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Abstract 
This is a Bachelor degree-level thesis (BA Business Administration with a Marketing 

specialization) from the University of Borås, School of Business and IT. The study is based 

on two already existing models: One with the aim of attracting international investors and one 

with a focus on place marketing. However, non of the existing models, deal with specificly 

attracting investment from the creative industries. Creative industries differ from traditional 

foreign direct investment. Therefore, in this study we adapt existing models to incorporate 

how to attract creative industries. The study uses Stockholm Business Region Development as 

a case study, and is based on this organisation’s approach to attracting foreign direct 

investment to the city. The study concludes that the existing models are affected by the 

empirical evidence and literature available on branding and creative industries. The end result 

is a model designed specifically to attract foreign direct investment in creative industries. 
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II 

Sammanfattning 
Detta är en kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid 

Handels- och IT-Högskolan i Borås. Denna studie är inriktad på hur internationella 

investerare inom kulturella och kreativa näringar attraheras till en stad. Kulturella och kreativa 

näringar skiljer sig från hur internationella investerare traditionellt attraheras till en stad. Vi 

har upptäckt ett glapp i litteraturen, att det inte finns modeller som är inriktade på att attrahera 

internationella investerare till kulturella och kreativa näringar. I studien används Stockholm 

Business Region Development som ett fall och studien utgår från deras arbetssätt med att 

attrahera investerare till staden. Studien baserades på två befintliga modeller för traditionell 

attraktion av investerare. De befintliga modellerna förändrades utifrån empiri samt litteratur 

kring varumärkesbyggande och kulturella och kreativa näringar. Resultatet blev en modell 

som vi tagit fram för att attrahera internationella investerare inom kulturella och kreativa 

näringar.  
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1 Inledningskapitel 
 

Intresset för marknadsföring av städer har ökat i syfte att attrahera olika för staden intressanta 

aktörer (Baker & Cameron, 2008). Stockholmsregionen har de senaste åren bland annat lagt 

ner resurser på att etablera kulturella och kreativa näringar. Stockholm Business Region 

Development arbetar med att attrahera internationella investerare (Foreign Direct Investment) 

till området. Inom kulturella och kreativa näringar arbetar Stockholm Business Region 

Development med film, musik, mode, datorspel och i viss mån författarskap. Foreign Direct 

Investment (FDI) är intressant för att det antas ge goda effekter för både staden och för 

företagen som investerar (Maza & Villaverde, 2012).  

 

Denna studie fokuserar på hur litteratur och modeller kring FDI och platsmarknadsföring kan 

appliceras på området kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att använda oss av 

Stockholm Business Region Development som ett fall. I denna studie kommer Stockholm 

Business Region Development att representera hela området kulturella och kreativa näringar. 

Vi kommer att analysera och tolka deras arbetssätt utifrån litteratur och modeller. Detta 

kommer att leda till en förändrad modell som visar hur befintliga modeller för att attrahera 

investerare går att applicera på kulturella och kreativa näringar.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer litteratur kring FDI och kulturella och kreativa näringar att presenteras. 

Begreppen platsmarknadsföring och varumärkesbyggande är relevanta inom FDI och dessa 

kommer att diskuteras närmare. 

 

FDI betyder att företag investerar i ett annat land på grund av att de kan få bättre 

förutsättningar i det nya landet (Boggs & Suh, 2011). FDI handlar inte bara om vilka faktiska 

förmågor och tillgångar landet har utan oftast startas FDI utifrån politiska beslut (Gibblin & 

Ryan, 2009). Konkurrensen mellan platser ökar ständigt för att locka till sig internationella 

investerare. På en nationell nivå kan investerare välja mellan nästan 250 olika länder 

(Jacobsen, 2012). I Europa är det inte längre bara länderna som konkurrerar om investerarna, 

utan även städerna. På en regional nivå finns det i Europa mer än 100 000 konkurrerande 

samhällen (Jacobsen, 2012).  

 

Det finns två olika perspektiv på FDI, vertikalt och horisontellt (Maza och Villaverde, 2012). 

Vertikalt FDI innebär till exempel att ett företag placerar ut vissa avdelningar till andra länder 

för att sänka kostnaderna för företaget. Horisontellt FDI innebär att företag investerar i andra 

länder för att komma närmare företag som är verksamma inom samma marknad (Maza och 

Villaverde, 2012). Ett begrepp som beskriver hur marknadsförare kan locka horisontellt FDI 

till städer är Foreign Direct Investment Attraction (FDIA) (Metaxas, 2010). Metaxas (2010) 

har tagit fram en modell för FDIA. Modellen bygger på vilka förutsättningar som krävs för att 

en stad ska attrahera internationella investerare samt att varumärkesbyggande är centralt i 

processen. Begreppen platsmarknadsföring och platsens varumärkesbyggande (place 

branding) ingår i FDIA-modellen (Metaxas, 2010). Platsmarknadsföring innebär att ta reda på 

investerarnas behov, deras önskemål samt vilka investerare marknadsföringen riktar sig mot 
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(Govers, 2011). Platsens varumärkesbyggande handlar om att bygga upp en konkurrenskraftig 

identitet som innehåller en positiv image som investerare lätt kan associera till (Govers, 

2011). 

 

En stads varumärke bör stämma överens med hur stadens invånare ser på staden (Franzén, 

2010). Därför måste varumärket inte bara tilltala investerarna, utan även invånarna i staden. 

För att ett varumärke ska lyckas slå igenom krävs det kontinuerlig exponering av det samt ett 

accepterande av invånarna som kan ladda det med mening (Franzén, 2010). Franzén (2010) 

menar vidare att invånarnas inverkan på stadens varumärke i sin tur kan leda till en positiv 

effekt på turismen. Han menar även att den positiva effekten inte påverkar investerare. Govers 

(2011) hävdar däremot att dagens turister kan vara morgondagens investerare. Därför är det 

riskfyllt för en stad att marknadsföra sig mot en bestämd marknad. En stad bör istället 

marknadsföra sig mot flera marknader för att attrahera fler investerare (Govers, 2011). 

 

Det har blivit vanligare att städer marknadsförs som kreativa (Lange, Kalandides, Stöber & 

Mieg, 2008). Det ska bidra till att lösa problem som till exempel social segregering, 

internationell konkurrens och ekonomi som inte bidrar till tillväxt. Området kulturella och 

kreativa näringar kan beskrivas som branscher där exempelvis design, musik, mode och film 

ingår (Lange et al, 2008). Ett exempel på en stad som har lyckats förmedla sin kreativitet är 

Berlin. Staden har utlyst sig själv som en kreativ stad med ett starkt fäste i kulturella och 

kreativa näringar (Lange et al, 2008). Berlins image som en kreativ stad stärktes när deras 

Borgmästare år 2001 stolt gick ut i en valkampanj med att han är homosexuell och att 

öppenhet för mångfald är viktigt (Lange et al, 2008). Staden förknippades med att vara 

tolerant, kulturell och hipp. Det har i sin tur lett till att Berlin attraherat fler kreativt 

yrkessamma (Lange et al., 2008). Efter valkampanjen har stora kända musikbolag som 

exempelvis Universal Music etablerats i Berlin och staden har uppmärksammats med 

utmärkelsen “City of Design” från UNESCO år 2006 (Lange et al, 2008). Att attrahera FDI 

inom kulturella och kreativa näringar ses som en viktig del för städers ekonomiska utveckling. 

Det bidrar bland annat till utvecklingen av teknologi, tillgång till unika kunskaper och 

förbättring av arbetstillfällen, både vad gäller kvalitet och kvantitet (Jacobsen, 2009).  

 

Regeringar har vanligtvis en verksamhet som arbetar för att påverka FDIA (Lim, 2008). En 

sådan verksamhet är medlare mellan ett lands förutsättningar för FDI och potentiella 

investerare (Lim, 2008). Det finns ekonomiska och underlättande faktorer som bidrar till att 

investerare vill satsa på FDI (Lim, 2008). De ekonomiska faktorerna är bland annat 

marknadens storlek, råvaror, strategiska tillgångar och teknik samt lågutbildad- och billig 

arbetskraft. De underlättande faktorerna innebär bland annat aktiviteter som uppmuntrar och 

bidrar till investeringar (Lim, 2008). Det kan vara en bidragande faktor till FDI om 

verksamheterna tillämpar de ekonomiska och underlättande faktorerna i deras marknadsföring 

mot investerarna (Lim, 2008). 

 

Det saknas modeller som visar hur marknadsförare inom kulturella och kreativa näringar kan 

arbeta för FDIA. Utifrån Lims (2008) teori om hur de ekonomiska faktorerna påverkar 

investerare kan vi urskilja att han syftar på industriproduktion. En fråga i sammanhanget är 

om det är möjligt att tillämpa Lims (2008) ovanstående resonemang på kulturella och kreativa 

näringar. Målet med FDI är ekonomisk tillväxt, både för industriproduktion och kulturella och 

kreativa näringar (Lange et al., 2008; Lim, 2008). Däremot har investerarna olika behov 

beroende på var de investerar (Metaxas, 2010). Inom industriproduktion kan lågutbildad- och 

billig arbetskraft vara en avgörande faktor. Inom kulturella och kreativa näringar söker 

investerarna sig istället till städer med kunskap inom området (Florida & Gates, 2002). 
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1.2 Kulturella och kreativa näringar i Stockholm 
 

Städer marknadsförs som kreativa för att staden ska bli konkurrenskraftig internationellt sett 

(Lange et al., 2008). Exemplet med Berlin visar att de attraherar investerare genom att bygga 

upp ett starkt varumärke. Eftersom Stockholm är vår fallstudie kommer vi i detta avsnitt 

diskutera vad Stockholm lägger för resurser på kulturella och kreativa näringar. Vi lyfter även 

fram hur Sverige arbetar på ett nationellt plan med området. Detta avsnitt leder fram till syftet 

och problemformuleringen för studien. 

 

År 2009 publicerade Regeringskansliet (2009) en handlingsplan för kulturella och kreativa 

näringar i Sverige. Syftet med handlingsplanen var att entreprenörer och företagare inom 

kulturella och kreativa näringar skulle få en möjlighet att utveckla sina affärsidéer och sitt 

företagande (Regeringskansliet, 2009). Genom att öka tillväxten inom kulturella och kreativa 

näringar menade Regeringskansliet (2009) att satsningen skulle kunna leda till ökad 

attraktionskraft samt bidra till ökad handel och investeringar. För att styrka detta nämnde de i 

handlingsplanen en studie från EU. Studien bekräftar att kultursektorn har en potential att 

skapa fler jobb i framtiden samt att sektorn har en stor betydelse för ekonomin 

(Regeringskansliet, 2009). För att få internationella investerare att se potentialen inom 

kulturella och kreativa näringar i Sverige betonade Regeringskansliet (2009) vikten av att 

satsa på marknadsföring, profilering samt information till dessa investerare.  

 

Samma år, 2009, skapades projektet Creative Business Region Stockholm som senare 

benämndes Creative Stockholm (Stockholms läns landsting, 2013). Creative Stockholm 

pågick under åren 2009-2011 och en av projektets insatser var att skapa en handlingsplan för 

kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen (Stockholms läns landsting, 2013). 

Projektet var ett samarbete mellan olika sektorer inom kulturella och kreativa näringar i 

Stockholm. Syftet med projektet var att förbättra möjligheterna för företagare inom 

konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande (Stockholms läns landsting, 2013). Projektet har 

nu avslutats men ett förslag till handlingsplan har skapats av Botkyrka kommun 

(Kommunförbundet Stockholms län, 2012). Om handlingsplanen godkänns ska den enligt 

Kommunförbundet Stockholms län (2012) ingå som ett handlingsprogram i Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Den regionala utvecklingsplanen har som 

vision att vara Europas mest attraktiva storstadsregion med ett tidsperspektiv på 40 år (RUFS, 

2010). I RUFS (2010) presenteras flera strategier för att Stockholmsregionen ska kunna uppnå 

visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En av strategierna går ut på att 

regionen måste bli mer öppen för idéer för att kunna utvecklas. Ett åtagande för att uppnå 

detta är att utveckla regionens internationella profil. I åtagandet menar de att regionen 

behöver attrahera fler människor från andra länder som har spetskompetens och som är 

högutbildade för att kunna säkerställa en långsiktig ekonomisk utveckling (RUFS, 2010). För 

att Stockholmsregionen ska bli konkurrenskraftig måste de även lyfta fram den höga nivån av 

livskvalitet som finns i regionen. I RUFS (2010) står det att Stockholm ska vara en liten 

storstadsregion och samtidigt internationellt ledande. Därför behöver Stockholmregionen höja 

utbildningarnas kvalitet och effektivitet, få bättre förhållanden på arbetsmarknaden och bra 

livsvillkor för invandrare (RUFS, 2010). 

