgivning, 
finansiering med starta-eget-bidrag och hjälp vid företagsstart. Kulturnämnden och Fritids-
kontoret ger inget ekonomiskt stöd till privatföretag, men Gustafsson och Johansson förklarar att 
de hjälper företag med att tillhandahålla lokaler och mötesplatser. Lundmark påpekar att de 
resurser som kommuner ger till företag är mekaniska, att de inte är anpassade efter kreativa 
företag och att starta-eget-bidrag inte alltid är den bästa hjälpen för nystartade företagare.  
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Lestander förklarar att de flesta kulturella verksamheter och branscher behöver kommunala 
bidrag för att kunna överleva. Lundmark menar att städer ofta vill se ekonomiska resultat om de 
ska hjälpa en verksamhet eller bransch. Dock förklarar Lundmark att resultat från de kreativa 
företagen inte alltid kan visas i rapporter, utan att de istället visas upp i verkliga sammanhang och 
miljöer. 

Mänsklig mångfald, mötesplatser och kreativ miljö 
Landry (2001) menar att mångfald främjar för större förståelse och att städer bör sträva efter ökad 
tolerans, samarbete samt kunskapsutbyten mellan invandrare och stadsinvånare. Jacobs (2005, s 
30) menar att mångfalden är nyckeln till en lyckad kreativ miljö. Drake (2003) betonar att platser 
kan bidra till att kreativitet skapas och används genom att bidra till visuella och kreativa impulser 
inom sociala och kulturella nätverk. Nilsson (2003, s 352) presenterar ett antal faktorer som 
bidrar till att kreativitet och kreativa miljöer skapas. Författaren framhåller bland annat 
betydelsen av gemenskap, kompetens, mångfald, tillit, tolerans och nyfikenhet. 
 
Respondenternas tankar angående kreativa miljöer var genomgående rätt tunna. Dock anser 
Lundmark att en stad skapar kreativa miljöer genom att hitta rätt budbärare, genom att stödja det 
som skapas, satsa på en mångfald, lämna staden öppen samt att aldrig låta staden bli ”färdig”. 
Lestander menar att kreativa miljöer beror mycket på det kulturutbud som finns i städer. 
 
Vad gäller mötesplatser förklarar Karlsson och Lekvall (2002) att de kreativa företagen ofta är 
mikroföretag och för att dessa företag lättast ska kunna nyttja sin kreativitet måste mötesplatser 
skapas. De mötesplatser som finns i en stad kan enligt Landry vara museer, caféer, torg, 
biografer, nattklubbar, restauranger, teatrar, bibliotek samt konsertlokaler. Det är på dessa 
mötesplatser som Karlsson och Lekvall menar att nya idéer utvecklas och nya sociala kontakter 
mellan människor skapas.  
 
Våra respondenter Johansson och Lestander menar att det måste finnas platser där människor kan 
mötas och de är överens om att bibliotek, teatrar, musikscener, gallerier och caféer är viktiga 
mötesplatser. Gustafsson menar att enskilda lokaler inte är den viktigaste mötesplatsen, utan 
tycker att det är bättre att skapa en sammanhållning mellan olika typer av människor på delade 
mötesplatser. Lundmark betonar att det är viktigt att skapa frivilliga mötesplatser.  

Kluster 
Drake (2003) menar att sammankopplingen mellan olika kreativa näringar, organisationer och 
andra aktörer har en stor betydelse för de kreativa näringarna. DCMS (2001) anser att utveckling 
och skapande av kreativa kluster kan vara en nyckelfaktor för regional utveckling. De menar att 
en stad måste koppla ihop kultur, utbildning och marknadsföring för att stödja nya och befintliga 
kreativa näringar. Drake (2003) menar att de kreativa näringarnas kluster präglas av att det 
utvecklar en kreativ miljö och att nyskapande uppstår i samspelet med andra aktörer. Wahlström 
(2002, 55) tillägger att det även krävs att alla är delaktiga och att det uppstår en ”win-win”- 
situation för de inblandade. 
 
