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Romanen om Dr. Jekyll och Mr. Hyde är en symbolisk berättelse om människans inneboende 

förmåga till gott och ont. Dr. Jekyll som representerar den goda sidan byter skepnad då han 

dricker ett elixir och Mr. Hyde vilket är hans onda sida framträder. Lik romanen upplevdes 

Rosenlund vara en plats med två identiteter innan projektet ”Ett Blomstrande Rosenlund” 

påbörjades. På dagen, en plats folk besöker och köper fisk i Feskekörka men som till kvällen 

förändras och uppfattas otrygg och obehaglig. Hur Rosenlunds identitet har omvandlats finns 

att ta del av vidare i läsningen. – Henrik & Malin 
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Abstract 
 
The effect of globalization has tightened the competition between cities. Places are able to 

differentiate from another through attention, influence, markets, businesses and events. This 

affects the role of places and stresses the importance of place branding. Political dimensions 

and stakeholders are critical factors in the construction of place brand. Place identity, place 

culture and place image are the three elements of place branding which can unravel the 

complexity of the construction. Case studies are used to assess the complexity of a place. 

Whereas this case comprises the location Rosenlund in Gothenburg where the project “Ett 

Blomstrande Rosenlund” is the demarcation of this research. An identity-based model for 

place branding is used as an analyze tool to visualize how the elements and factors influence 

each other. This model presents place identity as a dynamic process. The empirical analysis 

shows fragments of the complexity that exists in the transformation of a place brand. As a 

conclusion a political presence throughout the transformation process is detected. As well as a 

shift of influence of the place identity between the internal stakeholders are discovered. The 

process shows a tendency of place identity as a dynamic process. In the transformation 

process there are presupposed and unforeseen effects that constantly influences the place 

brand. Experiences and research within the field of place identity can be used in practise, 

whereas to create a more effective place brand.  
 

The thesis is presented in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
På grund av globaliseringen har konkurrensen mellan städer på senare tid ökat. Platser kan 

differentiera sig genom att arbeta med uppmärksamhet, inflytande, marknader, företag och 

evenemang. Detta medför att platsernas roll har förändrats där det riktas ett rampljus mot 

konstruktionen av platsvarumärke. Politiska dimensioner och platsens intressenter har 

betydande roller för ett starkt närvarande platsvarumärket. Genom att undersöka de tre 

begreppen; platsidentitet, platskultur och platsbild kan komplexiteten i konstruktionen av 

platsvarumärke tydliggöras. En fallstudie tillämpas för att studera platsvarumärke. Detta fall 

består av platsen Rosenlund i Göteborg där avgränsningen är projektet “Ett Blomstrande 

Rosenlund”. För att synliggöra konstruktionen av platsvarumärke tillämpas en identitets-

baserad platsvarumärkes modell. Denna modell erbjuder ett sätt att se på platsidentitet som en 

dynamisk process. Med hjälp av modellen ges ett försök till att se hur de politiska 

dimensionerna, platsens intressenter samspelar med platsidentiteten, platskulturen och 

platsbilden. Empirin och analysen visar fragment av den komplexitet som råder i 

omformningen av ett platsvarumärke. Slutresultatet visar att det fanns en politisk närvaro 

under hela omvandlingprocessen. Här ser vi även en skiftning av de interna intressenternas 

inflytande på platsidentiteten. Omvandlingsarbetet visar tydliga tendenser att platsidentitet är 

en dynamisk process. Dock uppdagas det förutsatta och oförutsedda effekter som konstant 

influerar platsvarumärket. Här kan praktiken utnyttja erfarenheter och forskning i samband 

med omvandling av platsidentitet, varpå forma ett effektivare platsvarumärke. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion: Platsers förändrade roll 

 

På grund av globaliseringen har konkurrensen mellan städer på senare tid ökat. Genom att 

ständigt arbeta med uppmärksamhet, inflytande, marknader, företag och evenemang kan 

platser differentieras sig. Detta medför att platsernas roll har förändrats och därav riktas ett 

rampljus mot konstruktionen av platsvarumärke. I konstruktionen har politiska dimensionerna 

och platsens intressenter betydande roller för ett starkt närvarande platsvarumärket.  
 