 

Stockholm har det bästa utgångsläget i Sverige vad gäller resurser i form av anställda, 

internationella företag och kulturella institutioner inom kulturella och kreativa näringar 
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(Berggren & Sjöström, 2012). Jämfört med andra städer i Europa är Stockholm en relativt 

liten stad ytmässigt samt i invånarantal. Detta är något som Stockholm Business Region ser 

flera fördelar i (My News Desk, 2013). My News Desk (2013) citerar Ingrid Rudefors, 

filmkommissionär i Stockholm, som säger att det alltid finns en kreativ talang i ens kontaktnät 

och genom att Stockholm är relativt litet är man aldrig långt ifrån den. Svenska kulturella och 

kreativa entreprenörer har tidigare setts som de som uppfann pacemakern eller dynamiten. 

Idag ser vi istället grundarna av exempelvis Skype och Spotify som de främsta 

entreprenörerna inom branschen (My News Desk, 2013). Stockholm står idag för en stor del 

av utvecklingen inom kulturella och kreativa näringar och för en proportionerligt stor del av 

den globala utvecklingen inom området (My News Desk, 2013). 

 

Stockholm går sedan 2005 under varumärket The Capital of Scandinavia (Franzén, 2010). 

Enligt Stockholm Business Region (2012) finns det flera anledningar till varför staden är 

Skandinaviens naturliga huvudstad. Staden ligger mitt i hjärtat av Skandinavien, den är dess 

ekonomiska centrum och kulturellt sett är Stockholm en tongivande kulturstad. Stockholm 

Business Region (2012) har valt att låta varumärket vara öppet, för att flera aktörer ska kunna 

använda sig av logotypen och genom det sprida budskapet med varumärket på flera plan. 

Franzén (2010) beskriver detta som positivt i bemärkelsen att sprida varumärket, men 

samtidigt har de inte makt över varumärket vilket kan vara negativt om varumärket används 

på fel sätt eller vid mindre lyckade sammanhang. 

 

Stockholm Business Region har två dotterbolag, Stockholm Visitors Board, som riktar sig 

mot turister och affärsresenärer, samt Stockholm Business Region Development, som riktar 

sig mot näringslivsutveckling och investeringsfrämjande (SBR AB, 2013). Det senare, 

Stockholm Business Region Development, är aktuellt i denna studie. Under Stockholm 

Business Region Development finns ett flertal branschinriktningar, vilka är uppdelade i fyra 

kategorier. Dessa är (1) ICT, Automation och Miljöteknik, (2) Infrastruktur, Retail och 

Hospitality, (3) Omvärld och Kundkontakter, samt (4) Life Science, Finans och Kreativa 

Näringar (SBR AB, 2013). Att rikta sig till flera marknader är i enlighet med vad Govers 

(2011) menar att städers marknadsförare bör göra för att nå många investerare. För att 

avgränsa vår studie tog vi kontakt med Stockholm Business Region Development och valde 

därefter att inrikta oss mot branschen kulturella och kreativa näringar. 

 

Det satsas regionalt och nationellt på kulturella och kreativa näringar (Regeringskansliet, 

2009; Stockholms läns landssting, 2013). I Stockholm arbetar både Stockholms läns landsting 

och Stockholm Business Region Development med området. De har under de senaste åren 

lagt ner resurser på att etablera kulturella och kreativa näringar (Stockholms läns landsting, 

2013). Det visar på att Stockholm har potential att bli stora inom området. Utifrån detta anser 

vi att Stockholm är lämplig att representera hela området kulturella och kreativa näringar i 

denna studie. 
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1.3 Syfte & Problemformulering 
 

Bakgrunden visar att det saknas FDIA-modeller som är inriktade på området kulturella och 

kreativa näringar. Syftet med studien är att ta reda på hur modeller som är inriktade för 

traditionell FDIA och platsmarknadsföring kan förändras för att användas inom området 

kulturella och kreativa näringar. För att svara på syftet kommer vi använda oss av Stockholm 

Business Region Development som ett fall. Staden kommer i denna studie representera hela 

området kulturella och kreativa näringar. Detta leder till problemformuleringen; Hur arbetar 

Stockholm Business Region Development med att attrahera internationella investerare inom 

kulturella och kreativa näringar? 
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2 Referensramen 
 

Referensramen presenterar den litteratur och de modeller som kommer att användas som 

grund i studien. I den första delen i referensramen presenteras en modell för Foreign Direct 

Investment Attraction (FDIA). Modellen beskriver faktorer vilka bygger upp en stads 

varumärke. Sedan redogörs en variant av 4P-modellen som beskriver handlingsmoment för att 

marknadsföra en stads varumärke mot investerare. Till sist lyfts litteratur fram kring hur 

marknadsförare bygger upp en stads varumärken för att staden ska bli konkurrenskraftig inom 

kulturella och kreativa näringar. Varumärkesbyggande genomsyrar hela studien och även 

modellerna som presenteras nedan. 

 

 

2.1 FDIA-modellen 

 

Metaxas (2010) bygger i sin forskning upp en modell för FDIA (se Bilaga 1). Modellen är 

uppdelad i tre delar som tillsammans innehåller åtta faktorer och kombinerat ger de goda 

förutsättningar för FDIA. De tre grupperna av faktorer i FDIA-modellen är generella faktorer, 

platsens faktorer och investerarnas faktorer. De generella faktorerna handlar om att det ska 

vara fördelaktigt för både investerarna och platsen. Platsens faktorer beskriver hur staden bör 

bygga upp sitt varumärke för att leverera bra förutsättningar för FDIA. Investerarnas faktorer 

handlar om vilka kriterier investerarna har för staden.  

 

De generella faktorerna handlar om globala marknadsförhållanden och bidrar till en 

konkurrenskraftig stad (Metaxas, 2010). Det är tre faktorer kopplade till detta. För det första 

är platsmarknadsföring ett centralt verktyg för att bygga upp konkurrenskraften. För det andra 

har investerarna i sin tur ett behov av att staden ska vara konkurrenskraftig för att tillgodose 

deras egen utveckling och uppsatta mål. Till sist har platsens varumärkesbyggande en roll, då 

det kopplar ihop stadens värde med FDIA. De Generella faktorerna är: 

Faktor 1: En konkurrenskraftig stad och goda marknadsförhållanden. 

Faktor 1a: Platsmarknadsföring som ett centralt verktyg. 

Faktor 1b: Investerarna väljer en konkurrenskraftig stad för att möta deras behov. 

Faktor 1c: Platsens varumärkesbyggande är kopplat till FDIA. 

 

Platsens faktorer handlar om att bygga upp staden för att attrahera investerare (Metaxas, 

2010). Det handlar för det första om hur väl regeringen och de lokala förmågorna kan styra 

utvecklingspolitiken för att möta de krav som ställs från internationella investerare. 

Utvecklingspolitiken kan i detta fall menas med olika incitament för att förenkla att företag 

flyttar till staden, exempelvis genom skattelättnader eller bidrag för att främja investeringar. 

Den andra faktorn handlar om att det är viktigt att se vad en stad faktiskt kan ta emot och 

vilket behov staden har för att framgångsrikt locka till sig rätt slags FDI. Den sista faktorn 

beskriver att det krävs en kontinuerlig bearbetning av stadens varumärke för att 

marknadsföringen ska vara stark och framgångsrik. Marknadsföringen ska bidra till att en stad 

lyfts fram som en bra slutdestination för investerarna. Platsens faktorer är:  

Faktor 2: Platsmarknadsföringens effektivitet bygger på hur väl stadens utvecklingspolitik 

ser ut. 
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Faktor 3: Vad staden kan ta emot och vilket behov den har. 

Faktor 4: Platsmarknadsföringen måste utgå ifrån stadens varumärkesbyggande för att ses 

som ett bra investeringsalternativ. 

 

Den sista gruppen är investerarnas faktorer. Här lyfts tre olika faktorer fram. Den första 

faktorn handlar om att olika branscher har olika förutsättningar. Exempelvis skiljer sig 

förutsättningarna för klädbranschen från förutsättningarna för industribranschen. Beroende på 

vilket produktionsområde ett företag har ser deras kriterier för platsen olika ut. En del 

branscher har ett behov av närhet till deras marknad medan andra branscher har ett behov av 

investeringsincitament. Den andra faktorn beskriver att institutionella faktorer, som regelverk 

och politik, har en stor betydelse för investerare. Detta är något som förstärks genom Gibblin 

och Ryan (2009) som beskriver att det inte alltid är de lokala förmågorna som lockar till sig 

internationella investerare utan att de politiska riktlinjerna och politiska beslut även har en 

betydande roll. Braun (2012) har identifierat att beslutsfattare och politiker även kan påverka 

implementeringen av varumärket. Om alla uppfattar varumärket på samma sätt påverkas det 

positivt genom att det framhäver en enad bild av staden (Braun, 2012). Den tredje faktorn 

handlar om att det krävs rätt inställning hos den befintliga branschen i landet. Trots att FDI 

kan skapa problem för de lokala företagen, om de verkar i samma bransch, ger det framför allt 

en god tillväxt (Metaxas, 2010). FDI kan till exempel bidra till den regionala utvecklingen 

genom ny teknik och kunskap. Förutsättningarna för investerarna kan sammanfattas i tre 

faktorer: 

Faktor 5: Olika branscher har olika kriterier för FDI. 

Faktor 6: Regelverk och politik har en betydande roll för FDIA. 

Faktor 7: FDI kan ge positiv tillväxt genom att det bidrar till utvecklingen av staden. 

 

FDIA-modellen avslutas med en sista faktor som binder samman platsens faktorer med 

investerarnas (Metaxas, 2010). Denna faktor ska hjälpa marknadsföraren att förstå att ett 

starkt varumärke är viktigt i investerarnas beslutsprocess: 

Faktor 8: Platsens varumärke ger goda förutsättningar att attrahera internationella investerare. 

 

De åtta faktorerna utgör FDIA-modellen och beskriver hur platsens varumärke och 

marknadsföring bidrar till effektiv FDIA. De leder tillsammans till ett starkt värde i 

varumärket, framgångsrik marknadsföring av staden samt goda förutsättningar för staden 

(Metaxas, 2010). 

 

 

2.2 5P-modellen 

 

Traditionellt sätt används 4P-modellen till att marknadsföra produkter, men modellen kan 

förändras för att användas till platsmarknadsföring (Metaxas, 2002). De fyra P:na är 

vanligtvis Produkt, Pris, Plats och Påverkan, men Metaxas (2002) har i sin forskning lagt till 

ett sista P, Personer (People) för att modellen ska kunna användas till platsmarknadsföring för 

att attrahera investerare.  

 

Det första P:et i modellen står för Produkt och det är platsen som marknadsförs. Inom 

platsmarknadsföring är det viktigt att uppmärksamma att en plats har många egenskaper som 

kräver olika processer för att utvecklas. Dessa är bland annat karaktären, natur, kultur och 

stadens konkurrensfördelar. Det andra P:et är priset och innebär i första hand värdet marken 

har som används av investeraren. Under Pris faller även hotellvistelser, aktiviteter och 
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restaurangbesök som platsen tillhandahåller för potentiella eller etablerade investerare. Det 

tredje P:et är Plats som ska beskriva hur och var marknadsföringen ska ske, exempelvis 

genom internationella evenemang eller ambassader (Metaxas, 2002). Det fjärde P:et står för 

Påverkan. Där beskrivs hur marknadsförare kommer använda strategier och 

marknadsföringsverktyg för att öka platsens konkurrensfördelar och attrahera FDI. Exempel 

på marknadsföringsverktyg är PR, media och internet. Det femte P:et som Metaxas (2002) 

valt att lägga till är Personer. Personer består av de yrkesverksamma i staden och dess 

invånare. Båda grupperna har ett ansvar i stadens utveckling som handlar om att acceptera 

stadens varumärke (Metaxas, 2002). Woolley (2000) intygar att invånarna har en stor roll i 

varumärket och beskriver hur just den unga populationen har möjlighet att skapa ett gott rykte 

för staden. Detta eftersom de flitigt använder sig av sociala medier och word-of-mouth och 

sprider på det sättet information. 5P-modellen kan ses som en förlängning av FDIA-modellen 

då den innehåller tydliga handlingsmoment som beskriver hur marknadsförare ska nå 

investerarna och med vilka marknadsföringsverktyg. 