Lundmark anser att man måste se nyttan i kluster för att veta hur man ska arbeta vidare med dem 
och hur kluster ska få en plats i framtidens ekonomi. En lösning menar han kan vara att koppla 
ihop utbildningar med samhället. Gustafssons tanke med en ”win-win”-situation samstämmer 
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med Wahlströms tankar om varför man ska vilja vara delaktig i ett kluster. Lundmark menar att 
genom att ha ett klustertänk samlas människor som vill göra något. Lundmark tror inte på att man 
ska synliggöra klustren utan folk ska mer se nyttan av att göra saker tillsammans. Johansson 
anser att kluster är viktiga och att de samarbeten de skapar ger nya infallsvinklar och 
synergieffekter. Lestander tycker att kluster är otroligt viktiga eftersom de bidrar till att 
människor träffas, samverkar och genomför olika projekt. 
 
Boye och Sandberg (2005) skriver att kluster skapas och utvecklas genom interaktion och 
erfarenheter mellan näringar i staden men även med näringar som befinner sig utanför staden. 
Detta medför att en ökad kunskap om de kompetenser och resurser som finns i staden 
uppmärksammas. Författarna menar att entreprenörer ofta vill lära ut och entusiasmera andra 
aktörer och detta bidrar till intressegemenskap mellan kreativa näringar. Boye och Sandberg 
förklarar att det krävs en förståelse för på vilka sätt kreativa näringar kan verka som 
inkomstbringare och göra detta till en kommersiell vetskap genom relevanta affärsmodeller. För 
att skapa ett unikt koncept kring en plats bör man möjliggöra för entreprenörer att kunna utveckla 
och sprida sina visioner till näringar, menar Boye och Sandberg. Hallencreutz (2002) och 
Wahlström (2002, s 50 ff) räknar upp ett antal kännetecknande egenskaper för framgångsrika 
klusterbildningar. Författarna menar bland annat att den offentliga sektorn har en stor betydelse 
som finansiärer, att det måste finnas en klustermotor - eldsjäl, att det är viktigt att arbeta med att 
åstadkomma, mötesplatser, kompetensutveckling och långsiktiga visioner för klustren. 
 
Beträffande respondenterna är det främst Lestander och Lundmark som framhåller tankar om 
klusterskapandet. Lestander menar att städer bör arbeta med utbildning och kompetensutveckling 
och att detta bör ske genom olika projekt. Han förklarar även att de arbetar med att hjälpa företag 
att hitta andra företag som man utifrån gemensamma nämnare arbetar tillsammans med i olika 
projekt. Genom att kommuner förstår att kreativa näringar är inkomstbringande menar Lestander 
att kommuner bör stödja olika verksamheter i en stad för att utveckla och skapa kluster mellan 
företagen. Enligt Lundmark krävs det för att skapa ett bra kluster att det finns kommunikation 
mellan kommunen, näringslivet och universitet. Lundmark menar att de måste finnas en 
långsiktig vision med allt staden tar sig an att utveckla. Lundmark anser också att det måste vara 
fokus på att hitta den kreativa klustermotorn för att sedan stödja den. 
 

5.3 Svar på forskningsfrågor 

5.3.1 Hur påverkar de kreativa näringarna städers varumärke? 
De kreativa näringarna påverkar städers varumärke på flera olika sätt. Till att börja med baseras 
och påverkas ofta städers varumärkesimage av de olika kreativa näringar som verkar i staden. Det 
finns tydliga exempel på där städer blir helt förknippade med en eller flera kreativa näringar. De 
kreativa näringarnas verksamheter och produkter bidrar också till att staden kan skapa sig en unik 
identitet. För att staden ska kunna skilja ut sig från mängden laddar man städernas varumärke, 
image och identitet med attraktioner, upplevelser och förebilder som uppkommer av de kreativa 
näringarnas existens.  
 
De kreativa näringarna påverkar även städers varumärke genom att de bidrar till att skapa 
sysselsättning för stadens företag och invånare. De drar också till sig uppmärksamhet till en stad, 
vilket kan ledda till ett förstärkt varumärke. Vidare förstärker de kreativa näringarna en stads 
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attraktionskraft som ökar stadens inflyttning och etablering av människor och företag. De 
kreativa näringarnas verksamheter kan även vara en betydande del i det människor ser som 
livskvalitet. En stad som lyckas attrahera och utveckla kreativa näringar laddar sitt varumärke 
med livskvalitet.  

5.3.2 Hur attraheras och utvecklas kreativa näringar av städer? 
Städer försöker att marknadsföra och profilera sig på flera olika sätt för att attrahera kreativa 
näringar och människor till staden. De kreativa näringarna tar beslutet om att etablera sig och 
stanna kvar i en stad beroende på dess platskvalitet som utgörs av; vad som finns, vilka 
människor som finns och vad som händer i staden. Städer attraherar genom att visa upp en helhet 
av en stad som inkluderar tillgång på teknologi, utrymme för innovation, mänsklig mångfald, ett 
tolerant samhälle, tillgång på välutbildade talanger, aktiviteter och möjligheter för invånarna att 
själva kunna påverka sin omgivning.  
 