Enligt Kavaratzis och Ashworth (2005) har länge funnits ett behov av att manipulera och 

differentiera platser i jakten på olika politiska, ekonomiska, eller sociopsykologiska mål. På 

senare tid har globaliseringens effekter intensifierat konkurrensen mellan platser (Stubbs, 

Warnaby & Medway 2002; Miles 2013). Zhang och Zhao (2009) förklarar att städer ständigt 

söker uppmärksamhet, inflytande, marknader, företag och viktiga evenemang. I samma anda 

beskriver Stubbs, Warnaby och Medway (2002) att platser även vill attrahera besökare och 

skapa intäkter vilket gynnar lokal handel och på så vis bidrar till den lokala ekonomins 

utveckling. Klijn, Eshuis och Braun (2012) anser att skapandet av en plats positiva bild och 

särskiljandet från konkurrerande platser är ett delmål. Det handlar främst om att locka 

invånare, företag, turister eller investerare till en plats. Dock noterar Miles (2013:220) att ju 

mer platser konkurrerar desto mer intensivt blir anspråket på uniciteten, och trots det så blir 

platser allt mer lika varandra. Författaren förklarar att vår tids platser definieras främst av 

detaljhandel eller åtminstone erfarenheten kring detaljhandeln. Problemet är att 

konsumtionserfarenheten konstruerar erfarenheter kring platsen för många (ibid.). Zhang och 

Zhao (2009) menar att offentliga och privata marknadsaktörer bör gå samman i sin 

marknadsföring av platsen. De förklarar att det krävs en enighet mellan platsens offentliga 

myndigheter och allmänheten kring platsens identitet och de kärnvärden som ska 

marknadsföras, och här råder det en komplexitet. 
 

Anholt (2010) konstaterar att det finns onekligen likheter kring företags- och 

platsmarknadsföring. Människor tenderar att forma associationer till en plats likt som de gör 

till företagens varumärke (ibid.). Kavaratzis och Ashworth (2005) hävdar att de metoder och 

teorier som finns om företagsmarknadsföring inte är optimalt att tillämpa för 

platsmarknadsföring. Författarna argumenterar att en plats har en rad olika “produkter”, 

exempelvis stadsdelar, byggnader, torg etc. som platsen utgörs av. Författarna poängterar att 

platsmarknadsföring bör motsvara den marknadsföring som avser hela företaget och inte 

endast respektive produkt för sig (ibid.). Vidare förklarar Ashworth, Kavaratzis och Warnaby 

(2015) att avsikten med att marknadsföra platsens identitet är att det kan omvandla och skapa 

 en önskvärd bild om platsen, likt det ett företag gör med sina produktvarumärken. Utifrån 

detta perspektiv kan platsmarknadsföring betraktas som en typ av förvaltning av platsen, 

exempelvis stadsförvaltning.  
 

Anholt (2010) noterar att under årtionden har det tvistats om hurvida destination- eller 

företagsmarknadsföring är den bästa praxis att tillämpa för platsvarumärke. Författaren 

konstaterar att destinationsmarknadsföring är den praktik som haft starkast inflytande (ibid.). 

Lucarelli och Berg (2011) överrensstämmer förvisso med Anholt (2010) att teorier kring 

platsvarumärke är starkt influerat av destination och kommersiella praktiker. Dock 

 konstaterar författarna att under de senare åren har intresset ökat från andra 

forskningsdicipliner kring stads- eller platsvarumärke. På så sätt har de andra 
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forskningsbidragen medverkat till att platsvarumärke som forskningsfält har blivit mer 

tvärvetenskapligt än tidigare. 
 