 

 

2.3 Varumärket 

 

Ett marknadsföringsverktyg för att nå investerare inom kulturella och kreativa näringar är 

kulturentreprenörer. Kulturentreprenörerna är städers länk mellan investerare och kulturella 

och kreativa näringar. Sådana entreprenörer driver exempelvis framgångsrika klubbar, 

modebutiker eller skivaffärer (Lange et al., 2008). Kulturentreprenörerna både marknadsför 

städer och attraherar investerare till dem. De investerare kulturentreprenörerna attraherar är 

främst inom den kulturella klassen. Den kulturella klassen är ett begrepp för de talangfulla 

individer som numer är målgruppen städer vill attrahera för att bli konkurrenskraftiga 

(Zenker, 2009).  

 

Den kreativa klassen är en stor grupp personer som har blivit uppmärksammande för att de 

har en betydande ekonomiskt makt (Zenker, 2009). Den kreativa klassen medför ett kreativt 

kapital och det kan vara det mest väsentliga kapitalet för ekonomisk tillväxt menar Zenker 

(2009). Florida och Gates (2002) menar att städernas vilja att attrahera talanger beror på att 

den nya ekonomin är kunskapsbaserad och kännetecknas av kreativitet och innovation. 

Kunskapsbaserad ekonomi innebär att företag är intresserade av att rekrytera människor med 

idéer, vilket Florida och Gates (2002) kallar för talanger. Den kreativa klassens ekonomiska 

makt kommer från att talangfulla personer kan skapa meningsfulla koncept och produkter som 

leder till ekonomisk framgång (Zenker, 2009). Den ekonomiska makten kommer även till stor 

del från yrkesverksamma personer inom kulturella och kreativa näringar som är anställda av 

företag. Talangfulla människor från den kreativa klassen bosätter sig gärna i städer som 

kännetecknas av kultur och kreativitet, delaktighet och mångfald (Florida & Gates, 2002). 

Enligt Lange et al. (2008) vill allt fler marknadsförare att deras städer ska bli kännetecknade 

som kreativa för att bland annat öka tillväxten. Florida och Gates (2002) menar att 

marknadsförarna borde arbeta mot att deras städer ska bli mer toleranta och ha ett öppet 

synsätt för mångfald då det leder till att talangerna vill flytta till sådana städer. Dit talangerna 

flyttar följer också företagen och städerna skapar då tillväxt (Florida & Gates, 2002). 

 

Enligt Metaxas (2010) är det viktigt att marknadsförare arbetar mot att staden ska bli 

konkurrenskraftig. Ett steg till att bli det är genom platsmarknadsföring och 

varumärkesbyggande. Baker och Cameron (2008) anser att differentiering genom att vara 
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medveten om konkurrensen är viktigare än det tidigare varit. De anser att staden måste vara 

väl medveten om vad den har för styrkor men även svagheter. Detta gör att marknadsförarna 

kan öka genomslagskraften i städernas marknadsföring. Enligt Aiginger (2006) har det länge 

funnits ett missförstånd kring konkurrens mellan platser. Han menar att det tidigare har 

uppfattats som negativt och riskfyllt för platser att vara konkurrensmedvetna. Riskerna har 

setts som att platserna blivit allt för fixerade vid tävlingen som uppstår ur konkurrens, men på 

senare år har detta blivit mer accepterat. Det har även funnits missuppfattningar om storleken 

på staden och hur det påverkar stadens konkurrenskraft. Piletis (2009) beskriver att vad gäller 

FDI och konkurrens mellan städer har inte storleken en avgörande roll. Han beskriver att om 

staden är liten behöver marknadsförarna ha det i åtanke när de utformar strategier för att 

staden ska bli konkurrenskraftig, men det ska inte ses som en begränsning. Istället bör de 

använda resurserna som finns i staden som marknadsföring och trycka på att stadens storlek 

kan vara en fördel för investerarna (Piletis, 2009). Ett annat sätt för att skapa en 

konkurrenskraftig stad är genom benchmarking (Aiginger, 2006). Vid benchmarking 

analyserar marknadsförare stadens konkurrenter för att se vad de gör bättre eller sämre. 

Genom detta finns det en form av tävlan och strävan om att ständigt utveckla staden och det 

leder till ökad välfärd (Aiginger, 2006).  

 

Jacobsen (2012) beskriver ur investerarnas perspektiv hur marknadsförare kan bygga upp 

städers varumärke och attrahera investerare. Eftersom många städer konkurrerar om 

investerarna har städernas varumärkesbyggande fått en viktigare roll. Jacobsen (2009) 

diskuterar att städernas marknadsförare bör ta reda på anledningen till varför investerarna 

placerar sitt kapital i en specifik stad. Genom att kartlägga beslutsprocessen för investerarna 

kan de tillfällen då de är mest mottagliga för marknadsföringsbudskap tas fram. 

Beslutsprocessen för investerarna innebär att de söker upp potentiella städer att investera i, 

sedan tar de fram information om städer och varför de vill investera där. Till sist beslutar de 

om vilken stad de ska investera i. Marknadsföringsbudskapet bör riktas till de potentiella 

investerarna i ett tidigt skede av beslutsprocessen (Jacobsen, 2009). För branschen kulturella 

och kreativa näringar spelar de mjuka värdena en stor roll i beslutsfattandet (Jacobsen, 2009). 

De mjuka värdena kan exempelvis vara det första intrycket investerarna får av platsen eller 

hur investerarna uppfattar invånarna. De mjuka värdena leder till hur investerarna upplever 

staden och det är något som bör vägas in vid en plats varumärkesbyggande (Jacobsen, 2009). 

Jacobsen (2012) lyfter även fram att det inte går att bygga upp varumärket på samma sätt för 

alla typer av investeringar. Han beskriver att varje plats måste kombinera sina egenskaper och 

fördelar individuellt beroende på vilken konkurrens de har och vilka investerare de vänder sig 

till.  

 

I referensramen har det redovisats hur modellerna är uppbyggda efter traditionell FDIA. Det 

är dessa modeller som senare kommer att förändras för området kulturella och kreativa 

näringar. Därför är det viktigt att från början få en förståelse för hur modellerna är uppbyggda. 

Den varumärkesbyggande litteraturen är fokuserad kring hur städer ska bygga sitt 

konkurrenskraftiga varumärke. Den varumärkesbyggande litteraturen är även fokuserad kring 

kulturella och kreativa näringar och ger kunskap om hur modellerna kan förändras för 

området.  
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3 Metod 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur modeller som är inriktade för traditionell Foreign 

Direct Investment Attraction (FDIA) och platsmarknadsföring kan förändras för att användas 

inom området kulturella och kreativa näringar. Som tidigare nämnt använde vi Stockholm 

Business Region Development som ett fall. Datan i studien utgörs av deras arbetssätt för att 

attrahera internationella investerare samt ett flertal offentliga dokument som handlar om 

etableringen av kulturella och kreativa näringar i Stockholm.  

 

 

3.1 Forskningsdesign 
 

Studien utgick ifrån ett specifikt fall, Stockholm stad, och är alltså en fallstudie. Innan vi 

valde Stockholm stad som fall för studien undersökte vi hur tydligt området kulturella och 

kreativa näringar presenteras på Stockholm Business Regions, Business Region Göteborgs 

och Business Region Skånes hemsidor (Business Region Göteborg, 2013; Business Region 

Skåne, 2013; SBR AB, 2013). Detta gjorde vi för att se hur exponerat kulturella och kreativa 

näringar var i marknadsföringen av Sveriges största städer då deras hemsidor är bland det 

första en investerare möter. Det visade sig på Göteborgs och Skånes hemsidor att de 

exponerade kulturella och kreativa näringar genom att de hänvisade till separata hemsidor för 

området (Business Region Göteborg, 2013; Business Region Skåne, 2013). Business Region 

Göteborg driver en verksamhet som heter ADA och riktar sig till kreatörer som bor och är 

aktiva inom kreativa näringar i Göteborg (ADA, 2013). ADA (2013) arbetar med att attrahera 

nationella och internationella investerare till staden. På Business Region Skånes (2013) 

hemsida marknadsförde de Film i Skåne, vilket är ett dotterbolag till Business Region som 

främjar filmproduktioner i regionen (Film i Skåne, 2013). När vi besökte Stockholm Business 

Regions hemsida fanns det ingenting som antydde på att de arbetar med området kulturella 

och kreativa näringar (SBR AB, 2013). Det framkom genom ytterligare undersökning att 

Stockholm stad lägger resurser på att etablera området kulturella och kreativa näringar 

(RUFS, 2010). Vi blev sedan medvetna om att de har en projektledare som arbetar med 

området och hon berättade att kulturella och kreativa näringar är relativt nytt för Stockholm 

Business Region (se utdrag ur mejl i bilaga 2). De offentliga dokumenten som vi presenterat i 

inledningskapitlet handlar om hur kulturella och kreativa näringar håller på att etableras i 

Stockholm.  

 

Enligt Berggren och Sjöström (2012) har Stockholm en stor potential att utvecklas som en 

kulturhuvudstad. Stockholm är en av tio regioner i Europa som har flest antal anställda inom 

kulturella och kreativa näringar (Berggren & Sjöström, 2012). De har flera av landets mest 

prestigefulla kulturinstitutioner, exempelvis Dramaten, Konserthuset, Kulturhuset, Stadshuset 

samt Kungliga Operan. I Stockholm finns även flest av landets mest framgångsrika 

internationella företag inom kulturella och kreativa näringar. Att Stockholm har flest 

internationella företag ger ett belägg för att de redan är skickliga på att attrahera 

internationella företag till regionen. Det är därför intressant att använda Stockholm Business 

Region Development som ett fall för denna studie. 
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3.2 Insamling av data 
 

Insamlingen av data bestod av ett flertal offentliga dokument samt två intervjuer med 

projektledare på Stockholm Business Region Development. Den första intervjun gjordes med 

projektledaren för kulturella och kreativa näringar. För att få en djupare inblick i hur 

Stockholm Business Region Development arbetar med investeringsfrämjande på ett mer 

traditionellt sätt genomfördes även en intervju med projektledaren inom Life Science. 

Projektledarna är anonyma och vi kommer därför benämna projektledaren för kulturella och 

kreativa näringar som Anna och projektledaren för Life Science som Sara i resterande del av 

studien. 

 

Studien bestod till en början av att ta fram bakgrunden till FDI och kulturella och kreativa 

näringar, samt information om hur Stockholm arbetar med kulturella och kreativa näringar. 

Informationen bestod av offentliga dokument som ligger till grund för avsnittet kulturella och 

kreativa näringar i Stockholm. De offentliga dokumenten visar på hur Stockholm arbetar 

varumärkesbyggande med kulturella och kreativa näringar. Därför var dokumenten även 

användbara i avsnittet analys. De offentliga dokumenten vi tagit del av är Handlingsplanen för 

kulturella och kreativa näringar i Sverige (Regeringskansliet, 2009), Förslag till handlingsplan 

för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen, Guiden till RUFS (RUFS, 2010) 

och Handlingsprogram för Creative Stockholm (Stockholms läns landsting, 2013). Vi har 

även varit i kontakt med Jonas Olsson som var projektledare för Creative Stockholm. Vi tog 

kontakt med honom för att ta reda på om handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 

i Stockholmsregionen antagits som ett handlingsprogram till RUFS (2010). Jonas Olsson gav 

oss access till offentliga dokument med information om ett förslag till att handlingsplanen får 

en status som ett handlingsprogram i RUFS (Fridlund, 2012a). Vi fick även ta del av 

remissvar från 36 aktörer (Fridlund, 2012b). Både Stockholms läns landsting och Stockholm 

stad har ställt sig positiva till förslaget och vill ansvara för programmet, men det har inte 

antagits som handlingsprogram till RUFS 2010 (Fridlund, 2012a).  

