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Abstract 

This study puts emphasis on an international discourse describing how cities frequently 

compete against each other, and also describing factors that cities should enhance to make 

themselves more competitive. The discourse in this study has therefore been used to seek 

understanding how three different municipalities Borlänge, Karlstad and Malmö strive for 

growth by applying central factors from the discourse on the municipalities strategic 

documents. What the study shows is that the central factors from the discourse strongly 

imprints the strategic documents, but the presence of the factors varies between the 

municipalities and also to what meaning that lies behind the strategic goals. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Forskarna Peter Hall och Saskia Sassen hävdar att i och med globaliseringen har det uppstått 

en internationell diskurs utan mycket motstånd. Den beskriver hur städer, stora som små, 

allt mer tenderar att tävla mot varandra och marknadsföra sig själva som attraktiva platser 

att bo och leva i. Hall och Sassen menar att globaliseringens utökning av informationsutbyte 

och mobilitet har bidragit till att städer numera anses behöva kämpa för sin överlevnad. 

Detta har lagt grunden till en diskurs som Hall anser är allmänt känd och mer eller mindre 

uppfattad som sann av alla, en så kallad City Competition (Hall, 1996; Sassen, 2002).  

1.1.1 Globalisering som startskott  

Idag lever vi med något som kan kallas för Världsstäder. Dessa världsstäder är centrum för 

ekonomi och informationsutbyte. Redan 1915 skrev Patrik Geddes, Cities in evolution, som 

då identifierade och definierade världsstäder genom att förklara att de var centrum för 

nationell och internationell politisk makt, handel, teknologi, medicin, utbildning och 

massmedia. Boken har blivit en klassiker inom planeringslitteraturen enligt Peter Hall, 

professor i samhällsplanering och verksam vid University College London under många år. 

Han menar att Geddes definition av världsstäder fortfarande är aktuell. Hall menar att 

fenomenet globalisering och dess påverkan på det urbana systemet i kombinationen med 

vad han kallar för informationalisering, alltså ett ökat utbyte av information mellan parter, 

har lett till att de avancerade ekonomierna har förändrats från att tidigare utgjort 

produktion av gods till hantering av information (Hall, 1996, s. 1).  Kombinationen 

av globalisering och den nya informationsekonomin har lett till en global hierarki bland 

världens städer där London, New York och Tokyo är några av de som ligger på toppen. Dessa 

globala städer är centrum för finansiella tjänster och högkvarter för stora multinationella 

bolag, men även centrum för världsmakters regeringar. De attraherar världens blickar och 

får till följd investeringar, som i sin tur leder till ytterligare investeringar och mer 

uppmärksamhet. Detta föder en intensiv kamp mellan städer inom samma i hierarki, samt 

mellan städer i olika hierarkier. (Hall,  1996, s.2 ). Saskia Sassen är inne på ett liknande spår 

som Hall gällande globala städer. Hon menar att den ekonomiska globaliseringen betonar 
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hypermobilitet, globala kommunikationer och en neutralisering av begreppen plats och 

avstånd. Vad Sassen menar med detta är att till följd av globaliseringen är städerna inte 

längre begränsade av sin geografiska position. Företagen är nu transnationella 

och kommunikationerna är globala. Det gör att städer strävar efter att plats marknadsföra, 

koordinera, kontrollera och producera nya informationsteknologier, för att främja sin 

utveckling genom en city competition, alltså en konkurrensutsättning mellan städer.  

(Sassen, 2000, s. 79).  

1.1.2 Halls kategorisering av städer 

Hall menar vidare att städer är begränsade till vad som är möjligt för dem att göra och vilka 

de kan konkurrera med. För att kunna förstå detta är det viktigt att identifiera vad Hall kallar 

för tre olika kategorier av städer; globala, nationella och regionala.  De globala städerna som 

nämnts tidigare definieras av global produktion av specialiserade tjänster som finns inom 

finans, media, utbildning, sjukvård och turism samt företagsturism. Något som är 

intressant att titta på menar Hall, är relationen mellan globala och nationella städer. 

Nationella betydelsefulla städer som Madrid, Oslo, Berlin etc. försöker tävla mot de globala 

städerna och de lyckas till viss mån inom några specialiserade sektorer som t ex Frankfurt 

och Zürich inom bankväsendet, Milano inom design och Los Angeles inom kultur och 

underhållning. De regionala städerna har dock inte de resurser som krävs för att utmana de 

nationella städerna och då inte heller de globala. Europa är ett undantag menar Hall, för där 

har städer förmågan att sticka upp inom vissa nischade marknader och utmana större 

städer. Detta tack vare förverkligandet av Maastrichtfördraget och införandet av en friare 

marknad som möjliggjort för städer, men först och främst företagen i städerna att ta sig ut 

på en internationell marknad med klara spelregler som är menade att ge alla lika villkor (Hall, 

1996 s. 7)  

Både Peter Hall och Saskia Sassen beskriver att globaliseringen har bidragit till att det 

uppstått en internationell diskurs utan motstycke. En diskurs som beskriver hur städer 

ständigt konkurrerar om arbetskraft, investeringar och uppmärksamhet etc.  Peter Hall 

beskriver diskursen som mer eller mindre uppfattad som sann av alla. Hall säger även att det 

har uppstått hierarkier bland städerna, men att detta inte hindrar mindre städer från att ge 

sig in i kampen och konkurrera med större städer.  
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1.2 Syfte 

Den här uppsatsen behandlar en internationell diskurs som beskriver hur städer ständigt är i 

konkurrens med varandra, så kallad City Competition. Avsikten är att skapa en förståelse för 

hur diskursen kan tänkas influera kommuners strategier för tillväxt och utveckling.  

Uppsatsens syfte är att analysera om och hur diskursen kommer till uttryck i tre kommuners 

strategidokument. Genom att analysera relevanta dokument som tillväxtstrategier och 

översiktsplaner är förhoppningen att skapa en förståelse för hur diskursen influerar 

kommunernas strategier för tillväxt och utveckling.    

1.3  Forskningsfrågor 

 

Övergripande forskningsfrågor 

1. Hur agerar kommunerna för tillväxt i förhållande till diskursen? 

2. Hur uttrycker kommunerna sig angående konkurrensen om arbetskraft, nya 

invånare och investeringar? 

Preciserade forskningsfrågor  

1. Hur är diskursens centrala begrepp representerade i kommunernas strategiska 

dokument? 

2. Vad är det kommunerna vill satsa på för att generera tillväxt och hur kan det kopplas 

till diskursen? 

3. Satsar de på samma saker och gör de på samma sätt? 
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1.4 Metod 

I sökandet efter relevant litteratur som utgör delar av diskursen visade sig Google Scholar 

vara ett användbart verktyg. Majoriteten av den referenslitteratur som används för att 

beskriva diskursen hittades med hjälp av Google Scholar. Peter Hall och Saskia Sassen  var till 

god hjälp  angående att finna begrepp som city competition, place making och place 

branding.  Dessa för fenomenet nyckelbegrepp användes sedan som sökord på Google 

Scholar. Resultatet var överväldigande. På nästan varje sökord fanns tusentals träffar. Att gå 

igenom allt material skulle vara helt omöjligt, så den litteratur som valdes, var den förekom 

oftast och hade använts av flest. 

När ett antal lämpliga källor hade funnits visade den så kallade snöbollstekniken vara ett 

effektivt sätt att hitta ytterligare litteratur, för att kunna tjäna uppsatsens syfte. Enligt 

Esaiasson är ett snöbollsurval en teknik där den litteratur man fått tag i kan ge stöd i att 

finna annan litteratur som i sin tur leder till ytterligare litteratur. Snöbollen blir på så sätt 

större och större (Esaiasson m fl. 2012, s. 189).  

Något som framgick tydligt och som snart kunde konstateras var att mycket av litteraturen 

hängde ihop på ett eller annat sätt och att författarna försökte beskriva samma fenomen 

med olika eller liknande metoder. Det här var ett tecken på att jag var på rätt spår och fick 

mig att fortsätta leta litteratur på samma sätt. Något som också kunde konstateras relativt 

snabbt var att majoriteten av litteraturen om diskursen hade producerats från mitten av 

1990-talet till ett antal år in på 2000-talet. Det gick knappt att finna relevant litteratur som 

hade producerats efter 2010. Det här fick mig att förstå att precis som mode kommer och 

går, så fungerar samhällstrender på samma sätt. Vad som menas med detta är att det verkar 

som om diskursen gällande konkurrens mellan städer varit extra het under den här perioden, 

vilket kan förklara varför så mycket litteratur producerats under just den här tiden. Att 

litteraturen som till stor del används inte är helt aktuell tidsmässigt bedöms inte påverka 

syftet. Syftet är att beskriva en diskurs, så om huvuddelen av diskursens litteratur är lite 

äldre ska inte detta påverka studien. Det som undersöks i och med detta är även 

litteraturens och diskursens fortsatta relevans i praktiken. Min uppfattning är att den här 

diskursen fortfarande är aktuell, för att tävla mot varandra kommer vi alltid göra och det har 

inte blivit lättare med tiden att få utrymme och ta plats. Överallt blir människor överösta 
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med reklam och subtila budskap. Man får göra sig plats för att kunna synas och höras. Därför 

är en diskurs som berör kampen mellan städer för att synas, ta plats och attrahera resurser 

absolut aktuell idag, kanske mer än någonsin.  Det som studien avser att göra är att använda 

så rik litteratur som möjligt, för att för läsaren måla upp hur diskursen om konkurrens mellan 

städer ser ut samt vilka faktorer som avser göra en stad konkurrenskraftig. Att litteraturen 

som används i vissa fall är tio år eller äldre, ska inte spela någon roll, speciellt inte om det var 

då diskursen var som hetast.  

I det fortsatta sökandet efter litteratur till diskursen dök Simon Anholt (2007) upp.  Han 

beskrivs som fadern och grundaren av många termer inom place branding, alltså med andra 

ord platsmarknadsföring, platsmarknadsföring som tidigare nämnt är en stor del av city 

competition diskursen. Anholts litteratur var mycket användbar eftersom den lägger stort 

fokus på hur städer och länder hanterar eller inte hanterar sitt rykte. Ett av 

grundargumenten i hans teser är att städer som inte lyckas att tillgodogöra sig ett gott och 

positivt rykte får svårare än andra städer med ett bättre rykte att kunna konkurrera om 

arbetskraft, etableringar av företag samt besökare. Vidare var det nästan omöjligt att inte 

komma in på Richard Florida och hans teori om kreativitet. I mycket av litteraturen som 

fanns användes termer som kreativitet, kreativ och högutbildad arbetskraft samt vikten av 

en plats som är attraktiv för innovativa och produktiva människor etc. , alltså termer som 

utgör grunden till hans teser om den kreativa klassen.   Floridas litteratur är ett bra 

komplement till diskursen, men även som en förklarande del i att förstå varför vissa kan 

inspireras till att vilja uppnå kreativitet och att skapa en kreativ plats.  

Kommunerna Malmö, Karlstad och Borlänge har valts som fall för studien. Dessa kommuner 

har valts i syfte att undersöka om eller hur diskursen influerar kommunernas dokument och 

därmed deras strategier för tillväxt och utveckling. Det som kommer att undersökas är att se 

om diskursen slagit igenom i kommuner i Sverige, vilket är orsaken till att tre olika 

kommuner har valts ut i studien.  Tre helt olika kommuner ger också mest olika perspektiv i 

förhoppning om att hitta likheter i deras agerande (Esaiasson, 2012, s. 104). Är det så att de 

har liknande strategier för att marknadsföra sig och för att uppnå ekonomiskt tillväxt? 

Upplever kommunerna att de konkurrerar om arbetskraft, nya invånare och investeringar?  

Det intressanta med att välja tre olika kommuner är precis som Hall (1996) säger, att de har 
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helt olika förutsättningar, både ekonomiskt, geografiskt och resursmässigt för att kunna 

konkurrera. Jag vill även undersöka vilken identitet kommunerna vill förmedla, enligt Anholt 

(2007) är identitet den bilden staden själva försöker skapa samt vilka människor och företag 

det är som de försöker attrahera. 

När kommunerna valdes var utgångspunkten att använda en mindre, en medelstor och en 

större kommun. Utgångspunkt var SKLs klassificering av kommuners olika storlek och 

därefter valdes tre kommuner från olika klassificeringar. Malmö var den första staden som 

valdes. Det är en stor stad som växer, gränsar till Europa och är känd för att ha en befolkning 

med ursprung från många länder. Malmö klassificeras av SKL som en storstad och är ensam 

tillsammans med Göteborg och Stockholm att göra det. Karlstad var den andra staden som 

valdes. Karlstad valdes för att det är den stad jag vuxit upp i och att SKL klassar den som en 

större stad, alltså är Karlstad i en annan kategori än Malmö1. Nästa val föll på Borlänge. Det 

blev vidare ett mer ett slumpmässigt val.  Borlänge klassificeras som en kommun i en 

tätbefolkad region och har 50 000 invånare till skillnad från Karlstads närmare 90 0002.  Att 

det blev just Borlänge berodde på att det är en stad som inte ligger i närheten av varken 

Malmö eller Karlstad. Därför kändes det intressant att göra Borlänge till den tredje och sista 

kommunen i min studie.  