Eftersom intresset på senare tid har ökat kring stads- och platsvarumärke så lyfts även vikten 

av de politiska dimensionerna upp i fältet kring platsmarknadsföring. Stubbs, Warnaby och 

Medway (2002) anser att politiska dimensioner ingår i platsmarknadsföring, vilket även 

Lucarelli (2015) stödjer detta påstående. Stubbs, Warnaby och  Medway (2002)  anser att 

platsmarknadsföring ofta bottnar på stereotyp marknadsföring som privata näringslivet 

använder. Då politiska dimensioner ingår i platsmarknadsföring uppstår kontraster mellan det 

offentliga och privata varpå vikten av legitim överenskommelse poängteras. Därav hävdar 

författarna att platsers organisationer borde karaktäriseras likt de icke vinstdrivande 

organisationer, där platsmarknadsföringen bör efterlikna den typ av marknadsaktiviteter som 

tillämpas inom social marknadsföring (ibid.). I en snarlik anda  för Greenberg (2008:247) ett 

liknande resonemang att platsens marknadsaktiviteter bör inkludera fler människor. 

Författaren belyser att olika marknadsaktiviteter med att förändra New Yorks identitet 

medförde att hyrorna på vissa platser i staden ökade så att platsens tidigare invånare inte 

längre hade råd att bo kvar där (ibid.). Samma fenomen är något även Thörn (2012) har 

identifierat i Sverige. Anholt (2010) argumenterar att i övergången från marknadsföring till 

varumärke har staten, regionen eller den offentliga sektorn det övergripande ansvaret för 

ideologin, om hur en plats ska uppfattas. Den offentliga sektorn medverkar i den övergripande 

ideologin om platser vilket även Hosper (2010) noterar. Författaren beskriver att 

platsmarknadsföring är en långsiktig process och politiska instrument används i de aktiviteter 

som genomförs för att attrahera eller behålla särskilda målgrupper för en viss plats (ibid.). 

Anholt (2010) menar att staten, regionen och den offentliga sektorn förser marknaden med ett 

antal varumärken där privata leverantörer interagerar. På så vis formas en bro mellan 

offentliga och privata sektorn. 
 

Anholt (2010) belyser att en plats är mer komplex jämförelsevis mot vad ett företag är. 

Författaren menar att likt ett företag kan även en plats betraktas som en organisation där det 

finns en ledning som har ett intresse av platsen och ansvarar för platsens vision, mål etc. 

Ledningen kan utgöras av platsens politiker eller myndigheter (ibid.). I samma kontext 

utvecklar Kavaratzis och Ashworth (2005) att ett företags organisation har ett tydligare 

gränssnitt på vad som är kontrollerbart och har en högre grad av homogenitet. Detta kan i sin 

tur ställas jämförande mot en platsorganisation som består av en mängd olika grupper där 

varje grupp har sina mål och värderingar (ibid.). Zhang och Zhao (2009) beskriver att i 

samband med OS i Bejing 2008 iscensatte stadens politiker en toppstyrd process med att 

förändra stadens varumärkesbild. Utfallet blev att de kärnvärden som arbetades fram inte 

stämde överens med platsens identitet, då värderingarna inte representerade invånarnas 

förväntningar eller uppfattning. Dock menar Ruzzier och de Chernatony (2013) att även om 

intressentgruppers mål, värderingar, etc. skiftar så bidrar alla fragment till att forma och skapa 

platsvarumärket. De menar för att sammanbinda alla element kring marknadsföringen av en 

plats till en effektivare enhet bör ett holistiskt perspektiv antas kring de grupper som bidrar till 

platsens olika aktiviteter. Författarna påpekar att de grupper eller aktörer som bidrar till 

uppbyggnaden av platsvarumärket kallas intressenter. 
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1.2 Problematisering  

 

Ett problem i realiteten är att konstruktionen av platsvarumärke är en komplex process där en 

mängd olika intressenter ska enas samtidigt som att intressenterna drivs av olika mål och 

intressen (Kavaratzis & Hatch 2013). Anholt (2010), Thörn (2012), Eshuis och Edward 