 

Efter att vi tagit fram de offentliga dokumenten och bearbetat dessa tog vi kontakt med 

projektledaren inom näringslivsservice för Stockholm Business Region Development via 

mejl. Projektledaren förklarade att Stockholm Business Region Development är uppdelat i 

avdelningar som arbetar mot olika marknader och länder för att attrahera investerare. Utifrån 

det bestämde vi oss för att rikta in oss på området kulturella och kreativa näringar och 

kontaktade därför projektledaren för det området, Anna. I bilaga 2 finns de delar av mejlen 

som användes för att få en större förståelse för området. Under tiden vi hade mejlkontakt med 

projektledaren för kulturella och kreativa näringar på Stockholm Business Region 

Development skrev vi referensramen. Mejlkontakten skedde för att säkerställa att vi skulle få 

tillgång till en intervju med projektledaren längre fram. Under mejlkontakten fick vi veta att 

inom kulturella och kreativa näringar arbetar de varumärkesbyggande för att attrahera FDI. 

Det gjorde att referensramen innehåller litteratur kring städers varumärkesbyggande. Intervjun 

som genomfördes var semistrukturerad, frågorna som ställdes utgick från avsnittet 

referensramen samt information ur mejlkontakten med Stockholm Business Region 

Development. Formuleringen av frågor utgick till stor del från FDIA-modellen. 

Intervjufrågorna delades in efter FDIA-modellens åtta faktorer för att det skulle bli lättare att 

strukturera upp respondenternas svar. I bilaga 3 finns intervjuguiden som användes. Efter 

vissa av frågorna i intervjuguiden finns markeringar i fetstil och kursivt. Detta är 

underliggande frågor som vi hoppades få svar på och som annars skulle ha omformulerats till 

följdfrågor. Vi hade avsatt en timma med respondenterna. Fyra av frågorna är markerade i en 

annan färg, dessa skulle ha uteslutits om intervjun drog över tiden. Anledningen till att dessa 
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fyra frågor skulle prioriterats bort i första hand är att vi anser att de inte är de mest relevanta 

då vi utgår från modellerna. 

 

De semistrukturerade intervjuerna gav respondenterna möjlighet att svara relativt öppet och 

det gav även oss möjlighet att ställa följdfrågor och få förklaringar på deras svar. För att 

enkelt kunna gå tillbaka till intervjuerna spelades de in. En av oss ställde intervjufrågorna 

medan den andra antecknade nyckelord ifall det skulle ha blivit problem med 

ljudinspelningen. Den andra personen antecknade även känslor och intryck, exempelvis hur 

rummet såg ut och hur vi uppfattade stämningen. Öppningsfrågorna var enklare frågor för att 

skapa en lättsam stämning, exempelvis fick respondenten berätta om sina arbetsuppgifter. 

Sedan ställdes djupare frågor kring FDI och kulturella och kreativa näringar. Efter ca 40 

minuter kallades Sara in, projektledaren för Life Science, och intervjun fortsatte i ca 20 

minuter. Under den intervjun gavs möjlighet att fråga hur den traditionella processen för 

FDIA ser ut inom andra branscher. Sara kallades in till intervjun på Annas begäran. Anna 

ansåg att kulturella och kreativa näringar skiljer sig från det traditionella sättet att arbeta med 

FDIA och ville att vi skulle få en djupare förståelse för hur FDIA skiljer sig mellan områdena.  

 

Direkt efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem. Detta gjordes för att vi vid 

senare tillfällen skulle kunna gå tillbaka till svaren. Därefter bearbetades empirin med hjälp av 

modellerna. Empirin placerades in i modellernas olika delar för att ge en översikt om hur väl 

Stockholm Business Region Developments arbetssätt passade de ursprungliga modellerna. 

Detta blev ett utförligt dokument som låg till grund för analysen. Bearbetningen av empirin 

finns i bilaga 4. I avsnittet analys beskrivs sedan hur modellerna går att förändra för kulturella 

och kreativa näringar. I den sista delen, resultat, visar vi på hur modellerna har förändrats 

efter kulturella och kreativa näringar och vi presenterar en reviderad modell. 

 

För att stärka vår studie har vi varit i kontakt med Katerina Orovchanec på Makedoniens 

ambassad, Invest in Macedonia samt Martina Lindvall, verksamhetsansvarig för ADA 

(Association for Design and Advertising). Katerina Orovchanec arbetar med att attrahera 

investerare till Makedonien och vi fick kontakt med henne via vår handledare. Vi ansåg att det 

var intressant för vår studie att se hur de arbetar med FDI i ett annat land. Vår infallsvinkel 

hade varit att se hur deras sätt att attrahera kulturella och kreativa näringar skiljer sig från 

Stockholms Business Region Development. Till en början fick vi mycket positiv respons från 

Katerina Orovchanec, men efter att vi föreslagit ett flertal tillfällen för intervju fick vi inte 

längre svar. På ADA (2013) arbetar de med kreativa näringar för Göteborgsregionen. Deras 

arbete går ut på att attrahera investerare till den kreativa näringen inom regionen, på ett 

nationellt- och internationellt plan (ADA, 2013). Vi hade velat se om arbetssättet för att 

attrahera investerare till kulturella och kreativa näringar skiljer sig åt mellan Sveriges största 

städer och om vi kunnat dra några likheter dem emellan. Eftersom kulturella och kreativa 

näringar anses relativt nytt i Stockholm hade det varit intressant att se hur Göteborg arbetar 

med området. Vi hade avsatt en tid för intervju med Matilda Lindvall som hon sedan ändrade 

på, efter försök till en ny tid upphörde hennes respons. Vi har även försökt få kontakt med 

Roger Strömberg som är Näringslivschef samt Etablerings- och Investeringschef i Göteborg. 

Det var Matilda Lindvall som föreslog att vi skulle kontakta Roger Strömberg men vi har inte 

lyckats få respons från honom.  
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3.3 Metoddiskussion 
 

På Stockholm Business Region Development arbetar en projektledare med området kulturella 

och kreativa näringar. Eftersom vi behövde ta del av deras arbetssätt ville vi genomföra en 

intervju med den ansvariga projektledaren. Vi ansåg att det räckte med att intervjua Anna för 

att samla den empiri vi behövde för att genomföra studien. Det var positivt att den ansvariga 

för Life Science deltog i intervjun. Det gav oss en tydlig inblick i att avdelningarna inom 

Stockholm Business Region arbetar på olika sätt. Om vi inte hade fått ta del av det 

traditionella arbetssättet hade vi troligtvis haft en mycket snävare bild av hur Stockholm stad 

arbetar med att attrahera internationella investerare.  
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4 Analys 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur modeller som är inriktade för traditionell Foreign 

Direct Investment Attraction (FDIA) och platsmarknadsföring kan förändras för att användas 

inom området kulturella och kreativa näringar. Detta avsnitt kommer utgå från intervjuerna 

och mejlkonversationen med projektledaren för kulturella och kreativa näringar och 

projektledaren för Life Science. Avsnittet kommer att inledas med en analys och tolkning av 

hur FDIA-modellen går att förändas till området kulturella och kreativa näringar. Det finns 

inga tydliga handlingsmoment i FDIA-modellen som marknadsförare kan utgå från när de 

marknadsför staden, därför kompletteras FDIA-modellen med 5P-modellen som redogörs i 

efterföljande avsnitt. Utifrån intervjun med projektledaren för kulturella och kreativa näringar 

framkom att varumärkesbyggande har en betydande roll i marknadsföringen för området. 

Modellerna har vi analyserat med hjälp av litteraturen kring kulturella och kreativa näringar 

samt platsers varumärkesbyggande från referensramen.  

 

 

4.1 FDIA-modellen 

 

FDIA-modellen består av åtta faktorer som är indelade i tre grupper. Begreppet faktorer är en 

översättning från det engelska ordet hypotheses. I detta avsnitt förkortar vi faktorerna till 

bokstaven H (hypotheses). Förkortningen är till för att läsaren ska kunna hitta faktorerna i 

modellen (bilaga 1). 

 

 

4.1.1 Generella faktorer (H1) 

 

För att förändra de generella faktorerna till kulturella och kreativa näringar handlar det om att 

bygga ett konkurrenskraftigt varumärke globalt sett. Varumärkesbyggande är viktigt inom 

kulturella och kreativa näringar för att attrahera investerare, detta framgick vid vår inledande 

kontakt med Anna på Stockholm Business Region Development. Enligt Anna har de på 

kulturella och kreativa näringar använt sig av benchmarking för att ta reda på hur övriga 

städer i Europa arbetar med området för att attrahera investerare. Annas resultat var att de 

övriga städerna också arbetar varumärkesbyggande vilket stärker hennes argument att det är 

ett viktigt verktyg för att bli en konkurrenskraftig stad. Faktor 1b beskriver att en stad ska 

möta investerarnas behov. Utifrån intervjun med Anna framkom det att Stockholm Business 

Region Development arbetar med att möta investerarnas behov från ett traditionellt FDIA-

perspektiv. Anna berättade om Stockholm Business Alliance. Det är ett samarbete mellan 52 

kommuner som ska bidra till att Stockholmsregionen blir konkurrenskraftig. För Stockholms 

del handlar faktor 1b om att vara medveten om att investeraren väljer utifrån sina behov, 

vilket vi kan se att Stockholm faktiskt tar hänsyn till då Anna under intervjun diskuterar hur 

bland annat Kina ser på dem idag. Ur Kinas perspektiv är Stockholm en liten stad, men de ses 

som en större provins i samarbetet Stockholm Business Alliance. När faktor 1b förändras för 

kulturella och kreativa näringar handlar det om att de internationella investerarna väljer staden 

för att den är kreativ och har ett öppet synsätt för mångfald (Florida & Gates, 2002). Utifrån 
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intervjun ser vi ett glapp i Stockholm Business Region Developments arbete med att vara 

öppna för mångfald. Vi kan se att Stockholm Business Alliance är ett sätt som bidrar till att 

Stockholm blir konkurrenskraftigt, men det är inte tillräckligt för att de ska uppnå 

investerarnas behov utifrån kulturella och kreativa näringar. Däremot kan vi se att 

Stockholmsregionen arbetar med kreativitet och mångfald. Guiden regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen ger flera infallsvinklar på hur staden kan bli kreativ och mer öppen 

för mångfald (RUFS, 2010). I guiden påstår de att Stockholm bland annat behöver 

marknadsföra den höga nivån av livskvalitet som finns i staden. De behöver även attrahera 

fler människor från andra länder som har spetskompetens och är högutbildade. Det arbetet ska 

bidra till att regionen blir mer öppen för idéer för att kunna utvecklas. Guiden visar på att 

staden arbetar på en regional nivå med att få en öppnare syn på mångfald och kreativitet 

(RUFS, 2010). Ur FDIA-modellens perspektiv uppfyller guiden faktor 1b och visar att 

Stockholm möter investerarnas behov. 

 

Faktor 1 innebär som tidigare nämnt att varumärket ska bli konkurrenskraftigt globalt sett. Ett 

verktyg marknadsförare kan använda för att staden ska bli mer konkurrenskraftig är 

benchmarking (Aiginger, 2006). Ett annat verktyg är att staden analyserar sina styrkor och 

svagheter (Baker och Cameron, 2008). Vi tolkar benchmarking och analysen av stadens 

styrkor och svagheter som en del i en nulägesanalys. Tonnquist (2010) lyfter fram SWOT-

analysen som ett verktyg för att analysera nuläget. SWOT-analysen innebär att ta reda på 

vilka städernas externa möjligheter och hot är samt deras interna styrkor och svagheter. När 

dessa faktorer är identifierade kan staden tydligare se sina förutsättningar på marknaden 

(Tonnquist, 2010). Stockholm Business Region Development arbetar till viss del med en 

nulägesanalys, men den är inte fullständig. I intervjun med Anna framkom det att de arbetar 

med benchmarking. Genom det har de till viss del tagit reda på sina möjligheter och hot samt 

deras interna styrkor och svagheter. De har även tagit reda på att andra städer i Europa arbetar 

varumärkesbyggande liksom Stockholm påstår att de gör. Däremot arbetar Stockholm 

Business Region Development enligt oss mer med att marknadsföra det befintliga varumärket 

än att faktiskt bygga upp det.  