En stads kreativa näringar och människor måste hela tiden stödjas och utvecklas för att kunna 
existera. Städer tillhandahåller och bidrar både till rådgivning och finansiering till kreativa 
företag för att de ska kunna utvecklas. Man försöker även att bygga upp en stad med frivilliga 
mötesplatser och andra kreativa miljöer där alla olika typer av människor kan träffas och skapa 
någonting tillsammans. Här är det speciellt viktigt att stödja mångfalden samt det som uppstår på 
naturligt vis i staden. Städer lägger också resurser på att utveckla kreativa klusternätverk för att 
förbättra förutsättningarna för de kreativa näringarna, samtidigt som det kan tillföra en 
betydelsefull konkurrensfördel för staden att förknippas med ett framgångsrikt kreativt kluster. 
Ett kreativt kluster kan exempelvis uppstå när man kopplar samman kulturell verksamhet med 
utbildning. När man låter dem verka och utvecklas tillsammans skapas värdefulla synergieffekter.



SLUTDISKUSSION 

  36 

6 SLUTDISKUSSION 
 

 detta kapitel drar vi slutsatser utifrån det vi skrivit om i tidigare kapitel och sedan svarar på 
vårt syfte med arbetet. Vi kommer även att visa på vårt teoretiska bidrag samt förslag på 

ytterligare forskning. 
 

6.1 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med denna uppsats var att utifrån stadens perspektiv belysa sambandet mellan kreativa 
näringar och städer. Vår uppfattning efter att vi sammanställt all lämplig teori är att de kreativa 
näringarna har mycket stor betydelse för städers image, identitet, tillväxt, attraktionskraft och 
framgång. Å andra sidan har vår studie visat att de kreativa näringarna är beroende av att staden i 
sig satsar resurser på att skapa förutsättningar, stödja och utveckla stadens kreativitet. 
 
Vår studie har dock visat att de kreativa näringarna måste ingå i den helhetsidentitet som en stad 
vill skapa för att attrahera företag och människor till staden. Studien visar även på värdet av att 
städer bygger upp en platskvalitet som är unik för staden. Vårt resultat visar på att städer kan hitta 
det som är unikt och speciellt för staden med hjälp av de kreativa näringarna. Vi tror att de 
kreativa näringarnas verksamheter har en betydande del i det människor ser som livskvalitet. 
Stadens varumärke laddas därmed med livskvalitet om den lyckas attrahera och utveckla kreativa 
näringar. För att kunna attrahera kreativa näringar att etablera sig i en stad beroende på vad som 
finns, vilka människor som finns och vad som händer i staden. I vår studie har det bland annat 
framkommit att staden lockar om det finns utrymme för innovation, ett öppet och mångfaldigt 
samhälle, tillgång på välutbildad arbetskraft, nöjesaktiviteter samt en möjlighet för invånaren att 
kunna påverka sin omgivning. 
 
Det gäller inte enbart att locka till sig kreativa näringar till staden, utan det krävs också att man 
utvecklar och stödjer dem på plats. Vår studie visar att det viktigaste staden kan arbeta med är 
rådgivning, finansiering samt skapandet av mötesplatser, mångfald och klustersamarbeten. När en 
stad lyckas med allt skapa dessa förutsättningar som påverkar människor att flytta till staden, 
samt att det finns kreativa näringar och mötesplatser i staden som hela tiden utvecklas, är det en 
kreativ stad vi vill lyfta fram. Med arbetets titel, ”Den kreativa staden”, sammanfattar vi studien 
med det som städer förhoppningsvis kan komma att bli kallad efter att man fått upp ögonen för 
och förstår sambandet mellan de kreativa näringarna och staden.  
 
Vid en studie av en större eller mindre stad hade vi möjligtvis kunnat se andra resultat. Storleken 
samt stadens prioriteringar och mål spelar en stor i valet om att arbeta mot att bli en kreativ stad. 
Valet av stad till denna studie kan eventuellt ha påverkat resultatet då de under en längre tid haft 
till mål att lyfta fram och utveckla kreativa verksamheter. Dock tror vi att de flesta städer i 
dagens Sverige, oberoende storleken, försöker att bli mer kreativa. Sedan är det olika från stad till 
stad hur bra man lyckas med att samordna, utveckla och marknadsföra sig som en kreativ stad. 
 