(2013) belyser att ideologin om platsvarumärke huvudsakligen härstammar från politiker och 

olika organ inom offentliga sektorn. Från ideologin skapas en vision, där visionen fungerar 

som ett politiskt styrmedel för platsvarumärke (ibid.). Ett annat problem är att toppstyrda 

processer kring platsvarumärke kan leda till vad Eshuis och Edwards (2013) beskriver som en 

frikopping mellan vision och verkligheten. Detta gap mellan visionen och verkligheten kan ge 

upphov till att lokala företag får sämre konkurrenskraft (Zhang & Zhao 2009), lokalinvånare 

har inte råd att bo kvar på platsen (Greenberg 2008), platsens kultur och bebyggelse inte 

bevaras (Thörn 2012) eller att intressen från lokala intressenter som är i minoritet eller svagt 

organiserade inte bejakas (Eshuis & Edwards 2013). Zhang och Zhao (2009) poängterar där 

av relevansen att de styrande på en plats bör ta hänsyn till lokala intressenters värderingar 

eller förväntningar när stora omvandlingar sker av platsvarumärket. Detta kan annars leder till 

lägre potential för att nya möjligheter att uppstå samt en svagare ekonomisk tillväxt för 

platsen (ibid.). Därför anser Kavaratzis och Hatch (2013) att en multi- och tvärvetenskaplig 

förhållning är lämpligt när detta fält studeras, och det som studeras är intressenterna. Vidare 

föreslås även att ett holistiskt perspektiv bör antas i avseende vilka intressenter som 

medverkar till platsvarumärkets olika processer (Greenberg 2008; Eshuis & Edwards 2013; 

Kavaratzis & Hatch 2013). Således konstaterar Lucarelli (2015) att det behövs ny forskning 

med ett perspektiv om att platsvarumärke är en pågående process där riktningen ständigt 

skiftast. 
 

Problematiken verkar på så vis finnas både i komplexiteten kring att en plats olika 

intressenters intressen ska enas, samtidigt som politisk styrning kan ge upphov till ett 

inkludering- eller exkluderingsförhållande kring intressenters inflytande om platsvarumärke. 

Det finns tydliga indikationer om att den senare tidens forskning har uppmärksamma dessa 

problem, men att det finns en avsaknad av forskning kring det idag. Speciellt när det avser 

platsvarumärke som en dynamisk process där olika intressenter betraktas som 

medkonstruktörer av platsvarumärket. 

 

1.3 Syfte 

 

Vi ämnar att med uppsatsen undersöka platsen Rosenlund i Göteborg via projektet ”Ett 

blomstrande Rosenlund” genom att analysera intressenters påverkan i konstruktionen av 

platsidentitet för att studera platsvarumärke. Detta via frågeställningen; Hur kan 

konstruktionen om platsidentitet förstås som en dynamisk process samtidigt som många olika 

intressenters intresse ska tas till vara? 
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2 Teori 
 

Platsvarumärket har en stor betydelse för människorna på en plats. Trots att det inte finns en 

generell definition av platsvarumärke idag så finns försök till att tydliggöra komplexiteten av 

en plats och dess varumärke. Symboliken har en avgörande roll i konstruktionen av 

platsvarumärke. Människors interaktioner påverkar platsvarumärket samtidigt som att 

platsvarumärket levandegörs genom att människor tolkar varumärkets symbolik. För att 

undersöka platsvarumärke och dess olika delar används begrepp som platsidentitet, 

platskultur och platsbild. Vidare består platsidentitet av två definitioner där platskultur utgör 

den interna definitionen och platsbilden utgör den externa, varav processen för platsidentitet 

är hur dessa två definitioner influerar varandra. Även politiska och demokratiska dimensioner 

används för att belysa dess roller i processen för platsvarumärke. Konstruktionen av 

platsvarumärket kan förenklas genom en modifierad version av modellen The Organizational 

Identity Dynamics Model som erbjuder ett sätt att se på platsidentitet som en dynamisk 

process.  