För att kunna göra det här mätbart så har jag valt att använda mig av en innehållsanalys som 

metod.  Denna metod har valts för att se hur diskursen representeras i dokumenten. Det 

som kommer att göras är att räkna förekomsten av de centrala nyckelbegrepp som lyfts ur 

diskurskapitlet (Bergström & Boreus, 2012, s. 50). Detta görs i förhoppning om att kunna ta 

reda på hur stort inflytande diskursen har på kommunernas dokument och därmed försöka 

skapa en förståelse för deras agerande. Genom att göra en innehållsanalys vill jag ta reda på 

vad texten egentligen säger. Finns det mönster eller idéer som kan kopplas till diskursen? 

(Bergström & Boreus, 2012, s.51). Med andra ord är syftet med att välja metoden 

innehållsanalys att mäta förekomst av uttryck för diskursen i kommunernas strategiska 

dokument.  

                                                           
1
 www.skl.se -  17- 05-14 

2
 www.skl.se – 17-05-14  
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För att identifiera centrala begrepp från diskursen har begrepp hämtats från olika stycken i 

diskurskapitlet som beskriver hur städer ständigt är i konkurrens med varandra. Efter varje 

avslutat stycke i diskurskapitlet redogörs det för de begrepp som det lagts mest vikt vid, 

därmed också vilka som är de centrala begrepp som hämtats just ur det stycket. Dessa 

begrepp kommer senare att tjäna som indikatorer i min innehållsanalys. Jag kommer alltså 

att räkna förekomsten av begreppen som identifierats i diskurskapitlet.  

 Tillvägagångsättet kommer att vara som så att varje gång det i kommunernas dokument 

dyker upp ett begrepp eller en synonym som överensstämmer med det centrala begreppet, 

så kommer det att göras en notering för just detta begrepp.  När analysen är klar kommer 

det förhoppningsvis finnas en variation i användandet av de centrala begreppen från 

diskursen i de olika dokumenten. Med variation i det här fallet menas att vissa centrala 

begrepp förekommer mer eller mindre än andra och kombinationerna av dem kanske 

varierar. På så sätt kan detta ge en förståelse för vad, från diskursen som beskrivits, som 

influerar en kommun och vad kommunen verkar anse som det mest centrala för att skapa 

tillväxt. Som nämnt innan är det ett avsiktligt val att använda tre olika kommuner, sett både 

till storlek, invånarantal och geografisk placering.  Urvalet görs alltså i förhoppning om att 

finna spår av diskursen samt att finna gemensamma eller olika strategiska tillvägagångsätt 

för skapande av tillväxt.  

För att vidare kunna förankra empirin, alltså materialet i analysen så kommer empirin att 

vävas in i analysen genom att använda citat från kommunernas respektive strategier. 

1.5 Disposition 
 

Kommande kapitel behandlar de materialval som gjorts, men ger även en kortare 

beskrivning av de tre städer och de strategiska dokument som kommer att undersökas i 

studien. I det tredje kapitlet redogörs det för kommunens utveckling till en modern och 

marknadsinriktad kommun. Kapitel fyra beskriver diskursen om städer i ständigt konkurrens 

och utgörs av internationella organisationer, forskare och teoretiker. Därefter i kapitel fem 

redovisas resultat och analys i en integrerad form tillsammans med citat från materialet. 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel där mina slutsaster presenteras följt av ett kapitel som 

består av mina egna reflektioner.  
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2. Material 

För att vidare kunna mäta diskursens inflytande på kommunerna Borlänge, Karlstad och 

Malmö har ett dokument från respektive kommun valts ut. Det innehåller en strategi för 

kommunens utveckling och tillväxt.  Anledningen till valet av ett dokument vardera är att 

dessa bedöms som tillräckliga för studien. Detta grundar jag på efter att ha utforskat flera 

andra dokument från respektive kommun och därefter gjort bedömningen att dokumenten 

som valts ut är representativa för kommunernas strategier för tillväxt.  Valen av dokument, 

som nämnts innan, berör kommunernas strategier mot en ökad tillväxt. Detta för att tillväxt 

är det centrala målet för konkurrenskraft i diskursen angående hur städer ska bli 

konkurrenskraftiga. Sedan finns det olika idéer och faktorer för hur en stad skall uppnå 

tillväxt. Dessa dokument kommer att figurera som material och tillika empiri och därför har 

det varit viktigt att dessa tre olika dokument ska ha liknande syften och att samtliga berör 

strategier mot tillväxt. För tillväxt är som sagt det mest centrala i den här diskursen. Det är 

tillväxt enligt diskursen städer skapar genom innovation, produktivitet, kreativitet och 

högutbildad arbetskraft etc. Det var omöjligt att finna dokument som till punkt och pricka 

liknar varandra i sin utformning och till innehåll. Detta för att alla kommuner gör på olika 

sätt, vissa lägger t.ex. sin strategiska del i sin översiktplan och andra lyfter ut och gör den 

strategiska delen till ett eget dokument, vilket är fallet i Karlstad och delvis också i Malmö. 

Som tidigare nämnt spelar detta mindre roll, eftersom det som är viktigt är att innehållet i 

dokumentet och syftet med det avser en övergripande strategi mot ökad tillväxt för 

kommunen. Borlänge blev ett speciellt fall eftersom de valt att göra en gemensam 

översiktsplan och strategi tillsammans med Falun. Detta tycker inte jag motverkar mitt syfte 

eftersom det fortfarande är Borlänges strategier som nämns i dokumentet, även om det nu 

är en gemensam plan och strategi.  För övrigt är det intressant att se hur inte fullt så stora 

städer, som i det här fallet, går ihop för att öka sin möjlighet till tillväxt.  

 

2.1 Borlänge 

Borlänge är en kommun i Dalarna med 50 000 invånare. Fram 1970-talet dominerades 

Borlänges arbetsmarknad av två stora industrier, Domnarvets Jernverk och Kvarnsvedens 

Pappersbruk. Efter denna tid har mycket på arbetsmarknaden förändrats. Det har skett en 
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inflyttning av de statliga verken Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket (före detta Banverket 

och Vägverket). Det har även skett etableringar av kluster så som Framtidsdalen och 

Teknikdalen, som arbetar med tjänste- och produktutveckling. Det har även tillkommit en 

högskola vid namn Dalarna och Kupolen, vilket är en större galleria. Borlänge har genom sitt 

centrala läge allt eftersom utvecklats till länet Dalarnas centrum för handel och 

kommunikationer. Här finns en av landets största rangerbangårdar och här knyts riksvägar 

och järnvägar ihop. I Borlänge finns även en mindre länsflygplats vid namn Dala Aiport. 

Vidare så arbetar det ungefär 26 000 personer i Borlänge3 

 Borlänges översiktplan tillika strategiskt plan, har utvecklats tillsammans med Falun. Den 

har varit på utställning under december 2013 till februari 2014 och kommer med stor 

sannolikhet att träda i kraft under 2014. Den heter FalunBorlänge ÖP.  Översiktsplanen 

behandlar Borlänge tillika Faluns strategiska utveckling gällande bl a boende, utbildning, 

arbetsmarknad, handel och näringsliv. Det finns också ett hållbarhetsperspektiv i avseendet 

kring kommunikationer och strategier för hållbar samhällsplanering (Översiktsplan 

FalunBorlänge, 2014, s. 1).  

2.2 Karlstad  

Karlstad är en stad med ca 87 00 invånare som ligger mitt emellan Stockholm och Oslo. 

Karlstad är residensstad i Värmland och är centrum för tjänster och service för hela 

Karlstadregionen som består av de fyra kranskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och 

Kil. Tillsammans är man ca 133 000 invånare. Karlstads starka sida ligger i massa-, pappers- 

och förpackningsindustrin med klustret The Paper Province i täten. Där samarbetar närmare 

250 företag för att kunna utveckla nya tjänster och produkter. En framstående sida i Karlstad 

är även tjänstesektorn med stiftelsen och nätverket Compare som består av ett större antal 

tjänsteföretag, vilket fungerar som en plattform för samverkan mellan ICT-företagen i 

regionen4 . Karlstad har även ett av landets yngsta universitet med ca 12 500 studenter. 

Även myndigheter som Konsumentverket och Myndigheten för beredskap och 

samhällsskydd ligger i Karlstad5 

                                                           
3
 http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____225.aspx - 12-05-14 

4
 http://karlstad.se/naringsliv-och-arbete/naringslivet-i-karlstad/ - 12-05- 14 

5
 http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ - 12-05-14 

http://www.borlange.se/templates/BlgUnitStartPage____225.aspx
http://karlstad.se/naringsliv-och-arbete/naringslivet-i-karlstad/
http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunfakta/
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Kommunens tillväxtstrategi är uppdaterad senast i april 2013. Strategin är en del av 

kommunens nya styrmodell som utgörs av Karlstad kommuns strategiska plan och till 

skillnad från många andra kommuner så har de låtit detta vara ett separat dokument och 

inte del av översiktplanen. Översiktsplanen som i Karlstads fall valt att fokusera på den 

fysiska bebyggelsen och de specifika områden som ska bevaras och utvecklas (Karlstad 

Översiktsplan 2012, s. 8-9). Därför kan man se den strategiska planen som ett komplement 

till översiktsplanen och som ett styrdokument för att Karlstad ska nå sina övergripande mål. 

Karlstads tillväxtstrategi är ett av fem målområden för den strategiska planen och är det 

dokument som kommer att analyseras. Detta dokument består av fyra målområden med 

övergripande mål som är livskvalitet, tillgänglighet, näringsliv och innovativa miljöer samt 

kompetens och utbildning. ( Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s 7) 

2.3 Malmö  

Malmö ligger beläget som Sveriges södra utpost, gränsande till Danmark och genom 

Öresundsbron har man en direktkanal till centrala Europa.  Malmö är Sveriges tredje största 

stad med över 300 000 invånare.   Invånarna har sitt ursprung i 177 länder och det talas över 

150 olika språk.  31 % av Malmös invånare är födda i utlandet. Malmö har under de senaste 

20 åren genomgått signifikanta strukturella förändringar. Stora industrier som tidigare varit 

tongivande har fått ge vika för mindre och medelstora företag inom en mängd olika 

branscher. En högskola etablerades under 1998 och är idag Sveriges största högskola med 

24 000 studenter. Staden växer fort i storlek och invånarantal. Malmö är även en del av 

Öresundsregionen som är Nordens största arbetsmarknadsregion med över 1,8 miljoner 

människor. 25 % av Sveriges och Danmarks befolkning lever i Öresundsregionen6. I Malmö 

finns det vidare en mängd olika nätverk som bl. a. arbetar med affärsutveckling, 

innovationer, etableringar, mångfald och branchöverskridande nätverk.  

För att kunna analysera Malmös strategier för tillväxt så kommer jag att titta på Malmös 

Översiktplan 2012 tillika Planstrategi. Detta dokument berör kommunens strategier och 

övergripande mål för utveckling av bl. a. Malmö-Köpenhamn, handel, besöksnäring, 

tillgänglighet, näringsstruktur och social hållbarhet (Malmö Översiktsplan/Planstrategi, 2012, 

s.1). 

                                                           
6
 http://www.malmobusiness.com/sv/artiklar/fakta-om-malmo - 12-05-14 

http://www.malmobusiness.com/sv/artiklar/fakta-om-malmo
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3. Bakgrund  

3.1 Den moderna kommunen 

Ett internationellt fenomen som globaliseringen lämnar ingen aktör oberörd, kanske därför 

ordvalet – globalisering.  Precis som alla andra städer runt om i världen så har även svenska 

städer och kanske främst svenska kommuner de senaste decennierna genomgått stora 

förändringar. Förändringar som kanske kan bekräfta det som Geddes, Hall och Sassen menar 

har lett till en omfattande tävling mellan globala, nationella och lokala städer. 

Strax efter andra världskriget användes den i sammanhanget för Europa unikt fullt 

funktionella svenska industrin till att bygga upp ett krigshärjat Europa. Från början av 1950-

talet till en bit in på 1970-talet blomstrade den svenska ekonomiska utvecklingen. Den 

industriella produktionen ökade, levnadsförhållandena förbättrades och välfärdsstaten växte 

sig allt starkare. Det här var också en period som genomsyrades av en politisk stabilitet. De 

svenska städerna under den här perioden växte fort och samtidigt som urbaniseringen 

marscherade i rask takt fortsatte välfärdstaten att växa. Mellan 1950 och 1984 hade de 

offentliga utgifterna för välfärden ökat med hela 620 procent (Granberg, 2008, s. 365). 