 

I 
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6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Vår undersökning visar att teorier kring hur kreativa näringar kan påverka en stads varumärke, 
image och identitet stämmer bra överens med hur en stad använder sig av det i 
marknadsföringssammanhang. Teorierna om hur man möjliggör för kreativa näringar och 
människor att vilja existera i en stad, kan med fördel kopplas till vår undersökta stad, Skellefteå. 
Stadens närings- och fritidsutvecklare använder sig inte konkret av de teorier vi funnit till denna 
studie, men de för dock överlag liknande resonemang om vad som krävs för att skapa 
förutsättningar för en kreativ stad.  
 
Detta arbete bidrar också med ytterligare vetenskapliga synpunkter på hur städer kan arbeta med 
de kreativa näringarna, då man i Skellefteå strävar åt att skapa ett värdefullt och unikt 
helhetsintryck av staden. 
 
Utifrån vår studie rekommenderar vi städer att utvärdera sina resurser för att sedan kunna satsa på 
de kreativa näringar som laddar stadens varumärke med någonting unikt, för att kunna urskilja sig 
från mängden och bli en framgångsrik och levande stad.  
 
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
I vår studie om att undersöka de kreativa näringarnas betydelse för städer, har vi valt att se det ur 
stadens perspektiv. Till följd av detta tycker vi att det vore intressant att vid en fortsatt forskning 
undersöka de kreativa näringarnas betydelse för staden och stadens betydelse för de kreativa 
näringarna ur de kreativa näringarnas synvinkel. Med detta perspektiv skulle man komma 
närmare de kreativa människorna och kunna undersöka varför de flyttar till eller bor kvar i en 
stad. Genom att få reda på mer hur de kreativa människorna förhåller sig till olika faktorer, bidrar 
det till att städer mer effektivt kan hitta strategier för att kunna skapa en kreativ stad med 
skapande näringar och människor. Förslagsvis görs denna undersökning som en fallstudie. 
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Bilaga A 

Intervjuguide  

Kreativa näringars påverkan på städers varumärke 
 
1 Vad menar du med kreativa näringar? 
 
2 Hur förknippas en stads varumärke och image med en bransch eller företags varumärke och 

image? 
 
3 Hur försöker Skellefteå skapa ett unikt koncept och image med hjälp av de kreativa 

näringarna? 
 
4 Hur bygger städer upp sitt varumärke utifrån kreativa attraktioner, som museer och övriga 

kulturella evenemang? 
 
5 Hur bygger städer upp sitt varumärke med hjälp av kreativa människor? 
 
6 Vilka konkurrensfördelar bidrar de kreativa näringarna till i städer? 
 
7 Med vilka effekter bidrar de kreativa näringar till staden? 
 
8 Hur bidrar de kreativa näringarna till mer sysselsättning? 
 
9 Hur möjliggör de kreativa näringarna att andra aktörer startar sin verksamhet i en stad? 
 
10 Hur har kreativa näringar skapat uppmärksamhet och förutsättningar för att andra 

verksamheter ska vilja verka i Skellefteå? 
 
11 Hur kan ett rikt fritids- och kulturliv locka till sig besökare och eventuella företag? 
 
12 Varför är kreativitet och kreativa näringar viktiga för en stad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Att attraherar och utveckla kreativa näringar och människor 
 
1 Vad anser du attraherar kreativa människor och företag att flytta till en stad? 

 
2 Varför tror du att kreativa människor och företag inte väljer att etablera sig i en stad? 

 
3 Hur arbetar ni för att skapa bra förutsättningar för kreativa människor och företag att etablera 

sig i staden? 
 
4 Hur arbetar staden för att ta tillvara på de kreativa människorna? 
 
5 Varför är det viktigt att arbeta med projekt för att skapa en kreativ stad? 
 
6 Hur stödjer och utvecklar staden kreativa företagare? 
 
7 På vilka sätt anser du att en stad kan bidra till kreativa miljöer?  
 
8 Hur kan en stad skapa mötesplatser för kreativa företag? 
 
9  Varför är kluster ett viktigt redskap för att öka stadens attraktion? 
 
10 Hur stödjer och utvecklar Skellefteå kluster/nätverk? 
 
 