 

 

4.1.2 Platsens faktorer (H2-H4) 

 

När modellen förändras för kulturella och kreativa näringar blir det i platsens faktorer tydligt 

att det området är mer rörligt än andra marknader där etableringar sker. Inom kulturella och 

kreativa näringar handlar investeringarna först och främst om att attrahera internationella 

investerare som vill investera i form av att spela in en film eller framföra en konsert. Faktor 2 

beskriver hur en stad kan påverka sin egen utvecklingspolitik för att underlätta för investerare. 

När faktorn förändras för kulturella och kreativa näringar handlar det om att förenkla 

utvecklingspolitiken för att underlätta situationen för talangen. Detta diskuteras även under 

investerarnas faktorer, då i faktor 6. 

 

Faktor 3 innebär att staden ska kunna ta emot investerare och se över vilket behov de har i 

staden. Vad som är aktuellt inom kulturella och kreativa näringar är att staden kan erbjuda 

exempelvis attraktiva inspelningsplatser eller konserthallar. Inom kulturella och kreativa 

näringar kräver investerarna oftast inte en plats som ska bestå, utan använder en lokal eller 

plats under en kortare period. Därför kan en stad i princip ta emot hur mycket investerare som 

helst, vilket även Anna poängterar i intervjun.  
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Vidare beskrivs faktor 4 som innebär att en stad ständigt behöver bearbeta sitt varumärke. 

Inom kulturella och kreativa näringar krävs det enligt Anna att en stad har en tyngd i sitt 

varumärke och därför blir denna faktor viktig. Bearbetningen kan ses som en kontroll på att 

staden har ett konkurrenskraftigt varumärke inom FDIA. Stockholm Business Region 

Development har två varumärken. Ett övergripande varumärke vilket är the Capital of 

Scandinavia och ett underliggande varumärke vilket är Stockholm som den kreativa staden 

(Anna). Varumärket the Capital of Scandinavia använder de till marknadsföringen för alla 

områden inom FDI och är ett varumärke de bearbetar aktivt. Stockholm som den kreativa 

staden bygger på kulturella och kreativa näringar och används vid marknadsföringen mot 

bland annat internationella investerare (Anna). Varumärket Stockholm som den kreativa 

staden är ett försök att bli kännetecknad som en kreativ stad. Något som Lange et al. (2008) 

menar att fler städer marknadsförs som. Vi kan se att Stockholm Business Region 

Development inte lägger ner lika mycket bearbetning på varumärket Stockholm som den 

kreativa staden. Frågan är om kreativiteten i varumärket mer är en trend som florerar på 

marknaden än att det är något staden vill kännetecknas som och bevara. Stockholm Business 

Region Development är medvetna om att det är viktigt att arbeta med varumärket. Utifrån 

intervjun ser vi inget konkret sätt som de inom kulturella och kreativa näringar arbetar med 

varumärket på. Anna berättar att de ser på marknaden som ny trots att de arbetat med den i 

några år. Vi ser att de har potential att lägga ner mer resurser på att utveckla varumärket 

eftersom att de har några års erfarenhet.  

 

Enligt Jacobsen (2012) kan marknadsförare inte bygga ett varumärke på samma sätt för alla 

typer av investeringar, vilket vi ställer oss kritiskt till. Stockholm marknadsförs med olika 

varumärken för att attrahera fler typer av investeringar. Grunden i FDIA är att skapa ett starkt 

varumärke (Metaxas, 2010). På grund av detta ställer vi oss kritiska till Jacobsens (2012) teori 

om att bygga upp olika varumärken beroende på vilken investering det är. I Stockholms fall 

borde de endast arbeta med the Capital of Scandinavia och samtidigt låta varumärket 

innehålla faktorer som behövs för att underlätta alla typer av investeringar.  

 

 

4.1.3 Investerarnas faktorer (H5-H8) 

 

I Investerarnas faktorer beskrivs det hur staden bör arbeta med förutsättningarna från 

investerarnas håll. I faktor 5 beskrivs det att olika branscher har olika kriterier. Kulturella och 

kreativa näringar rymmer ett flertal branscher i sig. Dessa är som tidigare nämnt exempelvis 

film, musik och mode. Branscherna är olika och har även olika kriterier. Till exempel har 

Anna poängterat ett kriterium inom filmbranschen som skiljer sig från de andra branscherna. 

Kriteriet är att filmbranschen behöver bidrag för att kunna producera film. Kriterierna inom 

kulturella och kreativa näringar kan även ses ur ett större perspektiv vad gäller investeringar. 

De skiljer sig från andra områdens kriterier inom FDI. Dels på grund av att investerarna söker 

kompetens inom området och dels för att själva investeringen sker på ett annat sätt (Anna). 

Inom kulturella och kreativa sker investeringsprocessen i två steg. Först attraheras 

internationella talanger till staden. De etablerar sig inte i staden utan befinner sig endast i den 

under en kort period, när de exempelvis genomför en konsert. Anna beskrev att när de 

internationella talangerna investerar i Stockholm bidrar det till en attraktionskraft som gör att 

bolag vill etablera sig i Stockholm, vilket är det andra steget i investeringsprocessen.  
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Faktor 6 beskriver att regelverk, politik och beslutsfattare har en stor roll för investerare, 

något som flera forskare kan intyga (Metaxas, 2010; Gibblin & Ryan, 2009; Braun, 2012). 

Kulturella och kreativa näringar bygger på olika branscher som kräver olika underlättande 

faktorer för investerarna. En bransch som utmärker sig för att de kräver 

investeringsincitament är filmbranschen. Det framkom tydligt under intervjun med Anna att 

det är något som andra svenska orter har, men som Stockholm saknar. Att de misslyckats 

utveckla dessa incitament visar en brist på förståelse för investerarnas behov. Inom kulturella 

och kreativa näringar är det av vikt att ta hänsyn till områdets olika branschers behov av 

investeringsincitament. 

 

Faktor 7 beskriver att FDI ger en positiv tillväxt genom att det bidrar till utveckling av staden. 

Detta stämmer in väl på kulturella och kreativa näringar. Anna berättade att de har märkt att 

investeringar inom kulturella och kreativa näringar även bidrar till investeringar inom fler 

områden. Hon drar en metafor till en magnet som drar till sig olika slags investeringar. 

Kulturella och kreativa näringar innebär bland annat nöjen som exempelvis konserter, vilket 

kan vara en bidragande faktor till att området kan ses som en magnet.  

 

Att platsens varumärke ska ge goda förutsättningar att attrahera internationella investerare är 

den sista faktorn, faktor 8, i FDIA-modellen. Detta är den viktigaste faktorn då den binder 

samman platsens faktorer med investerarnas.  

 

FDIA-modellen går att applicera på kulturella och kreativa näringar om marknadsförare tar 

hänsyn till att investeringar inom kulturella och kreativa näringar oftast inte är etableringar. 

Vi kan se brister i att Stockholm Business Region Development inte har arbetat 

varumärkesbyggande vilket området kräver för att bli konkurrenskraftigt. Kulturella och 

kreativa näringar ses som ett outvecklat område trots att det enligt Anna funnits på marknaden 

som en egen bransch i ett flertal år. FDIA-modellen blir därför ett hjälpmedel för området att 

bygga upp varumärket för att underlätta investeringar. Däremot är modellen inte komplett 

utan 5P-modellen som kompletterar med handlingsmoment inom området.  

 

 

4.2 5P-modellen 

 

5P-modellen beskriver handlingsmomenten som används vid platsmarknadsföring för att 

attrahera investerare (Metaxas, 2002). Nedan analyseras empirin från intervjuerna med Anna 

och Sara på Stockholm Business Region Development utifrån 5P-modellen. För att ytterligare 

belysa hur modellen kan förändras för området kulturella och kreativa näringar används 

litteratur kring kulturella och kreativa näringar samt städers varumärkesbyggande. 

 

 

4.2.1 Produkten 

 

Det första P:et i 5P-modellen är Produkten, Metaxas (2002) beskriver den som platsen som 

ska marknadsföras. Inom kulturella och kreativa näringar handlar det första P:et främst om 

varumärkesbyggande processer. Stockholm Business Region Development arbetar bland 

annat för film, musik och datorspel inom kulturella och kreativa näringar. Alla dessa områden 
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kräver olika varumärkesbyggande processer för att utvecklas. Vi kan se att modellens första P 

stämmer överens med kulturella och kreativa näringar. Precis som Metaxas (2002) beskriver 

kan staden ses som en produkt som ska marknadsföras för att attrahera investerare. 

 

 

4.2.2 Pris 

 

Det andra P:et i modellen är Priset, vilket är kostnaden för staden. Metaxas (2002) beskriver 

Priset som marken som används av investeraren. Vad gäller kulturella och kreativa näringar 

förklarade Anna att investeringarna kan vara en artist som kommer till Sverige för att hålla en 

konsert. Investeringar inom kulturella och kreativa näringar skiljer sig från andra marknaders 

investeringar då det inte i första hand handlar om att flytta ett helt företag till Stockholm. För 

andra marknader blir Priset tydligt, investeraren behöver en lokal att vara i och blir då en 

kostnad för staden. Priset blir inte lika relevant för kulturella och kreativa näringar, 

byggnaderna som används är redan utrustade och klara för användning. Investerarna använder 

även lokalerna (exempelvis arenan för konserten) endast för en kort period. Investeringar 

inom kulturella och kreativa näringar kan även innefatta att företag flyttar eller etableras, och 

behöver lokaler. Därför bör Priset fortfarande finnas kvar i modellen, men det kan utvecklas. 

För att kunna appliceras tydligare på kulturella och kreativa näringar bör det andra P:et mer 

ingående beskriva att kostnaden för investeraren i sin tur blir en kostnad för staden.  

 

 

4.2.3 Plats 

 

Det tredje P:et är Plats och beskriver hur och var marknadsföringen ska ske (Metaxas, 2002). 

För kulturella och kreativa näringar handlar det till stor del om att marknadsföra staden och 

även kulturentreprenörerna som finns i staden (Anna). När städernas kulturentreprenörer visas 

upp utomlands ökar intresset för landet och staden. Detta skiljer sig från hur marknadsförare 

traditionellt attraherar FDI, vilket Sara förklarade under intervjun. Det traditionella sättet 

innebär att branscherna anlitar en FDI konsult som ska hitta bolag som är intresserade av att 

komma till Stockholm och investera (Anna). Främst är det investeringar i form av etableringar 

de vill attrahera, men det inleds oftast med ett samarbete (Sara). Samarbetet sker mellan ett 

lokalt företag i Stockholm och ett internationellt företag. Samarbetet leder sedan till en 

etablering menar Sara. Det tredje P:et, Platsen, skiljer sig beroende på vilken bransch området 

riktar sig mot. Inom kulturella och kreativa näringar handlar det främst om att visa upp staden 

under olika evenemang (Anna). Inom mer traditionell FDI handlar det om att arbeta med så 

kallade “leadsgenererande konsulter” (Sara). De tar fram potentiella investerare och bokar in 

möten med dessa. Projektledaren, inom Life Science, åker därefter runt i Europa på möten 

med de potentiella investerarna och presenterar företag i Stockholmsregionen som kan vara 

intressanta för dem. Jacobsen (2009) beskriver att det är viktigt att ta reda på sina potentiella 

investerares beslutsprocess för att hitta de tillfällen då investerarna är mest mottagliga för 

marknadsföringsbudskap. Marknadsföringen måste enligt Jacobsen (2009) komma in i ett 

tidigt skede i beslutsprocessen och inom kulturella och kreativa näringar handlar det om att 

befinna sig på rätt evenemang och synas vid rätt tillfällen. Marknadsförare måste vara 

medvetna om var deras potentiella investerare finns och sedan visa upp sin stad på dessa 

platser. Metaxas (2002) beskriver Platsen för marknadsföringen väldigt brett. Därför är det 
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enkelt att applicera det tredje P:et på kulturella och kreativa näringar trots att det skiljer sig 

mellan områdena. 