Utvecklingen och den primära expansionen av välfärden i Sverige började lokalt, vilket så 

småningom resulterade i att en lokal välfärdstat med stort ansvar för välfärdsfunktioner och 

tjänster började ta form. Vidare under 1970-talet så inträffade ett antal händelser som kom 

att påverka den svenska välfärdsstaten och dess kommuners utveckling. Oljekrisen och 

stagnerandet av den industriella utvecklingen i Europa fick stora konsekvenser för Sveriges 

ekonomiska utveckling och gjorde att den saktade ner. Ökande arbetslöshetssiffor och en 

minskad politisk stabilitet gjorde att nya sociala mönster började ta form och så kallade eliter 

i samhället började alltmer frekvent bli ifrågasatta och kritiserade.  Även nya sociala 

rörselser dök upp som vädrade sitt missnöje med de sociala, politiska och ekonomiska 

systemen.  Även om välfärdstaten var omskakad och utvecklingen hade börjat stanna av 

fortsatte utvecklingen i den offentliga sektorn några år till tills expansionen tog stopp i 

början på 1980-talet.  Detta bidrog i sig till vissa centrala styrningstendenser. Detta föll sig 

naturligt, eftersom då en stat upplever ekonomisk lågkonjunktur vill den ha mer makt och 

kontroll över sina resurser och utgifter (Granberg, 2008, s. 366).  
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Ökade krav på den kommunala nivån förde med sig ett ökat behov av reformation, vilket i 

sin tur resulterade till kommunsammanslagningarna mellan 1952 och 1974 där 2500 

kommuner blev 278.  Sammanslagningarna har setts som ett konkret uttryck för den 

socialdemokratiska ambitionen att höja den kommunala nivåns prestanda.  Reformen ledde 

med andra ord till ett ökat antal offentliga företrädare. I och med detta började en 

professionalism genomsyra kommunerna. Detta som ett led i att den kommunala nivån 

skulle kunna vara mer delaktig i att nå de nationellt formulerade målen för välfärd 

(Granberg, 2008, s. 366-367).  Syftet med kommunsammanslagningarna var att öka 

kommunernas kapacitet att kunna genomföra en nationell välfärdspolitik med sektorvis 

indelning. Områden som skolan, socialtjänsten och övriga verksamhetsområden delades upp 

i separata sektorer som ett led i att öka områdets professionella kompetens. Efter detta kan 

man säga att de moderna kommunerna börjar ta form (Montin & Granberg, 2013, s. 13) 

Två syften var dominerande i kommunerna och dess relation till staten under 1970-talets 

reformering. Det första var att forma en nationell sammanbunden representativ demokrati 

med de politiska partierna som bas och det andra var att forma starka institutioner som 

skulle kunna genomföra nationell reformpolitik. Efter sammanslagningarna på 1970-talet 

framhölls även negativa effekter som att det nu var färre förtroendevalda och att 

tjänstemännen hade fått makt de inte hade tillbehörighet till. Problemet som målades upp 

under den här tiden var alltså att det var för lite demokrati och för svag politisk styrning 

(Montin & Granberg, 2013 s. 13). 

3.2 Den marknadsinriktade kommunen börjar ta form 

Under 1980-talet började kommunala aktörer fokusera på nya sätt att mobilisera lokala 

resurser för att nå de nationella målen. Samarbeten mellan aktörer från olika delar av 

samhället som tillsammans mötte lokala utmaningar började bli allt vanligare och fick fart. 

Ett tydligt exempel på detta är den ökning av partnerskap i den svenska lokalpolitiken 

(Granberg, 2008). Vidare öppnades portarna för den klassiska kapitalismen mycket tack vare 

tillbakagången av den socialdemokratiska modellen som tidigare varit så lycksosam i Sverige.  

Sveriges välfärdspolitik var vid det här laget sargad och på defensiven. Ett resultat av detta 

var att det skapades en debatt i politiken som gick ut på att man antingen var för eller emot 

välfärd. Det fanns inget mellanläge. Den här debatten renderade i att idéer med neo-
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liberalistiska influenser fick luft under vingarna och så småningom fick fotfäste på samtliga 

nivåer i den offentliga sektorn.  Implementeringen av idéer som NPM (New Public 

Management) modellen är ett tydligt exempel på detta och en ökad prioritering av 

effektivitet framför demokrati och ett steg mot professionalism (Granberg, 2008, s. 367).  

Filosofier som ovan nämnda NPM stod i direkt konflikt med samordning, samarbete och 

samverkan mellan olika verksamheter vilket bidrog till en förstärkning av sektoriseringen. 

Det här var ett resultat av motsatt effekt i och med att staten försökte ta olika initiativ för att 

bryta sektoriseringen. Vidare har strävan efter att få en ökad samverkan mellan olika 

offentliga myndigheter fortsatt och gett upphov till marknadsorientering i slutet av 1980-

talet. Marknadsorientering som först och främst inspirerades av det privata näringslivets 

beställar- och utförandemodell. Framför allt har lagen om offentlig upphandling haft stor 

betydelse för att främja konkurrensutsättning och valfrihet. Det har bidragit till att den 

kommunala sammanhållningen blivit allt mindre och att den politiska styrningen alltmer sker 

genom kontrakt och avtal (Montin & Granberg, 2013, s. 17).  

Nästa stora avstamp i kommunernas utveckling var på 1990-talet då 

regionaliseringsprocessen drog igång på riktigt. I spetsen var Västra Götaland och Skåne som 

fungerade som pilotregioner. Vad detta innebar var bland annat att de fick en regionstatus 

och att regionala utvecklingsfrågor samt hälso- och sjukvård överfördes från landstinget till 

direktvalda regionparlament.  Parallellt med detta började det att utformas kommunala 

samverkansorgan för att främja regionaliseringen.  Om det politiska systemet innan kunde 

beskrivas av en stark stat och starka kommuner kunde det nu urskiljas en nivå mellan dessa 

där både tidigare kommun- och landstingspolitiker deltog, den regionala nivån. Något som 

därefter hade en stor inverkan på kommunernas agerande var regionaliseringen. Sveriges 

intåg i EU 1995 (Montin & Granberg, 2013, s.18; Granberg, 2008, s. 367).  Efter det var det 

inte längre bara staten som formellt styrde kommunerna och regionernas verksamhet. Nu 

var de även tvungna att förhålla sig till EUs lagar och regler.  Detta har haft en stor inverkan 

på den kommunala och regionala utvecklingen i form av att de har fått möjligheter att 

mobilisera resurser och söka medel till projekt som de annars inte kunnat få. Det har tystat 

den dominerande skara som till en början tvivlat på att regioner och kommuner skulle 

påverkas särskilt mycket av medlemskapet i EU (Montin & Granberg, 2013, s18).  
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 I Sverige har alltså regionerna och städerna fått ett större inflytande och möjlighet att 

påverka sin egen utveckling. Det har skett en förskjutning av makten, en decentralisering, 

som drivits av en regionaliseringsprocess som i Sverige inleddes redan under tidigt 1990-tal. 

Regionerna har nu ansvaret för sina utvecklingsstrategier och är även en direktlänk till EU, 

som de är berättigade att söka bidrag från.  Till följd av regionaliseringen i Sverige har 

regionerna blivit allt mer autonoma och därmed blivit mer eller mindre tvungna att titta sig 

över axeln och konkurrera mot andra regioner eller andra städer, för att kunna skapa 

regional utveckling och tillväxt (Stegmann McCallion 2007, s. 336, 339). 

Under 2000-talet började kommunerna alltmer att intensifiera sin samverkan med varandra 

och det privata näringslivet i olika former av professionella partnerskap, vilket idag tydligt 

präglar den kommunala och regionala arenan.  Detta är något som det med åren lagts allt 

större vikt vid för att kunna främja tillväxten och därmed också konkurrenskraften hos 

kommunerna. Något som kan kallas för en marknadsorienterad kommun börjar ta form, en 

kommun som alltmer fungerar som ett företag.  Tolkningen kan vara att det mesta handlar 

om effektivitet och produktion vars mål är att kommunerna ska kunna hävda sig på den 

nationella, men även tack vare EU, den internationella arenan.  

Den klassiska industrins nedgång gav möjligheten för kommuner och dess städer att ändra 

sin image, att marknadsföra sig som något annat än en industristad.  Marknadsföring genom 

en ny image eller stämpel verkade ha en uppsamlingseffekt av centrala aktörer som var 

drivande i utvecklingen.  Den här nya stämpeln, märket, identiteten bidrog till en positiv 

känsla som centrala aktörer kunde ansluta sig till. Detta gjorde att identiteten = märke, nu 

vände sig till både lokala aktörer och aktörer utifrån. Stadens konkurrenskraft idag är något 

som står högt upp på de lokala dagordningarna. Detta beroende på internationaliseringen 

och avregleringen av den internationella och nationella ekonomin. Detta har gjort att fler 

städer försöker att marknadsföra sig och ändra på sin image (Granberg, 2008). Ofta sker 

detta genom förnyelse av områden i staden som innan symboliserats av industri t.ex. 

hamnar och industriområden.  Vidare är ekonomiskt tillväxt något som problematiseras och 

ofta verkar det ses som en utmaning av större vikt än politik och demokrati. Ofta tas det in 

privata aktörer i syfte att skapa en stad där invånarna trivs.  Detta görs även om 
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sammarbeten mellan offentlig och privat sektor kan innebära problem med transparens, 

ansvarsutkrävande och rubba den lokala politikens legitimitet (Stoker, 1998, s. 21) 

Kommunala aktörer kämpar för att uppnå ökad produktion och effektivitet i syfte att skapa 

ekonomisk tillväxt. Det är ett problem som alla aktörer tvingas att hantera, för det är inget 

som staden kan rymma ifrån. Ekonomiska faktorer och en brist på resurser gör att allt fler 

kommuner och dess städer tittar utanför sina gränser för att finna aktörer att kunna 

interagera med. (Granberg, 2008, s. 374) 

Montin och Granberg beskriver en marknadsstyrd utveckling av de svenska kommunerna. 

Detta bidrar till en kommun som mer liknas vid ett företag som strävar efter ekonomisk 

tillväxt. Precis som alla andra företag måste de konkurrera om de resurser som finns genom 

att marknadsföra sig och öka sin produktion.   
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4.  Diskursen om städer i ständig konkurrens 

Detta kapitel avser att beskriva en diskurs om städer i ständig konkurrens, därför läggs ingen 

vikt vid om litteraturen är baserad på legitimt förankrad forskning eller inte. Just därför 

kommer diskursen att utgöras av både forskare- teoretiker- och organisationers åsikter, 

forskning och policydokument för att skapa en bild av den diskurs som avses att beskrivas. 

Efter varje avslutat stycke i en kort sammanfattning kommer det att lyftas ut ett antal 

centrala nyckelbegrepp som är signifikanta för det berörda stycket och diskursen. Detta görs 

för att senare använda de centrala begrepp som lyfts ut och för att analysera kommunernas 

tre strategiska dokument 

Diskurs är i den här uppsatsen de idékomplex, föreställningar, åsikter och tankesätt som 

företag, organisationer, forskare och författare har för att beskriva och argumentera för en 

verklighet där städer befinner sig i ständig konkurrens, alltså med andra ord deras olika 

infallsvinklar och sätt att resonera kring hur städer konkurrerar samt faktorer för 

konkurrenskraft (Esaiasson m fl, 2012, s. 20). 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet har litteraturen som ska beskriva diskursen valts ut 

med utgångspunkten att den ofta ska ha använts av andra aktörer verksamma inom det 

aktuella fältet. Literaturen som förekommer i detta kapitel har för avsikt att beskriva en 

diskurs om städer i ständig konkurrens, är litteratur som många gånger citerats eller används 

av andra. Målet är att ge en övergripande bild av diskursen och därför kommer detta kapitlet 

att utgöras av både internationella organisationer, forskare och teoretiker. Anledningen till 

detta är att diskursen inte endast styrs av forskning utan också av stora organisationers 

åsikter, precis som alla människor påverkas av inflytelserika aktörer påverkas diskursen. 

Därför kommer detta diskurskapitel att utgöras av rapporter och policydokument från 

internationella organisationer som OECD, IMD och IBM men även också andra inflytelserika 

teoretiker och forskare inom diskursen som Simon Anholt och Richard Florida.  Anholt anses 

vara fadern till konceptet place branding och diskuterar bl. a. ett antal kanaler som en stad 

medvetet eller ofrivilligt kan påverka sitt rykte med.  Richard Florida beskriver uppkomsten 

av en ny social klass, den kreativa klassen som enligt honom bör ses som alla platsers 

villebråd.  Litteraturen som utgör diskursen om city competition kommer i min uppsats att 

fungera som en teoretisk bas, en utgångspunkt som använd för att kunna undersöka och 
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analysera de tre valda kommunernas strategiska dokument. Dessa materialval görs för att 

kunna beskriva diskursen.  

 

4.1 City competition 
 

Ökad konkurrens är som vi alla nog vet vägen till ekonomiskt nirvana. Det är en 

egenskap som är eftertraktad inom alla ekonomier, och termen ökad konkurrens är 

något som vi frekvent kan få höra på politiker och ekonomiska experters läppar 

(Begg, Iain 1999, s. 1). 

Nu när städer alltmer uppfattas som konkurrerande mot varandra på olika nivåer 

blir faktorer för konkurrensfördelar oerhört eftertraktade att undersöka. Många städer, vare 

sig de är nationella, regionala eller lokala har ekonomiska utvecklingsstrategier som utgår 

ifrån premisserna att något kan göras för att öka konkurrenskraften. I USA finns det t.ex. en 

special Commission for Competitiveness och i Storbritannien kom The White Papers på 1990-

talet. Enligt Begg är White Papers i det här fallet en teknisk rapport som kommer med 

lösningen; ökad konkurrensutsättning för en förbättrad ekonomi i Storbritanniens städer 

(Begg, 1999, s.1).  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en 

organisation som har producerat mängder av rapporter på ämnet stadskonkurrens. Ett 

exempel är rapporten, Competitive Cities in the Global Economy (OECD, 2006). Begg hävdar 

att det är ett bristande samförstånd angående vad termen konkurrens innebär samt hur 

policyn ska utformas för att förstärka den. Begg säger också att de flesta människor ändå kan 

ha en instinktiv uppfattning angående att vissa ekonomier fungerar bättre än andra och att 

det finns systematiska skäl för detta. Vi kan alltså se det, men det blir desto svårare när vi 

ska definiera varför. Vidare hävdar Begg att det tas för givet att vissa städer börjar förlora sin 

konkurrenskraft.  Städer som tidigare varit kraftfulla katalysatorer i sina respektive 

ekonomier börjar att succesivt tappa fotfäste. Förklaringen menar Begg beror på nedgången 

av traditionella industrier som tillverknings- och gruvindustrin och att detta ligger bakom 

tillbakagången hos många städer i t.ex. norra och östra USA, men även i norra Europa. Begg 

tar som exempel de ökade ekonomiska- och sociala problemen i många brittiska städer de 

senaste decennierna och hur det har lett till frågor om deras konkurrenskraft, samt om 

frågor om de specialiserar sig på rätt sorts aktiviteter eller inte (Begg, 1999, s. 1). 
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En annan förklaring till en minskad konkurrenskraft hos tidigare starka städer menar Hall att 

många forskare anser har att göra med just globaliseringen.  Framsteg i 

informationsteknologin och stora strukturella förändringar har gjort att förutsättningarna för 

konkurrens mellan städer har ändrats. Som tidigare nämnt, är det nu en kamp om positioner 

mellan städer och tydligast märks denna dragkamp mellan finansiella center som London, 

New York och Tokyo (Hall, 1996, s. 1) 

Vad Peter Hall och Saskia Sassen menar är att till följd av bl. a. globaliseringen och den 

ökande informationsutvecklingen har städer tvingats börja agera på ett helt annat sätt än 

tidigare. Detta mynnar ut i en tävling mellan städer. En tävling om positioner, en tävling om 

arbetskraft, besökare och investeringar, alla med samma mål – tillväxt.  Nu måste städerna 

titta över axeln och se sig runt om och försöka se vad andra städer gör och fundera hur de 

ska svara på det. Det har blivit som en stor marknad där försäljare konkurrerar med andra 

försäljare om att få människor att köpa just deras varor. Begreppet som vuxit ut ur detta har 

kommit att kallas för city competition – en ständig konkurrens mellan städer.  

Ur detta stycke som är det första i mitt teorikapitel så kommer jag från Peter Hall och Saskia 

Sassens rapporter lyfta ur den som jag anser för den här diskursen centrala begreppen; 

 Konkurrens 

 Tillväxt 

4.1.1  OECD 

 OECD har i sin rapport Competitive Cities in the Global Economy, 2006, diskuterat den ökade 

konkurrensen bland städer med utgångspunkt från deras medlemsländer där bl. a. Sverige 

ingår.  

OECD menar att globaliseringen prövar de regionala ekonomiernas förmåga att anpassa sig 

och använda sin konkurrensförmåga. En förmåga som i sin tur kan leda dem till många nya 

möjligheter för utveckling. Som ett resultat av den ökade decentraliseringen i många 

demokratier är inte längre den centrala statsapparaten ensamt ansvarig för 

utvecklingsstrategier (OECD, 2006, s. 3). 
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Enligt OECD är städer viktiga generatorer av inkomst, arbetskraft och produktion samt en 

viktig del i regioners konkurrenskraft. Vidare brukar städer ofta anses som drivande av den 

nationella ekonomin. Detta med goda skäl eftersom i storstadsområden är 

produktionsnivåerna generellt sett högre och har ett större flöde av människor, gods, varor, 

kapital, idéer och tjänster. I de flesta OECD länder står storstadsområdena för stor del av 

landets BNP ( bruttonationalprodukt). Sverige är inget undantag då Stockholm står för hela 

31,5 % av landets totala BNP. Detta gör av förklarliga skäl större städer till väldigt viktiga för 

länders ekonomiska utveckling (OECD,2006, s. 38).  

Hur beskriver OECD City Competition? OECD menar att det producerats mycket litteratur på 

ämnet stadskonkurrens och att det i litteraturen ofta nämns faktorer som infrastruktur, 

tillgänglighet, industri, ekonomisk struktur, humankapital och arbetskraft som viktiga 

faktorer för en stads konkurrenskraft. Dessa faktorer är viktiga så kallade drivers i 

att möjliggöra t.ex. entreprenörskap, innovation och investeringar som OECD ser som viktigt 

för att kunna skapa företagstillväxt och produktutveckling. Något som kanske är ännu 

viktigare  är att dessa faktorer skapar möjligheter att få den nya kunskapsekonomin som 

förutsätter kreativitet och innovation att växa (OECD, 2006). 

OECD nämner IMD ( International Institute for Management Development) som en av de 

mest centrala organisationer inom diskursen gällande konkurrenskraft. IMD mäter 

konkurrenskraft utifrån fyra huvudsakliga kategorier: Ekonomiskt agerande, offentlig 

effektivitet, affärs- och företagseffektivitet samt infrastruktur. Dessa fyra kategorier kan 

delas upp ytterligare i underkategorier för att mer specifikt kunna förklara tillväxten. 

Exempel på underkategorier togs fram i en studie i England 2004, av bl. a. Michael Parkinson 

och Mary Hutchins för ODPM (Office of the Deputy Prime Minister.) Studien identifierade ett 

antal faktorer för urban konkurrenskraft. Dessa var bl. a. ekonomisk mångfald, livskvalitet, 

skicklig arbetskraft, intern och extern tillgänglighet, innovation i företag och organisationer 

samt hur kapabel staden/kommunen är att ta strategiskt viktiga beslut (Parkinson et al, 

2004). 

Vidare menar OECD att städer konkurrerar om mobila faktorer som generar produktion av 

arbete och kapital. Städerna tävlar mot varandra genom att förse sig med de mest optimala 

kombinationer av lokaliseringsfaktorer, såsom grönområden i staden, bra bostadspriser, 
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företagssupport, hög skolkvalitet, närvaro av huvudsäten för företag som ett led i att locka 

till sig investeringar. Med andra ord tävlar städerna om attraktivitet (OECD, 2006). 

 Produktivitet är enligt OECD nyckeln och kanske den mest avgörande faktorn för huruvida 

en stad eller region kan vara konkurrenskraftig. När man ska mäta t.ex. produktion av BNP 

(bruttonationalprodukt) kan det förklaras av tre olika faktorer hävdar OECD. Två av dessa 

faktorer är hur stor aktivitet det är i staden/regionen och hur stor eller liten arbetslösheten 

är. Den tredje och sista faktorn är också den av största vikt.  Det är hur hög produktivitet 

staden/regionen faktiskt har. Enligt OECD så är produktivitet utan tvekan den faktor som 

bäst kan mäta hur konkurrenskraftig en stad/region är ekonomiskt. Det är t.ex. ingen 

tillfällighet att storstäderna bland OECD:s medlemsländer som står för störst produktion av 

BNP också har den högsta produktiviteten. Vad OECD menar är att om en stad ska sikta på 

att göra någonting för utvecklas, så är det att arbeta för att öka produktiviteten i de urbana 

områdena (OECD, 2006, s. 56-57).  

 I en omfattande rapport, Competitive European Cities: Where do the Core Cities Stand?  

gjord åt Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), så har ett antal professorer bl. a. 

Michael Parkinson undersökt hur engelska städer står sig konkurrensmässigt gentemot 

övriga Europa. Anledningen till undersökningen menar Parkinson var att det finns en oro att 

viktiga grundbultsstäder som under en tid upplevt ekonomiska förändringar och 

omstruktureringar, vanligtvis gamla industristäder, inte är tillräcklig slagkraftiga. Därför sökte 

den här rapporten att ta reda på faktorer för konkurrenskraft i syfte att komma ikapp sina 

europeiska konkurrenter (Parkinson et al, 2004). 

I rapporten nämns tre faktorer som extra viktiga för konkurrenskraft. Faktorerna har de fått 

fram genom litteraturstudier och enkätundersökningar med aktuella beslutsfattare för 

policys. 

Faktorerna som Parkinson identifierar är: 

– Innovation, tillgänglighet, högutbildad arbetskraft.  

Tyvärr menar dock Parkinson att faktorer som dessa är svåra att mäta och många experter är 

oense om faktorernas egentliga inverkan och på vilket sätt de ska mätas. Han hävdar att det 
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är ett komplext och rörigt område, för det finns aldrig helt perfekta data som kan mäta alla 

olika indikatorers utfall (Parkinson et al. 2004, s. 31).   

OECD och Parkinson lägger stort fokus i sina rapporter på produktivitet, innovation, 

tillgänglighet och högutbildad arbetskraft som faktorer för en stads möjligheter till att bli 

konkurrenskraftig. Ur detta stycke väljer jag då att dessa centrala begrepp; 

 Produktivitet 

 Tillgänglighet 

 Innovation 

 Högutbildad arbetskraft 

 4.1.2 IBM 

IBM (International Business Machines Corporation) är ett amerikanskt multinationellt 

företag som bl. a. arbetar med It-teknologi och konsulttjänster till företag. De har gjort en 

rapport vid namn, Smarter Cities for Smarter Growth- how cities can optimize their systems 

for the talent-based economy. Det IBM gör i rapporten är att utveckla strategiska insikter för 

beslutsfattare inom offentlig och privat sektor.  Syftet med rapporten som IBM:s Institute for 

Business Value gjort är att visa på vikten av en upprustning för den allt mer närvarande 

kunskapsbaserade ekonomin (IBM, 2010).  

 När vi klev in i 2000-talet har mycket förändrats på bara några decennier. Tillväxt, 

ekonomiskt värde och konkurrensskillnader tenderar att mer bero på människor och deras 

färdigheter, kreativitet och kunskap. Precis som ekonomins kapacitet att skapa och 

absorbera innovation menar IBM.  IBM hävdar att för att städer ska kunna vara med och 

konkurrera behöver de bli bättre på att använda sig av avancerad informationsteknologi, 

analyser och system som ämnar utveckla tjänster mot en mer medborgarcentral inriktning, 

med andra ord kunskapsintensiva tjänster.  Genom att göra detta menar IBM att städer 

bättre kan attrahera, skapa, förverkliga och bibehålla sina medborgares förmågor, kunskap 

och kreativitet (IBM, 2010, s. 1).  

Vidare beskriver rapporten att den tunga tillverkningsindustrins drivkraft av ekonomin börjar 

sakta men säkert att ge vika för en ny ekonomi som baseras på kunskap och kreativitet. Den 



22 
 

så kallade kunskapsekonomin. IBM menar att i dagsläget så bestäms en stads 

konkurrensförutsättningar utifrån möjligheterna att skapa kreativa och innovativa miljöer för 

att ta tillvara på arbetskraftens färdigheter och kunskap. Det här är en förändring från 

tidigare drivande tillväxtfaktorer som t.ex. tillgänglighet av naturresurser, fysiskt arbete och 

tillverkning. Som ett resultat av detta förklarar IBM att kunskapen, kreativiteten och 

innovationen hos arbetskraften kollektivt kan ses som en slags talangpool. För ekonomin har 

detta blivit allt mer viktiga drivkrafter av den ekonomiska aktiviteten och tillväxten (IBM, 

2010, s. 2). 

IBM tror att smarta lokala beslutsfattare kommer att ta fördel av möjligheterna som 

förändringen i den nya ekonomins drivkrafter för med sig när man antar utmaningarna i de 

demografiska förändringarna. Förändringar som t. ex. att allt fler människor lämnar 

landsbygden för att flytta till mer urbana områden. Det som IBM tror vad de kallar för 

smarta beslutsfattare kommer att göra är att ändra sina investeringsstrategier för att 

attrahera och stötta stora massor av arbetskraftspooler. Detta för att skapa system som är 

designade för att optimera stadens utveckling kring högt utbildade och innovativa 

medborgare, samhällen och kunskapsintensiv företagsverksamhet.  