 

 

4.2.4 Påverkan 

 

Det fjärde P:et är Påverkan och Metaxas (2002) beskriver det som vilka 

marknadsföringsverktyg som ska användas för att marknadsföra staden. Inom området Life 

Science har de identifierat marknadsföringsverktyget PR. Det är en kommunikationskanal de 

arbetar aktivt med. Kommunikationsarbetet gör de mer konkurrenskraftiga och ingår i deras 

marknadsstrategi (Sara). Strategin heter Define-Seek-Meet och det innebär att de inventerar, 

paketerar och kommunicerar utbudet av Stockholms företag till internationella investerare. 

Utbudet ska matchas ihop med efterfrågan från internationella investerare för att det ska 

uppstå intresse (Sara). Vi kan se att kulturella och kreativa näringar på Stockholm Business 

Region Development inte arbetar aktivt med att använda sig av specifika 

marknadsföringsverktyg. Under intervjun nämner Anna att Stockholm har flera internationellt 

kända designers och programmerare inom datorspelsbranschen och att sociala medier är en 

stor del i marknadsföringen av dessa. Unga människor sprider information via sociala medier 

och Anna beskriver att detta blir en del av marknadsföringen. Vi kan se att kulturella och 

kreativa näringar på Stockholm Business Region Development inte är aktiva i den 

marknadsföringen, istället förlitar de sig på att samhället skriver om dem. Detta ser vi inte 

som ett marknadsföringsverktyg i benämnelsen Metaxas (2002) menar. Det fjärde P:et 

handlar om att aktivt använda exempelvis sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. 

 

 

4.2.5 Personer 

 

Det femte P:et är Personer. Detta har Metaxas (2002) valt att lägga till eftersom det till stor 

del påverkar platsmarknadsföringen. Metaxas (2002) beskriver att stadens arbetare som 

kommer i kontakt med besökarna eller investerarna spelar en stor roll. Om de är utbildade, 

motiverade och tillmötesgående skapar det en god image av staden. Detta stämmer även 

överens med FDIA inom kulturella och kreativa näringar. De människor investerarna möts av 

i staden har en viktig del i investeringen. Det femte P:et innefattar att invånarna måste 

acceptera stadens varumärke för att det ska bli starkt (Metaxas, 2002). Stockholm Business 

Region Development arbetar främst med platsen, var och hur de ska nå ut till investerarna, 

och mindre kraft läggs på att invånarna ska acceptera varumärket. Anna beskrev i intervjun att 

det är 52 kommuner och tre miljoner människor som ingår i varumärket the Capital of 

Scandinavia. Genom att Business Sweden inkluderat alla dessa människor i varumärket har de 

även tagit på sig ett stort ansvar att implementera varumärket på invånarna. I enlighet med 

modellen ska dessa tre miljoner invånare acceptera varumärket och genom acceptans stärks 

det. En del av invånarna är kulturentreprenörerna som har en betydande roll vid attraktion av 

internationella investerare (Lange et al, 2008). Om kulturentreprenörerna är medvetna om 

stadens varumärke kan de bidra till att staden sammankopplas med kreativitet. För kulturella 

och kreativa näringar anser vi att det femte P:et går in i varumärkesbyggandet. Om 

exempelvis Stockholm bygger upp en stad där mångfald och kultur är starkt representerade 

kommer även kulturentreprenörerna att automatiskt känna delaktighet och samhörighet till 
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staden. Kulturentreprenörerna kan då vilja tillhöra staden på ett djupare plan och i sin tur 

fungera som ett marknadsföringsverktyg.  

 

Efter att vi har analyserat modellerna utifrån intervjuerna ser vi att det går att använda 

modellerna för kulturella och kreativa näringar. Däremot visar avsnittet på delar som behöver 

bearbetas och det leder till att modellerna måste förändras. Vi har utifrån studien tagit fram en 

ny modell som är förändrad för kulturella och kreativa näringar. Denna modell kommer att 

presenteras i nedanstående avsnitt. 
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5 Resultat 
 

Detta avsnitt börjar med att förklara vilka delar i de befintliga modellerna som går att bortse 

ifrån samt behöver lyftas fram. Därefter presenterar vi den framtagna modellen för Foreign 

Direct Investment Attraction (FDIA) inom kulturella och kreativa näringar (Bilaga 5).  

 

 

5.1 Svagheter i modellerna 

 

Faktor 1c, att platsens varumärke är kopplat till FDIA, är överflödig i modellen. Den fungerar 

som en sammanfattning av hela faktor 1 och har därför inget konkret användningsområde. 

Platsens faktorer i FDIA-modellen är en tydlig del som skiljer sig för kulturella och kreativa 

näringar när vi jämför med traditionell FDI. Faktor 2 i modellen handlar om 

investeringsincitament och bidrag, vilket är en viktig del för kulturella och kreativa näringar. 

Den faktorn går till stor del in under faktor 6, och dessa bör därför slås ihop. Faktor 2 är på så 

sätt överflödig vid förändringen av modellen. Även faktor 3 anser vi vara mindre viktig för 

kulturella och kreativa näringar. Den beskriver hur staden måste ta hänsyn till hur mycket den 

kan ta emot, vilket även Anna bekräftar inte är något problem vid kulturella och kreativa 

näringar. Priset i 5P-modellen bör utvecklas då kulturella och kreativa näringar sällan handlar 

om etableringar på samma sätt som vid traditionell FDI. I 5P-modellen beskrivs priset som 

kostnaden för den mark investeraren etablerat sig på. Det förekommer investeringar inom 

kulturella och kreativa näringar som handlar om att företag etablerar, därför anser vi att det 

andra P:et bör finnas kvar i modellen. Däremot behöver det utvecklas, eftersom investeringar 

inom kulturella och kreativa näringar även handlar om kostnaden för investeraren. Precis som 

faktor 2 och 6 i FDIA-modellen handlar det då om investeringsincitament. Staden bör ha 

investeringsincitament för att sänka kostnaden för exempelvis filmproduktioner, eftersom det 

i sin tur leder till investeringar i staden.  

 

 

5.2 Styrkor i modellerna 

 

Det finns även delar marknadsförare bör lägga större vikt vid. Vi har uppmärksammat att 

kulturella och kreativa näringar på Stockholm Business Development inte bearbetar sitt eget 

varumärke Stockholm som den kreativa staden. De lägger mer fokus på det övergripande 

varumärket the Capital of Scandinavia. Enligt Metaxas (2010) bör städer ha ett enat 

varumärke staden marknadsför till alla olika investerare. Det skulle underlätta för 

marknadsförare inom kulturella och kreativa näringar om de marknadsför staden med ett enat 

varumärke. Det enade varumärket behöver de bygga upp utifrån modellernas kriterier innan 

de marknadsför sig till internationella investerare. I avsnittet analys diskuterar vi FDIA-

modellens faktor 1. Där är det av vikt för marknadsförare att visa på städernas öppenhet för 

mångfald. Eftersom internationella investerare attraheras av ett öppet samhälle där 

delaktighet, mångfald och kreativitet kännetecknar staden blir det nyckeln till FDIA. I fallet 

med Stockholm Business Region Development kunde vi urskilja hur de arbetar med den 

faktorn på ett regionalt plan. Vi kunde däremot inte se att avdelningen kulturella och kreativa 

näringar arbetar aktivt med faktorn.  
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Några av de viktigaste delarna utifrån modellernas kriterier är Påverkan och Personer i 5P-

modellen. Påverkan handlar om att ta fram marknadsföringsverktyg för att attrahera 

investerare. Det skulle även kunna bidra till att staden blir mer konkurrenskraftig. 

Marknadsföringsverktyg fungerar inom andra området och därför tror vi att området kulturella 

och kreativa näringar har en potential att arbeta mer aktivt med att påverka internationella 

investerare. Personer i 5P-modellen är viktig för att kulturella och kreativa näringar ska få ett 

fäste i staden som ska marknadsföras. Personer bidrar dessutom till att stadens invånare 

känner en samhörighet med området. 

 

 

5.3 Attraktion av internationella investerare inom kulturella och 
kreativa näringar 

 

Utifrån denna studie har vi förändrat och sammanfört modellerna för attraktion av 

internationella investerare och platsmarknadsföring. Resultatet blev en modell för FDIA inom 

kulturella och kreativa näringar (se bilaga 5). Nedan kommer modellen att beskrivas. De delar 

som inte ingående förklaras anser vi inte behövs förändras till området kulturella och kreativa 

näringar. De delarna beskrivs utförligare i FDIA-modellen samt 5P-modellen (Metaxas, 2010; 

Metaxas, 2002). 

 

 

5.3.1 Generella Faktorer 

 

Modellen inleds med de generella faktorerna där den första faktorn (F1) är att bygga ett 

konkurrenskraftigt varumärke globalt sett. Inom den faktorn finns tre delmoment. Det första 

är platsmarknadsföring som ett centralt verktyg, det andra är att internationella talanger väljer 

en kreativ stad med ett öppet synsätt för mångfald och det tredje delmomentet är en SWOT-

analys. Vi har valt att ta bort Faktor 1c från Metaxas (2010) modell och ersatt den med en 

SWOT-analys. Den analysen är ett verktyg som hjälper staden att få en översikt av nuläget på 

marknaden genom att identifiera dess möjligheter och hot samt styrkor och svagheter 

(Tonnquist, 2010). Vi har även valt att byta namn på faktor 1b eftersom investerarna är de 

internationella talangerna och deras behov är en stad som kännetecknas av kreativitet samt har 

ett öppet synsätt för mångfald.  

 

 

5.3.2 Platsens Faktorer 

 

Modellen fortsätter, precis som FDIA-modellen, med Platsens Faktorer. Faktor 2 är i den nya 

modellen borttagen och faktor 3 är förminskad för att belysa att denna faktor inte är lika 

relevant inom kulturella och kreativa näringar. Faktor 3 står kvar i modellen för att 

marknadsförarna ska vara uppmärksamma på hur städernas förhållanden ser ut för att ta emot 

investerare. Faktor 4 är förändrad för kulturella och kreativa näringar genom att den belyser 

bearbetningen av ett enat varumärke som leder till konkurrenskraftig platsmarknadsföring. 
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Utifrån studien har det visat sig att denna faktor är en av de betydande faktorerna vid 

varumärkesbyggandet, därför är faktor 4 utformad med fet stil.  

 

 

5.3.3 Investerarnas Faktorer 

 

I Investerarnas faktorer är alla faktorer förändrade för kulturella och kreativa näringar. Faktor 

fem lyfter fram att kulturella och kreativa näringar består av flera branscher vilka har olika 

kriterier för FDIA. Branschen mode innebär exempelvis endast etableringar vilket ger andra 

kriterier för FDIA än de övriga branscherna inom området. Vi har valt att kalla faktor 6 för 

investeringsincitament. Dessa incitament är bland annat filmfonder och har en betydande roll 

vid investerarnas beslutsprocess. Faktor 7 är förändrad genom att den beskriver att kulturella 

och kreativa näringar även påverkar andra branscher med positiv tillväxt. 

 

Faktor 8 är en sammanfattning av de tidigare nämnda faktorerna och skiljer sig inte markant 

från FDIA-modellen. Om marknadsförare följer dessa faktorer har de skapat ett 

konkurrenskraftigt varumärke. Det är i detta skede vi har valt att inkludera handlingsmoment 

från 5P-modellen. Handlingsmomenten visar hur marknadsförare ska föra ut varumärket till 

potentiella investerare.  

 

 

5.4 5P-modellen 

 

Produkten är det första P:et och är staden som marknadsförs med dess varumärkesbyggande 

processer. Detta är fetmarkerat då det är viktigt att lägga tid på att se över Produkten, staden. 