Genom att skapa bättre transportsystem för stötta kreativ innovation och teknologisk 

forskning och utveckla offentliga tjänster är det möjligt att skapa en omgivning som stöttar 

och föder en bättre livskvalitet som gör staden mer attraktiv för en kunskapsbaserad 

befolkning. IBM menar att städer kan börja bygga för tillväxt på en gång. De kan t.ex. 

förbättra den nuvarande förseelsen av tjänster och även försöka lägga grunden för nya och 

mer expanderande tjänster genom att göra sina kärnsystem som transport, rättssäkerhet, 

offentliga tjänster, utbildning och sjukvård ”smartare (IBM, 2010) 

Det som IBM förespråkar är att det inte är längre är möjligt att endast förlita sig på den 

industriella massproduktionen av varor. Det som påstås är att produktion 

av kunskapsintensiva tjänster är det som efterfrågas och är det som är drivande i 

utvecklingen. Man identifierar en allt mer ökande kunskapsbaserad ekonomi som kräver 

kunskapsintensiva tjänster för att utvecklas Detta, hävdar IBM, kan uppnås genom att skapa 

system som med hjälp av informationsteknologi och analyser kan förbättra hur staden 
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fungerar och som i sin tur kan stimulera till en blomstrande kunskapsdriven ekonomi. (IBM, 

2010, s. 2) 

 Ett intressant inlägg i debatten gör IBM när de ger sin syn på hur städer skall tackla världens 

ekonomiska svårigheter. De senaste åren har städer runt om i världen upplevt kraftiga 

ekonomiska kriser i bl. a. USA och Europa. IBM menar att det är förståeligt att många 

beslutsfattare så här efter ekonomiska kriser känner sig tvungna att prioritera behovet av ett 

långsiktigt jobbskapande, men vad som är viktigt att tänka på här menar IBM är vilka jobb 

som skapas. För att få ett hållbart och effektivt samhälle måste städerna utveckla en mer 

strategisk inriktning för jobbskapande. Städerna måste fokusera på kvaliteten på jobben som 

skapas, samt människorna som väljer staden för att skapa och fylla jobben. Detta istället för 

att endast tänka på mängden jobb som skapas. En undersökning som IBM tagit del av, utförd 

av OECD under 2010, visar på ett starkt samband mellan hög utbildningsnivå och 

kunskapsintensiva tjänsters positiva inverkan på BNP. Undersökningen visar tydligt på att 

desto högre procent högutbildad arbetskraft det finns, desto fler kunskapsintensiva tjänster 

finns att tillgå som i sin tur renderar till en större inkomst och ett högre BNP (IBM, 2010, s. 

3). 

IBM diskuterar i sin rapport vikten av arbetskraftens kunskap och kreativitet som betydelse 

för att skapa innovation och tillgodose kunskapsintensiva tjänster i dagens kunskap- och 

informationsekonomi. IBM menar alltså att genom att ha en stor bas, talangpooler som de 

säger, med högutbildad arbetskraft innehar man en mängd konkurrensfördelar där 

möjligheten för innovation, kreativitet och produktivitet ökar. Ur detta stycke lyfts följande 

centrala begrepp ut:  

 Kunskap 

 Kreativitet 

 Högutbildad arbetskraft 

 Innovation  

 Produktivitet 

Eftersom begreppen innovation, produktivitet och högutbildad arbetskraft redan lyftes ut i 

4.1.1, tillkommer följande två begrepp från senaste stycket. 
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 Kunskap och Kreativitet 

4.2 Place branding/ competitive identity 

Den övergripande internationella diskursen menar att forskning och studier tydligt visar att 

det sker en tävling, så kallad city competition mellan städer, stora som små.  Alla försöker 

tävla om uppmärksamhet för att få möjlighet till nya investeringar och större 

befolkningssiffror, som i sin tur renderar i tillväxt.  Enligt organisationer som OECD och IBM 

visar forskningen att de investeringar och nya invånare som söks är innovativa, kreativa och 

högt utbildade (IBM, 2010; OECD, 2006). 

Men hur visar sig egentligen konkurrensen mellan städer? Vad är det de gör för att locka till 

sig företag, nya invånare och besökare? Det finns tydligt exemplifierat i forskningen vad det 

är städerna söker för att utvecklas och konkurrera, men hur gör de rent praktiskt för att få 

dit det de söker för att kunna bli mer konkurrenskraftiga? (IBM, 2010)(OECD, 2006)( 

Parkinson, 2004).  

4.2.1 Simon Anholt  

Simon Anholt är en politisk rådgivare, forskare och författare från England. Han brukar kallas 

för fadern av begreppen nation branding/place branding, som handlar om ett 

tillvägagångssätt vilket lägger fokus på ryktet och det symboliska värdet i produkter. Han har 

skrivit flera böcker om ämnet och har på senare år döpt om området till competitive 

identity, alltså med svenska ord - konkurrensidentitet. Vad Anholt skriver om är en vital del 

av diskursen kring city competition och kan fungera som en förklaring till hur konkurrensen 

mellan länder, regioner och städer visar sig och varför den anses så viktigt av flera inom 

diskursen  

4.2.2 Vikten av ett gott rykte 

 Idag vill varje plats på jorden göra något för att påverka sitt rykte, enligt Anholt. Det spelar 

ingen roll om det är ett land, region eller stad. Alla bryr sig om det och alla vill skapa sig ett 

gott rykte.  Dock är det idag långt ifrån allmänt förstått hur det ska gå till i praktiken och hur 

ett affärsmässigt angreppssätt effektivt och ansvarsfullt kan appliceras i den offentliga 

verksamheten och den ekonomiskautvecklingen. Tyvärr, menar Anholt (2007), är det så att 

många regeringar och offentliga institutioner klänger sig kvar vid vad han kallar för den naiva 
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tanken att branding/marknadsföring av t.ex. en stad eller region inte är något simplare än en 

vanlig produktmarknadsföring.  Där produkten exempelvis råkar vara en stad istället för ett 

gym eller ett telekomföretag. Riktigt så enkelt är det inte menar han.   Anholt påstår att 

detta är ett vägskäl som många länder, städer och regioner ställs inför. Antingen så väljer de 

att tro på vad han kallar för den naiva tanken, att place branding är inget annat än en 

marknadsföring av en vanlig produkt och därmed slösas stora summor pengar på fruktlös 

propaganda. Eller så väljer man den andra vägen och omfamnar den allt ökande forskningen 

och expertisen på ämnet och höjer diskussionen till den nivå den förtjänar genom ta vara på 

den expertis som finns.  Anholt menar att om detta görs så kan utgången för en stad bli en 

helt annan historia. Anholt förklarar att precis som brand management har visat sig vara ett 

av de mest användbara instrumenten för att skapa tillväxt i affärssektorn, så kan applicering 

av detta även möjliggöra utveckling och skapande av konkurrenskraft i städer och regioner 

som kan få en enorm genomslagskraft i många år framöver (Anholt, 2007, s. 1 ) 

Vad är då egentligen competitive identity och place branding?  Idag är världen en enda stor 

marknad menar Anholt och den alltmer ökande globaliseringen gör att varje stad måste tävla 

med alla för att kunna få sin beskärda del av världens konsumenter, turister, investerare, 

studenter, entreprenörer, events, uppmärksamhet och respekt från internationell media 

(Anholt, 2007, s. 1).  I den spridda och nästintill förvirrande labyrint av städer hävdar Anholt 

att människor och organisationer varken har tid eller möjlighet att ta reda hur en stad 

verkligen är.  Detta betyder att det handlar om att fånga uppmärksamheten och skapa sig ett 

namn som associerar till ett gott rykte (Anholt, 2007). 

Anholt hävdar att städer är som böcker. Har du inte har tid att läsa en bok så dömer du den 

av dess omslag.  Våra sinnen påverkas konstant av förutfattade meningar, klyschor och 

stereotyper.  Oavsett om de är positiva eller negativa påverkar de vår uppfattning 

om platser, deras invånare och produkter. Anholt säger att detta kan verka orättvist, men 

det är så verkligheten är och det finns inget vi kan göra åt det. Ett exempel på detta är vår 

inställning till länder och städer i Afrika eller södra Asien. Vi antar att de är fattiga, lågt 

utvecklade och absolut inte innovativa och progressiva, men vad vet vi om det egentligen 

undrar Anholt? Det är inte precis så att människor idag oss tid att verkligen ta reda på hur 

det ser ut på dessa platser. Allt detta sammantaget menar Anholt är en faktor till att 
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progressiva länder och städer inte får i närheten av så mycket uppmärksamhet, besökare, 

företag eller investeringar som de behöver, just för att deras rykte är svagt eller negativt. 

Detta medan andra läder och städer fortfarande lever på gamla meriter och en god image, 

som de tillhandahöll för decennier sedan och idag inte gör mycket för att leva upp till. 

Faktum är att platser med ett gott, kraftfullt och positiv rykte sällan möter motstånd när de 

gör saker. Detta till skillnad från platser med ett sämre rykte som ofta möter ett starkt 

motstånd och upptäcker att nästan allt är svårt och att somliga saker är närmast omöjliga 

genomföra. Därför förklarar Anholt att det första en stad eller region måste göra är att 

upptäcka vad omvärlden har för uppfattning om dem. Utan att veta detta blir det svårt att 

göra något åt situationen och ta fram en strategi för hantera det och bygga upp sitt rykte. En 

viktig insikt i detta är att förstå att platser med ett sämre rykte inte har samma 

förutsättningar som andra platser med ett bättre rykte. De med ett sämre rykte är redan på 

förhand utdömda av omgivningen och har då mindre möjligheter att framstå som attraktiva 

plaster att besöka, investera i eller flytta till. Det ska även tilläggas att dessa stereotyper som 

Anholt beskriver ofta inte är sanna utan platser som kämpar med ett dåligt rykte faktiskt kan 

ha en enorm potential för utveckling, men får inte riktigt den chansen på grund av 

omgivningens inställning (Anholt, 2007, s. 2).  

Idag marknadsför länder och städer sina produkter men det är sällan så att det görs på ett 

koordinerat sätt. Anholt menar att det är just att det görs på koordinerat sätt som är oerhört 

viktigt för att skapa en helhetsbild för externa människor och företag. Det finns många olika 

institutioner, företag och organisationer i en stad och om alla marknadsför egen sin version 

av staden så blir det sammantaget ingen trovärdig helhetsbild. Det som händer är att t.ex. 

stadens budskap ställs i kontlikt mot varandra och det bidrar till motsägelser (Anholt, 2007, 

s. 2-3).   

4.2.3 The Theory of Competitive Identity 

Teorin om competitive identity har utvecklats av Simon Anholt i syfte att kunna förklara hur 

länder och städer världen över kommunicerar. Enligt Anholts teori finns det sex naturliga 

kanaler som länder medvetet och oavsiktligt skapar sig ett rykte på. Flera av dessa kanaler 

Anholt beskriver är relevanta för hur en stad hanterar eller inte hanterar sitt rykte. Dock 

passar vissa kanaler inte in på städer utan går bättre ihop med länder Oavsett detta kommer 
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de sex olika kanalerna att presenteras i studien, för att kunna ge en helhetsbild av Anholts 

Theory of Competitive Identity (Anholt, 2007).  

1. Turism är en kanal som en stad kan använda sig av i sitt skapande eller 

upprätthållande av sitt rykte. Hur arbetar staden t.ex. för att locka till sig turister? 

Ofta är det så att människors första intryck av en stad är genom det första besöket 

som görs. Detta gäller oavsett om det är som ett turistmål eller i ett företagsärende. 

Anholt menar att den här kanalen är den som syns och hörs mest, eftersom det ofta 

är så att stadens turismavdelningen har den största budgeten och kompetenta 

marknadsförare (Anholt, 2007, s. 22). 

2. Exportvaror är en annan kanal. De kan fungera som kraftfulla marknadsförare av en 

stad om produkten är välkänd och kan förknippas med staden. Varorna kan alltså 

fungera som ambassadörer för staden.  Om ingen vet var en produkt kommer ifrån 

kan den inte påverka människors känslor och uppfattningar om staden som 

produkten kommer ifrån. När det är tydligt varifrån produkten kommer ifrån kan den 

fungera som en stor resurs för staden. Anholt ger exempel på Sony (Japan), 

Mercedes (Tyskland) och Red Stripe (Jamaica).   

3. Lokalt eller nationellt beslutsfattande kan påverka ett lands eller stads rykte, speciellt 

om det uppmärksammas i media. Detta gäller främst för ett lands rykte, eftersom 

beslutsfattandet på den nationella nivån mycket väl kan få ett eko i internationella 

medier. Det går även att tänka att sig lokala offentliga beslut som väcker uppseende 

kan påverka utomstående personers bild av platsen.  

4. Hur staden arbetar med rekrytering av talangfull arbetskraft, både inhemsk och 

utländsk. Hur försöker staden attrahera studenter? Hur staden bedriver sin 

företagsverksamhet och hur de använder sina investeringar? 

5. Enligt Anholt är kulturella och sportliga aktiviteter också en kanal som kan fungera 

som en resurs för landet eller staden. Finns det t.ex. kända artister, filmer, 

dokumentärer eller andra kulturella aktiviter som kan förknippas med platsen? Om 

så är fallet kan detta bidra till en positiv uppfattning om staden. Det kan självklart 

även gå åt andra hållet och vara en negativ resurs för staden om det existerar 

organisationer eller personer som uppfattas som negativa av omgivningen.  
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6. Den sista och sjätte kanalen för hur städer medvetet eller omedvetet kan påverka sitt 

ryckte, med andra ord hur omgivningen uppfattar staden, är stadens invånare. Hur beter 

sig den generella befolkningen, idrottstjärnor eller politiska ledare? Hur beter de sig mot 

stadens besökare och mot media? Detta är en viktig kanal eftersom den binder samman 

människors uppfattningar om folket och knyter den till staden. Det är t ex. på detta sätt 

som stereotyper kan skapas (Anholt, 2007, s. 25). 

Det Anholt vill förmedla med teorin om competitive identity är vikten av att få alla aktörer i 

staden att aktivt välja att gå åt samma håll och att tillsammans förmedla en gemensam bild 

av staden.  Det är inte önskvärt att turismavdelningen, tillväxtavdelningen eller 

studentsamordnaren sänder helt olika signaler om staden.  Det är just det här menar Anholt 

som skapar motsägelser och tveksamheter, att staden inte kan förmedla en tydlig och klar 

bild av sig själv till omvärlden.  Å andra sidan, om staden eller platsen lyckas med att 

förmedla sitt riktiga jag till omvärlden och själva tror på det kan de bekämpa stereotypa 

uppfattningar eller ett dåligt rykte och arbeta mot en konkurrenskraftig identitet. 

Sammanfattningsvis diskuterar Anholt vikten för en stad att förmedla sin ”riktiga” identitet 

till omvärlden. Genom att en stad gemensamt kan samordna sina resurser och framställa en 

gemensam bild av platsen så skapar man sig oerhörda konkurrensfördelar som inte kan 

mätas i pengar menar (Anholt, 2007, s. 26). 

Ur detta stycke lyfts ett samlingsbegrepp ut, vilket tar hänsyn till Anholts teori om hur en 

plats medvetet eller omedvetet kan hantera sitt rykte; 

 Identitet 

4.3 The Creative class -   Richard Florida 

Någon som väckte uppståndelse i början av 2000-talet var den amerikanske författaren, 

föreläsaren och teoretikern Richard Florida, som med sin bok The Rise of the Creative Class 

säger sig ha identifierat en ny klass i samhället. En klass som skapar utveckling, den kreativa 

klassen.  
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4.3.1 Den kreativa ekonomin 

 Det Florida beskriver är att det har skett ett skifte från 1950-talet och fram till idag. Det har 

under denna tid skett enorma förändringar i teknologi, industri, transportmedel och våra 

levnadsnormer etc. Florida anser sig ha kommit på förklaringen till detta och såväl för den 

fortsatta utvecklingen i samhället. Han säger att samhället förändras och utvecklas för att vi 

vill det. Logiken bakom förändringarna har förbryllat många forskare menar Florida och 

hävdar att på senare tid har många lösa trådar börjat falla på plats. Han säger att den 

drivande faktorn i samhället och ekonomin är kreativitet.  Både i arbetslivet och andra sfärer 

av våra liv så värdesätts kretivitet i högre utsträckning än aldrig förr och det ägnas alltmer tid 

åt det. Kreativiteten är ekonomins ultimata resurs. Förmågan att komma fram med nya idéer 

och bättre sätt att göra saker på är vad som höjer produktiviteten och därmed 

levnadsstandarden. Florida menar att det är kreativitet som skiljer oss människor åt från 

andra arter och att den nu har släppts lös i en aldrig tidigare skådad skala (Florida, 2002, s. 

4).  Florida nämner att många säger att vi idag lever i en informations- eller 

kunskapsekonomi. Florida anser dock att vad som är mer sant är att vi har en ekonomi som 

styrs och drivs av mänsklig kreativitet. Kreativitet som han definierar som  ”förmågan att 

skapa meningsfulla nya former” (Florida, 2002, s. 5). Vad som har hänt de senaste 

decennierna är att vi har börjat uppfatta och förstå förändringen och därmed systematiskt 

börjat agera mot den. Enligt Florida har antalet kreativa människor som utgör grunden till 

den vad han kallar kreativa klassen ökat de senaste decennierna. Han hävdar att det har 

vuxit fram en nya social klass. De som han menar utgör kärnan av den här nya klassen är 

forskare, ingenjörer, professorer, poeter, författare, artister, underhållare, skådespelare, 

designers och arkitekter för att nämna några (Florida, 2002, s. 69-71). 

För att kunna förstå ekonomins kreativa geografi och dess effekt på ekonomin ligger hos vad 

Florida kallar för den ekonomiska utvecklings tre T: Teknologi, Talang och Tolerans. Varje T är 

nödvändigt, men på egen hand inte tillräckligt för att bidra till helheten. För att kunna 

attrahera kreativa människor, genera innovation och stimulera ekonomisk tillväxt måste en 

plats ha alla tre. Florida har vidare utvecklat en teori för att förklara regional tillväxt som han 

kallar för creative capital theory . Teorin går ut på att den regionala ekonomin drivs av 

kreativa människor, som föredrar platser med mångfald, tolerans och som är öppna för nya 

idéer. Mångfalden menar Florida ökar chanserna att attrahera flera sorters kreativa 
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människor, alla med olika färdigheter och idéer. Platser med en mix av mångfald av olika 

sorters kreativa människor kommer troligtvis också att generera nya konstellationer som 

bidrar till tillväxten. Vidare hävdar Florida att mångfald och en koncentrering av arbetet 

bidrar till att öka kunskapsflödet. Desto mer mångfald av koncentrerat kreativt kapital desto 

mer innovation, jobbskapande och ekonomisk tillväxt tillkommer (Florida, 2002, s. 249). 

Florida diskuterar också betydelsen av att skapa så kallade ”scener” i staden/platsen som 

attraherar och tillfredsställer den kreativa klassen. Scener som utgörs av en mångfald inom 

t.ex. musik, konst, annan kultur, teknologi och sportaktiviteter. I dagens nutid förväntar sig 

människor mer av platser än vad man tidigare har gjort hävdar Florida. Förr var människor 

mer nöjda med att ha ett jobb på en plats och semester på en annan. Man kanske tog sig 

iväg på en miniweekend över helgen för att njuta av en dag på landet, åka skidor eller 

utbudet av nattliv och kultur i en annan stad.  Alltså idén om att vissa platser var 

identifierade med att arbeta och tjäna pengar medan en andra associeras med roliga 

aktiviteter. Vad Florida menar är att detta är idag inte är tillräckligt för att tillfredsställa 

människor. Han menar att fler och fler i sökande efter höjd livskvalitet börjar bete sig som 

turister i sin egen stad (Florida, 2002, s. 224). Detta är en följd av det moderna kreativa 

arbetet som växer fram. Människor vill fortfarande resa bort ibland men till följd av flexibla 

och oförutsägbara arbetstider vill man ha alltid ha rekreationsaktiviteter nära till hands. Ett 

exempel som Florida tar upp är att när de slutat efter en lång arbetsdag kan de behöva ett 

break för att ladda batterierna. Han menar att många av hans intervjupersoner uttryckt att 

en cykel- eller springtur är det verkliga avstampet och skapar en känsla av ledighet. 

Människor som Florida pratat med önskar ett stort och varierat utbud av nattliv. Det som är 

mest eftertraktat är de som är upplevelseinriktade, såsom livemusik, konstgallerier, teater 

och annan underhållning (Florida, 2002, s. 225). 

Slutligen hävdar Florida att för att en plats ska lyckas behöver den investera i kreativt kapital. 

Det måste alltså ske en förändring från att investera stora summor pengar i fysiskt kapital 

såsom sportarenor, stora köpcenter, konferenscenter etc. Detta är mer eller mindre 

meningslöst enligt Florida. Istället skulle dessa platser tjäna mycket mer på att lägga en liten 

del av pengarna på att investera i utbildning, kompetensutveckling, forskning eller andra 

områden som konst och kulturella aktiviteter. Sådana investeringar kommer att genera och 
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attrahera både forskning, teknisk- och kreativ talang som bidrar till att attrahera företag och 

locka till sig människor från andra platser (Florida, 2002, s. 320-321).  

Florida diskuterar genomgående i sin bok ,The Rise of the Creative Class, om vikten av 

kreativitet för skapande av innovation, produktivitet och utveckling för att uppnå tillväxt. Ur 

detta stycke lyfts följande begrepp ut: 

 Kreativitet 

Efter som Kreativet redan lyfts ut från 4.1.2, som ett centralt begrepp få här kreativitet ännu 

mer ännu mer innebörd vid min granskning av de kommunala dokumenten.  

4.4  Det centrala i diskursen 

Ur diskursen har det mest central ringats in. Ett antal centrala nyckelbegrepp har valts ut 

från varje stycke i diskurskapitlet. Dessa begrepp speglar diskursen på ett representativt sätt.  

Detta görs för att kunna ställa kommunernas strategiska dokument mot diskursen och med 

hjälp av en innehållsanalys försöka skapa en förståelse för hur diskursen representeras i 

deras strategiska dokument. De centrala begreppen som lyfts ut ur diskurskapitlet och som 

kommer att användas för att analysera dokumenten är:  

Tabell 4.1: Centrala Begrepp 

Tillväxt & Konkurrens Hall, Sassen, OECD, IBM, Parkinson, Anholt, 

Florida 

Innovation OECD, IBM, Anholt, Florida, 

Produktion OECD, IBM, Parkinson Florida 

Tillgänglighet OECD, IBM, Parkinson,  

Högutbildad arbetskraft OECD, IBM, Parkinson, Florida 

Identitet Anholt, OECD, IBM 

Kreativitet Florida, IBM 

Kunskap  OECD, IBM, Florida 



32 
 

5. Resultat och analys 
 

Analysprocessen 

Analysen är upplagd så att den är en integrerad del av resultatredovisningen. Den görs 

kommun för kommun men återkopplar frekvent mellan kommunerna för att göra 

jämförelser. Jämförelserna mellan kommunerna grundar sig på frekvensen de använder olika 

centrala begrepp men även om de använder samma begrepp och på vilket sätt de använder 

begreppen. För att tydligt kunna koppla materialet dvs empirin till analysen närvarar  citat 

från kommunernas strategier genom hela analysen. Detta för att på så sätt underbygga de 

resultat som presenteras och de analyser som görs.  

 

Samtliga centrala begrepp tagna ur den ovanstående diskursen finns i stor grad 

representerade i de tre kommunerna Borlänge, Karlstad och Malmös strategier. Det som är 

överraskande är hur lika och olika kommunerna är i sina strategier angående hur deras 

kommun ska utvecklas. Kommunerna är lika i det avseende att samtliga uppfattar sig själva 

som i konkurrens och att de i stor utsträckning använder sig av samma centrala begrepp från 

diskursen i visionen om att skapa tillväxt. Kommunerna är även olika eftersom det varierar 

dem sinsemellan vilka centrala begrepp de väljer att lägga  mer fokus på. De är också olika i 

det avseendet att de använder begreppen i olika syften.  

Borlänge lägger vikt vid, innovation, högutbildad arbetskraft, produktivitet och fokuserar 

även på tillgänglighet, kunskap, identitet och kreativitet. Borlänge förklarar tydligt 

tillsammans med Falun i sin gemensamma strategi att det geografiska läget och situationen 

som en mindre kommun gör att tillgängligheten till omvärlden är en oerhört viktig fråga för 

Borlänges utveckling och tillväxt. OECD (2006) och Parkinson (2004) nämner i sina rapporter 

tillgänglighet som en av de mest centrala faktorerna för en stads konkurrenskraft. Utan goda 

möjligheter att ta sig till eller från staden, både gällande gods och människor, har man inte 

lika goda konkurrensförutsättningar att locka till sig arbetskraft och företag som städer med 

en god tillgänglighet och välutvecklad infrastruktur.  
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Vidare identifierar Borlänge liksom de två andra kommunerna en förändring i ekonomins 

geografi till följd av globaliseringen. Detta är något som både Peter Hall (1996) Och Saskia 

Sassen (2000) diskuterar och menar att det är något städer måste anpassa sig efter, för att 

kunna vara konkurrenskraftiga.  

 

I en tid av en ökande globalisering och en föränderlig ekonomisk geografi är det 

viktigt att finna former för samverkan inom och mellan regioner som gör att 

attraktionskraften för människor, kompetens och kapital finns kvar  

(FalunBorlänge, översiktsplan samrådsversion, 2013, s. 6) 

 

 

Borlänge säger att till följd av dessa förändringar är det av stor betydelse att försöka skapa 

ett näringsliv som präglas av innovation, kunskap och kreativitet för att kunna generera 

konkurrenskraft samt tillväxt. Borlänge identifierar att det finns många småföretag i 

kommunen och att de är i behov av högutbildad arbetskraft, innovation och kreativitet för 

att kunna tillgodose en kunskapsförsörjning som kan hjälpa dem att växa och skapa tillväxt.  