Priset har vi som tidigare nämnt utvecklat med att investerarnas kostnad även är en kostnad 

för staden. Plats innebär för kulturella och kreativa näringar att marknadsföra stadens 

kulturentreprenörer i andra städer där investerarna finns. Påverkan innebär att aktivt använda 

marknadsföringsverktyg. Av studien framgick det att arbetet med marknadsföringsverktyg 

kan vara framgångsrikt om marknadsförare arbetar med det aktivt. Påverkan är fetmarkerad, 

för att visa vikten av att marknadsföringsverktyg påverkar attraktionen av investerare positivt. 

Personer är det femte P:et och är av betydande vikt vid kulturella och kreativa näringar. Det är 

utvecklat genom att även kulturentreprenörerna ska känna samhörighet med stadens 

varumärke. Området är beroende av kulturentreprenörernas och invånarnas acceptans av 

stadens varumärke, då de i sin tur är ambassadörer av varumärket. Även Personer är 

fetmarkerat då vi vill visa hur viktigt det är att nå ut med stadens varumärke till samhället. 

 

Modellen sammanfattas i att varumärkesbyggande, handlingsmomenten och investerarnas 

beslut leder till attraktion av internationella investerare. 
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6 Slutsats 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur modeller som är inriktade för traditionell Foreign 

Direct Investment Attraction (FDIA) och platsmarknadsföring kan förändras för att användas 

inom området kulturella och kreativa näringar. Studien utgick ifrån Stockholm Business 

Region Development då vi anser att Stockholm har bra förutsättningar för att representera 

hela området kulturella och kreativa näringar. Vi valde att lägga ner tid på att ta fram material 

som handlar om hur Stockholm arbetar varumärkesbyggande med området. Genom att vi fick 

möjlighet att genomföra intervjuer med Stockholm Business Region Development kunde vi 

fördjupa oss i hur de arbetar för att attrahera investerare inom området. Det blev tydligt att 

Stockholm Business Region Developments avdelning kulturella och kreativa näringar inte 

arbetade utifrån en modell för området. Avsnittet bakgrund visade att det finns modeller som 

är inriktade för traditionell FDIA och platsmarknadsföring, men dessa kräver förändring för 

att kunna appliceras på området kulturella och kreativa näringar. Det behövs förändring 

eftersom investerarna attraheras av den kultur och kreativitet som finns i staden. Denna studie 

visar hur FDIA-modellen och 5P-modellen förändrades efter empirin samt litteratur kring 

kulturella och kreativa näringar och varumärkesbyggande processer. Modellen vi har tagit 

fram kan strukturera upp vilka förutsättningar en stad har inom området kulturella och 

kreativa näringar. Den framtagna modellens komponenter är tillsammans bidragande faktorer 

till att staden får ett konkurrenskraftigt varumärke, en stark platsmarknadsföring och en 

attraktion av investerare.  

 

Studien utgick från Stockholm stad men på grund av att städer har olika förutsättningar för 

området är det svårt generalisera städer. Den förändrade modellen för kulturella och kreativa 

näringar är därför en riktlinje för området. Det betyder att marknadsförare som använder 

modellen måste tolka den utifrån den aktuella stadens förutsättningar. 

 

 

6.1 Möjligheter till fortsatta studier 

 

Denna studie har endast ett fall, Stockholm Business Region Development. Det är på så sätt 

deras arbetssätt som representerar hur marknadsförare arbetar med området kulturella och 

kreativa näringar i andra städer. Det finns möjligheter till fortsatta studier i ämnet genom att 

genomföra omfattande studier på flera fall. Detta för att se om den framtagna modellen 

stämmer överens med området kulturella och kreativa näringar i andra städer. Det skulle även 

vara intressant att genomföra studier på Stockholm Business Region Development i framtiden 

när området är mer etablerat. Detta för att se hur arbetet med kulturella och kreativa näringar 

har förändrats.  
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8 Bilaga1 
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9 Bilaga 2 
 

Mejl från Projektledare inom närinslivsservice, Stockholm Business Region 

Development: 
 

28 februari 2013 
När det gäller investeringsfrämjande så jobbar vi branschinriktat och olika länder/marknader 

kan vara av intresse för olika branscher därför tror jag att det bästa för er är att ni pratar med 

de branschansvariga hos oss som säkert kan berätta mer om hur de jobbar samt mot vilka 

marknader. 

Våra branschteam är följande: 

- ICT, Automation, Cleantech 

- Life Science, Finance and Creative Industries 

- Logistics, Retail and Hospitality 

 

Delar ur mejl från Projektledaren inom kulturella och kreativa näringar: 

4 mars 2013 
Arbetet med att attrahera internationella investeringar inom kreativa näringar är relativt nytt 

för oss. Det vi ser, vilket andra städer ute i världen bekräftar, är att man inte kan arbeta med 

Kulturella och Kreativa Näringar, KKN, på samma sätt som med andra branscher. Här 

handlar det mycket om varumärkesbyggandet av Stockholm som kreativ stad för att locka till 

sig talanger. Merparten av det arbetet ligger på vår kommunikationsavdelning som ansvarar 

för marknadsföringen av Stockholm, The Capital of Scandinavia och vårt tema för i år, A 

scene for creativity. Mitt arbete hakar på detta och de marknader vi tittar på är bl.a. Tyskland, 

England och Frankrike. Vi fokuserar främst på film, mode/design, musik och dataspel samt 

även i viss mån författarskap. 

 

21 mars 2013 
Vi arbetar inte med KKN på samma sätt som med andra fokusområden kring FDI. KKN 

bygger varumärket Stockholm som kreativ stad. Med det i minnet så kan vi gärna träffas. 
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10 Bilaga 3 
 

Intervjuguide - Stockholm Business Region Development 
Börja med att fråga om det är okej att spela in. Testa inspelning! 

Presentation av vår bakgrund och vad vi ska skriva om. 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Har ni en marknadsstrategi som ni arbetar utifrån? (inom KKN/FDI) 

3. Varför satsar ni på KKN just nu? (A scene for creativity, vad innebär temat?) 

4. I mejlet sa du att KKN bygger varumärket Stockholm som kreativ stad. Kan du förklara det 

lite mer? 

5. Hur ser Stockholms förutsättningar ut för att ta emot utländska investerare? 

6. Hur drar branschen i Stockholm nytta av investerarna som kommer till Sverige? 

7. Samarbetar ni med branscherna som finns i Stockholm för att etablera investerarna? (Hur 

ser de etablerade marknaderna på detta? Skapas det jobbtillfällen i de branscherna, drar de 

in mycket?) 
8. Hur når ni ut till de tänkta investerarna? (Kontaktar ni etablerade företag? Är det på 

individnivå eller ex. kommun?) 
9. Vilka länder vänder ni er till för att locka investerare? 

10. I mejlet nämner du att ni tittar på England, Frankrike och Tyskland. Vad menar du med att 

ni tittar på dem? (Arbetar mot dem, kollar på hur de arbetar) 

11. Är det företag som flyttar, expanderar eller oetablerade företag? (Multinationella företag) 

12. Varför vänder ni er till just branscherna datorspel, mode, musik och film? (Finns det 

glapp som bör fyllas?) 
13. Använder ni er av EU på något sätt? (Samverkan mellan gränserna, bidrag från EU, 

projekt.) 
Om respondenten svara NEJ på fråga 13: 

14. Arbetar ni på något annat sätt för att underlätta för investerarna när de kommer hit? 

Om respondenten svarar JA på fråga 13: 

15. Ser investerarna fördelarna med EU?  
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11 Bilaga 4 
 

Varumärket 
Stockholm Business Region Development arbetar med FDIA på olika sätt beroende på vilken 

bransch det handlar om och vilka fokusområden de har. Med marknaderna Life Science, ICT, 

Logistik och Finans arbetar de med FDI på ett mer traditionellt sätt än vad de gör med den 

relativt nya branschen kulturella och kreativa näringar (Anna). Det traditionella sättet innebär 

att branscherna anlitar en FDI konsult som ska hitta bolag som är intresserade av att komma 

till Stockholm och investera. Kulturella och kreativa näringar kräver en förändrad strategi som 

innebär att de fokuserar på platsens varumärkesbyggande för att attrahera investerare till 

Stockholm (Anna).  

Enligt Anna baseras deras varumärkesbyggande på att kulturella och kreativa näringar bygger 

varumärket Stockholm som en kreativ stad. Anna menar att Stockholm Business Region 

Developments fokus på Stockholms varumärkesbyggande inte är något speciellt som endast 

sker inom kulturella och kreativa näringar i Stockholm. Hon menar att andra städer och länder 

inom den marknaden arbetar på samma sätt. Stockholm Business Region Development 

använder benchmarking för att få ett konkurrenskraftigt varumärke (Anna). De jämför 

Stockholm med städer i Europa och tar reda på hur de till exempel jobbar i London, Hamburg 

eller Berlin. De analyserar hur dessa städer marknadsför sig och vad de lyfter fram. 

Stockholm Business Region Development var bland annat med i ett EU-projekt i London för 

att titta på hur de jobbar med kulturella och kreativa näringar (Anna). 

Enligt Anna har de ingen marknadsstrategi de arbetar utifrån. När hon beskriver sättet de 

arbetar på, inom kulturella och kreativa näringar, drar hon en liknelse till en flerstegsraket. 

Den går ut på att marknadsföra Stockholm som den kreativa staden där talangerna finns. Detta 

gör de för att andra internationella talanger ska attraheras till staden och med talangerna 

kommer det även företag. Anna gav ett exempel på att flerstegsraketen fungerar. Hon 

berättade att datorspelbolag i Stockholm har blivit globalt kända för sin talang. Det har bland 

annat bidragit till att det finska datorspelsföretaget Angry Birds lockades att flytta ett av sina 

kontor till Stockholm för cirka ett år sedan. Anna menar att när de marknadsför talangerna, 

och lyfter fram begåvningarna och kompetensen de har, lockar det till sig andra talanger. Det 

bygger varumärket Stockholm som en kreativ stad. 

I år har Stockholm Business Region Development tagit fram ett tema de jobbar utifrån, temat 

heter A Scene for Creativity (Anna). Temat är inte endast förändrat för kulturella och kreativa 

näringar utan tanken är att visa på att kreativiteten finns överallt inom alla områden. 

Stockholm Business Region Development har noterat att kulturella och kreativa näringar 

adderar mervärden för andra näringar exempelvis adderar det mjuka värden som livskvalitet 

(Anna). 

 

FDIA-modellen 
 

Generella faktorer (H1) 
Stockholm Business Alliance är ett samarbete mellan 52 kommuner för att tillsammans 

marknadsföra sig under det gemensamma varumärket Stockholm, the Capital of Scandinavia 

(Anna). Genom samarbetet mellan kommunerna förenklar det arbetet för Stockholm och 

många av dess närliggande städer att sätta sig själva på kartan. Enligt Anna är det redan 

tillräckligt svårt att placera Stockholm på kartan internationellt. För dess närliggande städer 

som är ännu mindre har samarbetet varit väldigt positivt. Tillsammans har kommunerna tre 

miljoner invånare vilket ger dem något att konkurrera med internationellt (Anna). Stockholms 

varumärkesbyggande är i detta fallet att de ständigt växer då fler kommuner blir inkopplade i 
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Stockholm Business Alliance. Anna berättade även att de 52 kommunerna tillsammans 

arbetar med investeringsfrämjande, eller FDI. Det var genom just investeringsfrämjande som 

arbetet med Stockholm Business Alliance startades. Det gjorde dem för att få en större 

marknad att marknadsföra utanför Sveriges gränser. 

 

Platsens faktorer (H2-H4) 
Platsens faktorer kan exempelvis handla om investeringsincitament, vilket är något som kom 

upp under intervjun med Stockholm Business Region Development. De berättade då att 

investeringsincitament är en faktor som de behöver arbeta mer med (Anna). I andra länder 

finns det generösa incitament, exempelvis inom filmbranschen där det finns skattelättnader 

för de som kommer och spelar in, eller återbäring av en viss procent av investerade pengar i 

staden eller regionen. En annan nackdel för Stockholm vad gäller filminspelning är att det 

finns en skev konkurrenssituation inom Sverige. I flera delar av landet finns filmfonder, men 

inte i Stockholm. Detta gör att de som kommer till Stockholm för att spela in ofta blir 

tvingade att flytta delar av inspelningen till andra städer för att få den sista biten av 

finansieringen (Anna). Detta gäller trots att nästan alla produktionsbolag ligger i Stockholm. 

Anna förklarade att Stockholm Business Region Development inser att de tappar både 

skatteintäkter och arbetstillfällen på det viset och att det är något de arbetar med för att 

förbättra. På en nationell nivå beskriver de även att de måste titta på hur Sverige kan skapa 

bättre förutsättningar för internationella produktioner att komma till landet. 

Förutom utvecklingspolitiken har Stockholm Business Region Development en till 

bromskloss, i form av bostadsbristen i Stockholm. Anna beskrev att problemet är något som 

politikerna är väl medvetna om och arbetar med. De ser bostadsbristen som en bromskloss, 

men FDI inom kulturella och kreativa näringar handlar inte bara om att få investerare att flytta 

till Stockholm. Det handlar framför allt om att locka hit folk för filminspelningar och 

konserter och investerarna stannar då endast under korta perioder, vilket gör att bostadsfrågan 

inte blir lika aktuell. 

Faktor 4. Anna arbetar med Stockholms varumärke på flera olika sätt. Som tidigare nämnts 

skapades Stockholm Business Alliance, som är samarbetet mellan de 52 kommunerna, och 

detta fortsätter att växa. Stockholm Business Region Development har även i år lyft fram sitt 

varumärke genom temat A Scene for Creativity. Det handlar om kreativitet inom alla områden 

då de även har uppmärksammat att kulturella och kreativa näringar är en magnet för andra 

branscher (Anna). Kulturella och kreativa näringar ger flera branscher de mjuka värdena, som 

exempelvis livskvalitet. Därför används det som marknadsföring även mot andra branscher 

som Stockholm Business Region Development vänder sig till (Anna). Hela Sverige 

marknadsförs som en investeringsplats av Business Sweden och Stockholm Business Region 

Development blir deras kanal för Stockholm (Anna). Det sker ett intensivt arbete mellan 

Stockholm Business Region Development och Business Sweden.  

 

Investerarnas faktorer (H5-H7) 
Under intervjun med Stockholm Business Region Development berättar de att de arbetar på 

olika sätt för att nå ut till de olika branscherna. De beskriver hur de inom exempelvis Life 

Science, ICT och Finans arbetar genomgående med FDI på ett traditionellt sätt (Anna). 

Kulturella och kreativa näringar är för dem en mer oprövad mark. Där har de kommit fram till 

att det inte är en lika mogen marknad och att branschen behöver en annan slags bearbetning. 

Filmer som kommer till Stockholm och spelas in eller konserter som genomförs i staden är en 

investering, men inte en som stannar kvar (Anna). Anna förklarar att det inte är ett bolag som 

etablerar sig i Stockholm, men förhoppningsvis tycker de att det varit tillräckligt bra för att de 

ska vilja komma tillbaka och spela in mer eller genomföra fler konserter. De kulturella och 
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kreativa näringar är många gånger beroende av investeringsincitament, som tidigare beskrivits 

om filmbranschen (Anna) 

Faktor 6. Som tidigare nämnts är det något som Stockholm arbetar med och som de anser att 

de måste bli bättre på (Anna). Bland annat har Stockholm ingen filmfond och därav drivs till 

och med Stockholmsfilmer iväg för att kunna genomföra inspelningar. 

Faktor 7. I Stockholm finns bland annat världens bästa datorspelbolag, vilket självklart ökar 

attraktionskraften när Stockholm ska marknadsföras (Anna). Datorspelbolaget är en enorm 

tillgång, men problemet blir att internationella företag vill rekrytera deras personal. Detta 

bildar en form av kamp mellan investerarna och den befintliga branschen, men Stockholm 

Business Region Development ser det framför allt som en faktor som adderar enormt mycket 

för Stockholm (Anna). Anna berättade att världens bästa musikproducenter finns i Stockholm 

och flera internationella artister har varit i Stockholm för att spela in skivor. En investering i 

detta fall blir när de internationella artisterna kommer till Stockholm, använder de 

musikstudios som finns och anlitar svenska musikproducenter (Anna). Därför får en 

investering en till viss del annan betydelse än för andra branscher.  

 

5P-modellen 
 

Produkten 
De arbetar varumärkesbyggande för att marknadsföra staden som en kreativ stad (Anna). 

Inom Stockholm Business Region Development sätter varje projektledare upp sin egen 

marknadsstrategi för sitt fokusområde. Projektledaren för kulturella och kreativa näringar har 

byggt upp sin egen strategi efter de områdena inom kulturella och kreativa näringar hon vill 

marknadsföra (Anna). Stockholm Business Region Development marknadsför talanger från 

kulturella och kreativa näringar som verkar i Stockholm. Dessa talanger attraherar i sin tur 

internationella talanger som kommer till Stockholm och investerar i form av att de spelar in en 

skiva, genomför en konsert eller spelar in en film. Då de internationella talangerna investerar i 

Stockholm bidrar det till en attraktionskraft som gör att bolag vill etablera sig i Stockholm 

(Anna). 

Ett av områdena projektledaren arbetar med är som sagt film. Inom det arbetar hon 

tillsammans med Stockholms filmkommissionär för att marknadsföra inspelningsplatsen 

Stockholm (Anna). Det gör de för att attrahera investerare i form av filmproducenter som vill 

spela in sin film i Stockholm. Ett dragplåster till Stockholms fördel är när internationella 

filmbolag etablerar sig i Stockholm (Anna). De internationella filmerna kan då få bidrag från 

sina egna länder i och med att de redan finns representerade i Stockholm, filmbolagen är en 

typ av etablering som bidrar till Stockholms platsmarknadsföring. 

 

Pris 
På Stockholm Business Region Development har de problem när det kommer till priset. 

Många regioner runt om i Sverige har filmfonder som gör det möjligt för produktionsbolag att 

få sin topp finansiering från dessa (Anna). Det innebär att produktioner som ska spelas in i 

Stockholm, och till och med filmer som ska utspela sig i huvudstaden, är tvungna att spela in 

vissa scener i andra regioner i Sverige för att det ekonomiska ska gå ihop. De flesta av 

produktionsbolagen i Sverige ligger i Stockholm vilket gör problemet mer komplicerat, men 

detta är något som Anna menar att de arbetar med att lösa. I andra länder finns det generösa 

incitament i form av exempelvis skattelättnader för de som spelar in film där. Sådana 

generösa incitament är något Stockholm och Sverige inte kan erbjuda produktionsbolagen 

men det är något de försöker ändra på (Anna). Den andra sidan av problemet är att Stockholm 

tappar skatteintäkter och arbetstillfällen om de inte kan konkurrera internationellt. Stockholm 

Business Region Development har börjat arbeta på att skapa bättre förutsättningar för att 
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internationella produktioner ska kunna attraheras av både Stockholm och Sverige. De har 

analyserat hur de ska kunna konkurrera med andra länder som har skattelättnader och om de 

kan skapa en lösning som fungerar för Sverige som bidrar till att de blir mer 

konkurrenskraftiga (Anna). 

 

Plats 
Anna berättade att deras arbete med marknadsföringen för att attrahera internationella 

investerare liknar export. Med det menar dem att när de visar upp Stockholms begåvningar 

utomlands ökar intresset för deras hemmaplan från utlandet. De anser därför att export och 

investeringsfrämjande går hand i hand. När projektledaren för kulturella och kreativa näringar 

marknadsför egenskaper och talanger utomlands handlar det också om att de måste verka i rätt 

forum för att marknadsföringen ska bli effektiv (Anna). En egenskap Stockholm Business 

Region Development marknadsför är som tidigare nämnt Stockholm som inspelningsplats. 

För att marknadsföra den åker årligen projektledaren för kulturella och kreativa näringar, 

tillsammans med Stockholms filmkommissionär till filmfestivalerna i Berlin och Cannes. I 

Cannes har Sverige en egen paviljong som är finansierad av UD. Där marknadsför Sveriges 

samlade filmkommissionärer sina regioner som inspelningsplats för filmer och går då under 

det gemensamma namnet Sweden Film Commission (Anna). 

Stockholm Business Region Development har även planerat att marknadsföra Stockholm i 

Paris i september senare i år (Anna). Det ska vara ett evenemang som ska pågå under en helg 

och som ska bygga på filmer som utspelar sig i Stockholm. Det är på Svenska institutet i Paris 

som evenemanget ska hållas och de riktar sig till fransmännen. Enligt Anna har fransmän ett 

enormt kulturintresse och är intresserade av internationell film. Förra året i september visade 

Svenska institutet under några tillfällen svensk film och majoriteten av besökarna var 

fransmän och det är en av anledningarna till att genomföra Stockholmsfilmer på evenemanget 

senare i år. 

 

Påverkan 
Stockholm har blivit högaktuellt tack vare datorspelsbranschen (Anna). Datorspel är ett 

område inom kulturella och kreativa näringar och den branschen har blivit internationellt känd 

för sina designers och programmerare. Enligt Anna är det sociala medier som bidragit till en 

stor del av den positiva marknadsföringen kring branschen. Ett exempel på att den har fått ett 

uppsving är att Stockholm Business Region Development har fått förfrågningar av turister om 

de kan få göra studiebesök på datorspelsföretagen. För att Stockholm ska bli 

konkurrenskraftigt arbetar de med varumärkesbyggande med the Capital of Scandinavia. 

Stockholm Business Region Development använder även benchmarking för att bli 

konkurrenskraftiga (Anna). Det innebär att de analyserar hur andra länder och städer i Europa 

marknadsför sig inom området kulturella och kreativa näringar. 

 

Personer 
I Stockholms fall är varumärket the Capital of Scandinavia och på ett lägre plan, den kreativa 

staden. Personalpolitiken, det vill säga de yrkesverksamma i Stockholm, som kommer i 

kontakt med investerarna är talangerna Stockholm Business Region Development 

marknadsför. Anna menar att när de marknadsför talangerna attraheras internationella talanger 

av deras begåvning och dessa vill i sin tur komma till Stockholm. Stockholm Business 

Alliance, som tidigare beskrivits, är involverade i acceptansen av varumärket the Capital of 

Scandinavia. Samarbetet började när kommunerna bestämde att de tillsammans skulle 

marknadsföra regionen för att attrahera investeringar till den. 
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12 Bilaga 5 
 

 

Bygga ett konkurrentkraftigt varumärke globalt sett (F1) 

Platsmarknadsföring 
som ett centralt verktyg 

(F1a) 

internationella talanger 
väljer en kreativ stad med 

ett öppet synsätt för 
mångfald (F1b) 

  
PLATSENS FAKTORER 

GENERELLA FAKTORER 

Vad staden kan ta 
emot och vilket 

behov den har (F3) 

Bearbetning av ett enat 
varumärke för att 

platsmarknadsföringen ska 
vara framgångsrik (F4) 

INVESTERARNAS FAKTORER 

KKN* består av olika branscher 
vilka har olika kriterier för FDIA 

(F5) 

Investeringsincitament har en 
betydande roll för FDIA (F6) 

FDI inom KKN kan ge positiv 
tillväxt genom att det bidrar till 
utveckling av flera områden i 

staden (F7) 

Stadens varumärke ger goda 
förutsättningar att attrahera 

internationella investerare (F8) 

 
PRODUKT 

Staden som 
marknadsförs och dess 
varumärkesbyggande 

processer 
 

PRIS 
Kostnaden för staden 
samt kostnaden för 

investerarna 

PLATS 
Att marknadsföra 

staden där de 
potentiella 

investerarna finns 

PÅVERKAN 
Aktiv användning av 

marknadsföringsverktyg 

PERSONER 
Kulturentreprenörerernas 
och invånarnas acceptans 

av stadens varumärke 

 VARUMÄRKESBYGGANDE HANDLINGSMOMENT INVESTERARNAS BESLUT 

ATTRAKTION AV INTERNATIONELLA INVESTERARE 

SWOT-analys (F1c) 

*Kulturella och kreativa näringar Sissela Johansson Saarinen & Maria Lindh 



 

 

 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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