 

”Tillgång till välutbildad och matchad arbetskraft inom både offentlig sektor och 

näringsliv är en viktig framtidsutmaning” 

 (FalunBorlänge Översiktsplan samrådsversion, s. 29 

 

Borlänge vill tillsammans med Falun skapa ett ”frodigt företagsklimat” som ska präglas av 

kunskap, innovation och kreativitet.  Borlänge betonar även vikten av samverkan mellan 

högskola, näringsliv och den offentliga sektorn för att kunna skapa en större koncentration 

av kunskap. Detta får mig att relatera till IBMs rapport där IBM (2010) lägger vikten vid 

skapande av kunskaps- och talangpooler för att kunna öka, innovationen, kreativiteten och 

produktiviteten.  
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Världen är på väg mot en ekonomi där kunskap är råvaran och förmågan att 

tänka blir motor i ekonomin. Närheten till tankar och idéer har aldrig varit 

viktigare än nu och livet i staden är den förhärskande normen. Industrisamhället 

och tjänstesamhället efterträds av detta tankebaserade samhället 

 ( FalunBorlänge, översiktsplan samrådsversion, 2013, s. 7) 

 

Framförallt ser kommunerna att det är mycket viktigt att ta tillvara på kunskapen och 

potentialen som finns i den kreativa massan. Borlänge berättar hur stark en region speglas 

av styrkan i den kreativa massan som finns i regionen, men även hur stor attraktionskraft 

den har på omgivande platser.  Borlänge är den kommun som lägger störst fokus på 

kreativitet.  Begreppet dyker upp i dokumentet gång på gång. Borlänge är också den enda 

som nämner just den kreativa massan, vilket går att koppla till Richard Floridas diskussion 

om den kreativa klassen och hur Florida beskriver att en hög bas med kreativa invånare 

kommer att locka till sig fler kreativa invånare och kreativa företag, som i sin tur genererar 

tillväxt. Även i IBM:s rapport läggs stor vikt vid arbetskraften och dess kreativitet, talang 

samt kunskap för en stads utveckling och konkurrenskraft.  

 

Hur stark en regions ”uppkoppling/länk” till andra kunskapscentra är, speglar både 

styrkanhos den kritiska och kreativa massan som finns i regionen och hur stor 

attraktion den i sin tur har på andra regioner. Framgång grundar sig i samverkan 

mellan högskola, företag, kultur och offentlig sektor. Den större koncentrationen av 

kunskap och tänkande föder kreativitet och entreprenörskap  

(FalunBorlänge, översiktsplan samrådsversion, s. 7) 

 

Borlänge upplever definitivt att de konkurrerar med andra städer och regioner och flera 

gånger i dokumentet nämns de ovanstående faktorerna för tillväxt med syftet att öka sin 

konkurrenskraft gentemot angränsande regioner, men även platser längre bort. Borlänge är 

även den kommun som lägger minst fokus på sin identitet av de tre kommunerna. Även om 
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de lägger mindre fokus på sin identitet än de andra två kommunerna, betyder inte det att de 

lägger lite fokus på sin identitet. Identitet som Anholt (2007) förespråkar är det som samtliga 

kommuner verkar sätta högst upp på sin agenda. Borlänge fokuserar främst på att skapa en 

miljö där arbetskraftens kreativitet, innovation och kunskap kan flöda, men kommunen 

pratar också om att skapa attraktiva miljöer för kulturella och kreativa näringar. 

Borlänge är även den enda kommunen som beskriver att för att kunna skapa en stark 

identitet knuten till Borlänge och även Falun måste detta ske genom en gemensam 

marknadsföring av platsen, dvs. att alla sektorer i samhället måste sända ut en gemensam 

bild av platsen. Detta är något som Simon Anholt säger är essensen i sin Theory of 

Competitive Identity, nämligen att samtliga delar av samhället gemensamt sänder ut samma 

bild av platsen. Detta är det som Anholt beskriver som det svåraste för en plats att göra,  

men också det viktigaste med avseende att hantera eller inte hantera sitt rykte och image.  

 

”Utmaningen är att skapa en gemensam identitet som FalunBorlänge för att kunna 

driva utvecklingen i regionen”  

(FalunBorlänge översiktsplan samrådsversion, 2013, s. 6)  

 

Karlstad lägger precis som Borlänge fokus på arbetskraftens betydelse. Istället för att 

fokusera på kreativitet skriver Karlstad i sitt dokument väldigt mycket om vikten av en 

konkurrenskraftig kompetens hos arbetskraften. Alltså vikten av en högutbildad arbetskraft 

för att skapa tillväxt. Detta är något som OECD (2006), Parkinsson (2004) och IBM (2010) 

lägger stort fokus vid i sina rapporter. De menar att arbetskraft med hög kompetens 

möjliggör för ytterligare utveckling av t.ex. kunskapsintensiva tjänster som kommit att spegla 

den kunskaps-och informationsekonomi vi nu lever i. 

 
Allt som Karlstad diskuterar i sitt dokument berör nästan ständigt vikten av hög kompetens 

för tillväxt. Karlstad förklarar bl. a. att de senaste 20 åren har regionens kunskapsintensiva 

företag med högutbildad arbetskraft vuxit, medan tillverkningsindustrin fått en allt mindre 

betydelse för sysselsättningen. Detta går i linje med vad Peter Hall och Saskia Sassen 

diskuterar, att industrisamhället alltmer har börjat ge vika mot ett accelererande 

informations-och kunskapssamhälle. Karlstad fokuserar på att vilja skapa innovativa miljöer 

där kunskapsintensiva företag, organisationer, högre utbildning och högkvalitativ forskning 

möts. Något som sagt även OECD och IBM menar att det bör läggas stor vikt vid för att 
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kunna skapa konkurrenskraft. Speciellt OECD pratar mycket om att skapa företagsklimat där 

kunskap och innovation kan öka produktiviteten. 

 

Karlstad berättar om sina framgångsrika klustersatsningar som The Packaging Arena, The 

Paper Province och Compare. Kluster som utgörs av mängder av företag inom samma eller 

liknande branscher som triggar varandra till kunskapsutveckling, innovation och 

produktivitet. 

 

Övergången från industrisamhället till kunskapssamhället innebär bland annat att 

behovet av välutbildad arbetskraft nu utgör den viktigaste 

lokaliseringsförutsättningen för tjänste- och kunskapsföretag 

(Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s. 20) 

 

 

Karlstad identifierar precis som Borlänge att övergången från industrisamhället till ett 

kunskapssamhälle gör att behovet av välutbildad arbetskraft nu utgör en av de viktigaste 

lokaliseringsfaktorerna för företag.  Vidare förklarar Karlstad att attrahera till sig människor 

av rätta kalibern, alltså högutbildad arbetskraft är extremt viktigt för kommunens tillväxt.  

 

                         Ett dynamiskt näringsliv med attraktiva och utmanande jobb inom många olika branscher 

är en annan förutsättning för att Karlstad ska växa. För att kunna attrahera och 

behålla människor med konkurrenskraftig kompetens ska bra förutsättningar för 

näringslivet skapas (Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s. 20). 

 

Vidare skriver Karlstad att: 

 

 Kompetent arbetskraft är en förutsättning för en stark offentlig sektor och för ett 

konkurrenskraftigt näringsliv. En välutbildad arbetskraft och tillgång till utbildning 

med hög kvalitet gör Karlstad och regionen till en attraktivplats för nya 

företagsetableringar (Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s.26). 

 

Karlstads identitet som en attraktiv plats är något som man lägger stort fokus vid. Det måste 

finnas attraktiva livsmiljöer och ett stort utbud av upplevelser och intressanta studie -och 

arbetsmöjligheter för att locka till sig nya människor men även för att få den befintliga 
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befolkningen att stanna kvar. Karlstad berättar att människor i högre utsträckning flyttar till 

platser som de uppfattar som attraktiva och att företag i sin tur dit det finns kompetent 

arbetskraft.  Karlstad ser det som extra viktigt att skapa livsmiljöer som attraherar dessa 

grupper och menar att ett stort utbud av natur- och kulturupplevelser samt goda 

utbildningsmöjligheter är viktiga faktorer för att tillgodose detta. Karlstad ser kultursektorn 

som en viktig attraktionskraft att ta tillvara på, speciellt inom evenemangs- och 

besöksnäringen. Karlstad uttalar tydligt att man vill profilera sig som en evenemangsstad och 

har förhoppningar om att bli den fjärde största eventstaden i landet. Det som Karlstad lägger 

stor vikt vid förutom kunskap och kunskapen hos arbetskraften är attraktiviteten hos just 

platsen Karlstad. Genom att skapa levande miljöer fyllda av rekreationsmöjligheter och 

kulturupplevelser samt förespråka sig som en eventstad hoppas Karlstad kan kunna öka sin 

attraktionskraft och därmed sin konkurrenskraft.  

 

”Kommunen ska vara den fjärde största evenemangsstaden i Sverige”  

(Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s. 13). 

Karlstad skriver också att: 

 

Kultursektorn har också en utvecklingskraft somunder gynnsamma omständigheter 

kan bli drivande i den lokala ekonomiska tillväxten. Detta är särskilt tydligt inom 

evenemangs- och besöksnäringen samt inom kreativa näringar som film och musik. 

Kultur är en viktig attraktionsfaktor (Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s. 20). 

 

 

Detta är något som både Anholt och Florida lägger stor vikt vid. Anholt (2007) menar i sin 

theory of competitive identity att kultur och framförallt turism är en av de kanaler som är av 

störst betydelse när en stad förmedlar sitt rykte och identitet. Det är ofta genom det första 

besöket som människor skapar sin uppfattning om staden.  Därav om staden aktivt 

förmedlar sig som en attraktiv, händelserik plats med ett stort utbud av upplevelser och 

attraktiva boende-,livs- och lokaliseringsmiljöer för människor och företag så ökas chanserna 

att skapa en positiv uppfattning om staden, vilket Anholt (2007) menar är ovärderlig.  
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Florida diskuterar också vikten av  en plats rik på rekreation, kulturliv, upplevelser och 

evenemang för att kunna tillfredsställa den kreativa klassen som till stor del utgörs av 

högutbildade människor  

 

 

Kommunen ska erbjuda attraktiva livsmiljöer för att attrahera målgrupperna för 

tillväxt det vill säga besökare, människor med konkurrenskraftig kompetens och 

studenter (Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s. 11). 

 

Karlstad nämner mer än någon annan kommun betydelsen av tillväxt. Begreppet dyker upp i 

var och varannan mening. I de andra kommunerna så nämns inte begreppet tillväxt alls i 

samma utsträckning, men det uppfattas där istället mer som ett underliggande mål genom 

de strategier som används. Karlstad betonar betydelsen av att framställa sig och utvecklas 

som en universitetsstad. En stad som främjar kompetensförsörjning och kompetent 

arbetskraft som kan svara upp mot de behov som näringsliv och offentligsektor efterfrågar.  

Genomgående i Karlstads dokument så är kunskap ett mycket viktigt ledord. De menar att en 

god tillgång till kunskap och kompetent arbetskraft är en viktig grund för att skapa ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och en stark offentlig sektor. Karlstad menar precis som IBM 

(2010) att det är viktigt att förse det långsiktiga behovet av kompetent arbetskraft hos 

företag och organisationer för att kunna skapa tillväxt till kommunen.  Här spelar Karlstads 

universitet en mycket viktig roll i kompetensförsörjningen tillsammans med näringslivet och 

den offentliga sektorn.  

Borlänge och Karlstad följs åt i mångt och mycket av vad de vill satsa på i sina strategier. 

Precis som Borlänge lägger Karlstad fokus vid tillgänglighet som en av faktorerna för att vara 

konkurrenskraftig. Karlstad identifierar sig som en del av ett glesbebyggt län som kräver god 

tillgänglighet för att kunna konkurrera med andra platser. Båda kommunerna betonar 

kompetent arbetskraft, kunskap, innovation och tillgänglighet tillsammans med kommunens 

attraktivitet som viktiga faktorer för konkurrenskraft och skapande av tillväxt. Dock skiljer 

det sig mellan de båda kommunerna hur de väljer att framställa dessa faktorer. Borlänge 

flyttar fokus mer mot ett främjande av kreativet hos arbetskraften och näringslivet genom 

att man vill skapa kreativa miljöer där människor stimuleras till att skapa tillväxt och hjälpa 

företagen att växa.  Borlänge betonar också kunskap, dock inte i samma utsträckning som 



39 
 

Karlstad.  Karlstad däremot väljer att framhäva vikten av kunskap och arbetskraft med en 

konkurrenskraftig kompetens för att kunna skapa kompetensförsörjning och innovativa 

miljöer med hjälp av samverkan mellan universitet, näringslivet och den offentliga sektorn.  

Karlstad betonar även identitet och attraktiviteten hos platsen i mycket större utsträckning 

än vad Borlänge gör. Karlstad är tydligt med att staden vill framställa sig som en eventstad. 

En plats som ska präglas av evenemang, kultur och naturupplevelser och vara en plats där 

kompetenskraftiga människor ska trivas och utvecklas.  

 

Innovationsmiljöer där kunskapsintensiva företag, organisationer, högre utbildning 

och högkvalitativ forskning möts är en stor tillgång  

             (Karlstad Tillväxtstrategi, 2013, s 20). 

 

Samtliga begrepp tagna ur diskursen representeras i de båda kommunernas dokument. Det 

som skiljer sig är som sagt i vilken omfattning de används, samt hur de används. Hittills har 

begrepp som tillgänglighet, högutbildad arbetskraft, kunskap, kreativitet och identitet varit 

mest framstående och frekvent använda. Om Borlänge och Karlstad i mångt och mycket 

liknar varandra i vad de vill satsa på i sin strävan mot tillväxt så är det Malmö som sticker ut 

mest bland dessa tre. Malmö nämner som både Borlänge och Karlstad i sin strategi samtliga 

centrala begrepp från diskursen vid flertalet tillfällen. Det som skiljer Malmö åt från de andra 

två är vilken tyngd man väljer att lägga på vissa begrepp.  Malmö pratar som Karlstad och 

Borlänge om kunskap och kompetensförsörjning och att högskolan i Malmö är en viktig del i 

detta. Malmö pratar också om som både Borlänge och Karlstad om ett innovativt och 

kreativt och kunskapsrikt näringsliv där samtliga sektor måste samverka för att skapa tillväxt. 

 

Tillväxtfrämjande insatser för att bidra till välfärd för malmöborna, fler arbetstillfäl-

len och försörjning är av avgörande betydelse för stadens utveckling. Att stärka 

Malmös attraktivitet som en stad att bo och verka i och att skapa utrymme för ett 

mångsidigt näringsliv och för utbildning och forskning har hög prioritet 

(Malmö, Översiktsplan-planstrategi, 2012, s. 18) 
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Malmö nämner också om betydelsen av att vara en del av Öresundsregionen för sin 

konkurrenskraft, men även hur viktigt det är att samverka med Köpenhamn för att skapa en 

god tillgänglighet, ett växande näringsliv och produktivitet.  

 

Tillväxtfrämjande insatser för att bidra till välfärd för malmöborna, fler 

arbetstillfällen och försörjning har centralbetydelse för stadens utveckling. 

Öresundsregionen är en motor för grön tillväxt och en plats där tillväxt och hög 

livskvalitet går hand i hand (Malmö, Översiktsplan-planstrategi, 2012, s. 5). 

 

Malmö skriver också att: 

  

”Malmö ska vara motor i regionen som tillsammans med Köpenhamn och Lund 

utvecklar konkurrenskraft och grön tillväxt” 

(Malmö, Översiktsplan-planstrategi, 2012, s.13 

 

Malmö diskuterar inte i samma utsträckning som Borlänge och Karlstad behovet av en 

högutbildad, kreativ arbetskraft med konkurrenskraftig kompetens. Malmö lägger i sin 

strategi mest fokus på Innovation, tillgänglighet, kreativitet och identitet. Allra mest lägger 

Malmö vikt på sin identitet och det gör staden i mycket större utsträckning än vad både 

Borlänge och Karlstad gör. Malmö pratar mycket om den hållbara gröna staden. De vill vara 

en stad som växer, men inte på bekostnad av miljön. Malmö diskuterar också betydelsen av 

tillgänglighet, men istället för att prata om tillgänglighet till staden lägger Malmö stort fokus 

vid tillgänglighet inom staden. Staden ska spara resurser genom att utveckla sin tillgänglighet 

inåt, genom att förtäta staden men även genom att bl. a. prioritera cyklister och fotgängare i 

sin planering. Malmö vill bygga en tätare stad och man vill växa inåt istället för att 

nödvändigtvis växa i storlek, såsom Borlänge och Karlstad vill. Malmö vill skapa innovativa 

och kreativa lösningar inom staden både för boende, rekreation, kultur och företagsliv.  

 

”En övergripande prioritering är att Malmö främst ska växa inåt” 
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(Malmö, Översiktsplan-planstrategi, 2012, s. 5). 

 

”Den gröna staden” är något som ständigt återkommer i Malmös dokument och präglar hela 

texten i sin helhet. Malmö ska vara den miljövänliga staden, som skapar grön tillväxt. Malmö 

vill vara en tät stad med innovativa och kreativa gröna lösningar, allt ska vara så 

energieffektivt som möjligt och man är mycket noggrann med att förklara att gröna rum och 

stråk i staden inte kommer att minska som följd av en förtätning. Målet är snarare att det 

ska öka.  

En attraktiv stad är en stad som ger miljöfrågorna hög prioritet. Av de framsynta 

satsningar som i Malmö gjorts på miljö- och klimatområdet ska erfarenhet dras och 

ett fortsatt framgångsrikt miljöarbete ska byggas på kreativt utvecklingsarbete för 

att göra Malmö till en sund livsmiljö för människor och företag 

 (Malmö, Översiktsplan-planstrategi, 2012, s 19). 

 

Malmö vill alltså tydligt förmedla en bild av sig själv som en kreativ, innovativ och grön stad 

som hellre växer inåt än utåt och staden ska vara en plats där alla ska trivas.  Vidare pratar 

Malmö som tidigare nämnt om sin identitet och image i mycket större utsträckning än vad 

båda Borlänge och Karlstad gör. Utifrån Anholts competitive identity teori där han beskriver 

sex kanaler som en stad medvetet eller omedvetet kan hantera sitt rykte och image, är det 

Malmö som lyckas allra bäst med detta. Genom hela dokumentet, oavsett om det pratas om 

turism, företagsverksamhet, bostadsbyggande eller kulturliv är tanken om den gröna, 

kreativa och innovativa staden ständigt närvarande. Malmö är också den staden som direkt 

uttalar sig om vikten av att skapa och upprätthålla en image och att den bild av Malmö som 

förmedlas i media kan påverka attraktiviteten.  

 

Städer och regioner konkurrerar om människor och kapital. Var människor väljer 

att bosätta sig, arbeta, studera, investera och göra sina inköp beror på många 

faktorer, men inte minst viktig är stadens ”image”. Bilden av Malmö som förmedlas 

i medier är mycket betydelsefull för stadens attraktivitet(Malmö, 

Översiktsplanplanstrategi, 2012, s. 14) 
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Attraktivitet är även ett ledord i Malmös strategi kopplat till sin identitet. Malmö vill vara en 

attraktiv stad för alla oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Malmö menar att en plats 

för alla är en förutsättning för att Malmö ska utvecklas och för att nå dit är jämställdhet och 

jämlikhet av yttersta vikt. Malmö pratar t.ex. om vikten av att bygga bostäder för att främja 

integration. Detta kan ställas i relation till Borlänge och Karlstad som vill erbjuda bostäder i 

attraktiva livsmiljöer, där speciellt Karlstad säger att det ska göras för att locka till sig en 

speciellt utvald grupp, konkurrenskraftiga människor.  
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6. Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis så har samtliga centrala begrepp hämtade ur  diskursen om konkurrerande  

städer förekommit i de tre kommunernas dokument. De sex begrepp som förekommit flest gånger i 

dokumenten är; 

 Identitet 

 Högutbildad arbetskraft (med undantag för Malmö) 

 Kunskap 

 Kreativitet 

 Innovation 

 Tillgänglighet 

De tre begrepp som förekommit minst antal gånger i dokumenten är 

 Produktivitet 

 Konkurrens 

 Tillväxt (med Karlstad som undantag) 

 Studien visar menar jag att diskursen om städer i konkurrens absolut är levande i 

kommunerna Borlänge, Karlstad och Malmös strategiska dokument. Samtliga kommuner 

identifierar att de konkurrerar om faktorer för tillväxt, såsom arbetskraft, 

företagslokalisering, investeringar och uppmärksamhet. De centrala begreppen från 

diskursen finns tydligt representerade och präglar dokumenten. Det som varierar 

kommunerna sinsemellan är vilken frekvens de centrala begreppen från diskursen 

förekommer samt i vilket syfte de använder dem.  Alla tre kommunerna har liknande 

uppfattningar om vad som är viktigt för att skapa tillväxt och för att vara konkurrenskraftig. 

Det som dock skiljer kommunerna åt är vilka faktorer de väljer att fokusera på för att vara 

konkurrenskraftiga. Detta blir som mest tydligt vid jämförelse av Borlänge och Karlstad med 

Malmö. Borlänge och Karlstad framhäver ett innovativt, kreativt och kunskapsrikt näringsliv 

som utgörs av kreativ och högutbildad arbetskraft med konkurrenskraftig kompetens. 

Malmö i sin tur framhäver en attraktiv stad fylld av innovativa och kreativa gröna lösningar, 

en stad för alla och med en tydligt uttalad identitet som en framstående miljöstad som i 

första hand ska växa inåt.  
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Något  överaskande var hur lite begreppen tillväxt, konkurrens och produktivitet användes i 

förhållande till begrepp som innovation, kreativitet, kunskap, högutbildad arbetskraft och 

identitet. Den uppfattning som jag skapat mig genom att göra denna studie är att de 

sistnämnda begreppen möjliggör de förstnämnda. Kommunerna väljer därmed att satsa på 

identitet, innovation, kreativitet och högutbildad arbetskraft för att skapa produktivitet, 

tillväxt och konkurrenskraft. Uppfattningen är den att samtliga kommuner anser sig 

konkurrera med andra städer, men det varierar även här vilken vikt kommunen verkar lägga 

vid det. Borlänge och Karlstad nämner i mycket större utsträckning sin konkurrenssituation 

mot omvärlden än vad Malmö gör. 

De centrala begrepp som hämtats från diskursen, är kärnan i diskursen. Även om någon 

annan gör en liknande studie men med annan litteratur kommer denna person ändå komma 

fram till att dessa centrala begrepp är kärnan i diskursen. Studien har en god reliabilitet och 

validitet genom att relevant litteratur systematiskt valts ut, samt att centrala nyckelbegrepp 

hämtats ur litteraturen som utgör en del av diskursen. Detta för att senare systematiskt 

mäta förekomsten av de centrala begreppen i kommunernas strategiska dokument.  
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7. Egna reflektioner 
 

 Diskursen som studien avsett att beskriva kan hjälpa till att skapa en förståelse, nu när den 

applicerats på kommunernas dokument, för varför de väljer att satsa på vissa saker. Även 

om kommunerna inte satsar på precis samma saker framkommer det tydligt i dokumenten 

att de gör det för att bli mer konkurrenskraftiga. Vidare är det intressant att de centrala 

begrepp som är hämtade från diskursen ändå förekommer i så pass stor utsträckning som de 

gör. Mest intressant är att kommunerna använder olika sätt för att vara konkurrenskraftiga. 

Borlänge är helt övertygat om att det krävs ett innovativt och kreativt näringsliv som hjälper 

företagen att växa. Karlstad anser att det är kunskap och framförallt kunskap och kompetens 

hos arbetskraften som är avgörande för konkurrenskraften. Malmö väljer i sin tur att 

framhäva staden som plats, en innovativ och kreativ grön stor stad som ska vara tillgänglig 

för alla.  Detta är något viktigt att framhäva. Bara för att kommunerna anser sig vara i 

konkurrens betyder inte det att de alltid kommer att använda samma metoder mot att bli 

mer konkurrenskraftiga. Precis som att vi människor har olika uppfattningar i många frågor, 

så har kommuner olika syn på vad de anser är viktigt för deras konkurrenssituation. Något 

som var häpnadsväckande, var  till vilken grad framförallt Karlstad framhävde en viss grupp 

människor från samhället. Karlstad säger klart och tydligt i sin tillväxtstrategi vid flertalet 

tillfällen att de människor som de ska locka dit och bygga för, skapa attraktiva livsmiljöer och 

aktiviteter för, är människor med konkurrenskraftig kompetens. Det kändes för mig väldigt 

exkluderande.  Detta för att det är allmänt förstått att inte är en jättestor procentsats av 

befolkningen i landet som sitter inne med en ”konkurrenskraftig kompetens”. En fråga som 

uppstår i och med detta är om en stad inte bör se till hela sin populations behov? 

Känslan är den att Karlstad och Borlänge inte alls är unika i sitt sätt att försöka attrahera 

människor med konkurrenskraftig kompetens. Kanske är det så att många städer har fastnat 

vid tanken att der krävs en viss slags population för att kunna tillgodogöra sig tillväxt, vilket i 

sin tur leder till att stadsutvecklingen mer främjar välutbildade höginkomsttagare. Frågan 

ställdes förut och som ställs nu igen är då följaktligen, - Hur blir det med de utan en 

definierad konkurrenskraftig kompetens i staden? Hur blir det med den delen av 

populationen som saknar högskoleutbildning? Är inte dessa människor inte önskvärda? Av 

att ha gjort den här studien är min uppfattning att människor som inte är lika 
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konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, inte heller är önskvärda i staden. Detta kanske är 

en anledning till att en så stor andel av de lågutbildade lever i glesbebyggda områden 

utanför staden.  

Vidare anser jag att diskursen och de centrala begreppen har tjänat som bra verktyg för att 

förstå hur och varför kommunerna agerar som de gör och vad de gör för att vara attraktiva, 

få uppmärksamhet och vara konkurrenskraftiga mot andra platser.  

7.2 Nya forskningsuppslag  
  

Under den här studien har det dykt upp flera tankar kring nya forskningsuppslag, framför allt 

gällande hur kommunerna i Sverige agerar mot och diskuterar tillväxt. Något som jag tycker 

skulle vara intressant att undersöka är om kommunernas politiker och tjänstemän pratar och 

agerar som de skriver i deras strategiska dokument. Alltså undersöka hur politikerna och 

tjänstemännen i kommunerna diskuterar tillväxt? Nämner de samma faktorer och lägger 

samma fokus då som de gör i de strategiska dokumenten? Eller skiljer sig deras syn på vilka 

faktorer som är viktiga för tillväxt från dokumenten. Min uppfattning är den att det är en 

stor skillnad att skriva om ett fenomen och att prata om ett fenomen. Detta skulle kunna 

genomföras genom att intervjua personer i kommunstyrelser samt tjänstemän som arbetar 

med tillväxtfrågor för att sedan ställa dessa intervjuer mot kommuneras tillväxtstrategier.  

Detta i syfte att  att undersöka reliabiliteten i kommunernas strategier.  
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