 

2.1 Platsvarumärke 

 

Det finns ingen övergripande accepterad definition om platsvarumärke (Hankinson 2001; 

Hakala & Öztürk 2013). Dock menar Anholt (2010) att platsvarumärke där begreppet i sig 

består av två beståndsdelar; platsen och varumärket. Platsen avser ett geografiskt område så 

som exempelvis land, stad, stadsdel etc. (ibid.). Men en plats kan även avse parker, torg, 

arkitekturiska byggnader etc. (Kalandides 2011), så väl som landskapet och miljön som 

omgärdar platsen (Zhang & Zhao 2009). Enligt Kavaratzis och Hatch (2013) är en plats något 

som kan brukas exempelvis; en handelsplats där olika aktörer samsas (Öberg 2016:163), en 

besöksdestination (Anholt 2010), en plats där människor lever, bor, arbetar och umgås i 

(Kavaratzis & Ashworth 2005) eller ger upphov till olika möjligheter så som investeringar 

(Thörn 2012). Enligt Kavaratzis och Ashworth (2005) har varumärke sitt ursprung från 

symbolism. Fournier (1998) förklarar att brukaren (konsumenten) har relationer till 

varumärket. Brukaren tolkar vad varumärket symboliserar genom att levandegöra varumärket. 

Detta leder till att användandet av varumärket får en symbolisk mening. På så vis skapas 

varumärkets betydelse och mening i ett sociokulturellt sammanhang (ibid.). Vidare betonar 

Ashworth, Kavaratzis och Warnaby (2015) att plats och varumärke inte kan betraktas isolerat 

var och ett för sig. En möjlig definition om platsvarumärke som både ryms inom ramen 

utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och är tillämpbar är den som Zenker och Braun 

(2010:5, se Hatch & Kavaratzis 2013:70) för fram; "... ett nätverk av organisationer i 

konsumenternas sinne baserat på verbala, visuella och beteendeuttryck för en plats vilket 

förkroppligas genom kommunikation, mål, värderingar och den allmänna kulturen av 

platsens intressenter och platsens övergripande design”. 

 

Platsvarumärke och symbolism 

 

Symboliken har en påverkan i konstruktionen av platsvarumärke. Människors sociala 

interaktioner påverkar platsvarumärket samtidigt som att människor tolkar varumärkets 

symbolik vilket levandegör platsvarumärket. Svensson och Östberg (2013:21) förklarar att 

symbolik uppstår från människors interaktioner med varandra och ger upphov till olika former 

av kommunikation. Gripsrud (2011:146) utvecklar att symbolisk kommunikation skapas 
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genom tecken, handlingar, associationer etc. Anholt (2010) poängterar att en symbol refererar 

inte till sig självt utan till något annat. Som exempel kan en flagga sända en betydelse om 

ändamål eller identitet både inåt till invånarna men även utåt, till vänner så väl fiender. Vidare 

menar McCracken (1986) att den symboliska betydelsen är kulturellt bunden. Författaren 

förklarar att symboliken är en kulturell konstruktion, där kulturens människor tilldelar och 

tolkar symbolikens betydelse utifrån sina kulturella normer och värderingar. Således är vår 

förhållning till ett varumärke inte neutralt, utan ger upphov till känslor, positivt så väl negativt 

(ibid.). Svensson och Östberg (2013:96-97) förklarar att värdet finns där det symboliska 

värdet existerar, skapas och kan revideras. Detta beror på hur kulturen eller en social grupp 

betraktar det som värderas. Därav är synen om värdet relativt och kontextbundet, där 

symboliken inte behöver avse något som är materiellt. Symboliken kan handla om något 

immateriellt så som anseende och rykte vilket är nödvändigt för att särskilja sig, exempelvis 

för en plats eller stad (ibid.). När det avser en plats skapas även en interaktion av människan 

mot själva platsen (Ashworth, Kavaratzis och Warnaby 2015). De menar att platsen i sig 

självt kan betraktas symboliskt vilket baseras på historiska dimensioner skapad av tidigare 

sociala interaktioner. Dock är inte banden, betydelser eller symboliken för platsvarumärke ett 

fast tillstånd utan att det påverkas av sociokulturella faktorer så väl som tid och rum (Freire 

2007). Detta är även något Lucarelli (2015) konstaterar, där han förklarar att en plats utgörs 

av historiska lager från tidigare berättelser, bilder och identiteter om platsen. Dessa historiska 

lager samsas om vad som sker på platsen i det studerande ögonblick samtidigt som det sker 

aktiviteter som är riktat mot framtiden. På så vis bör det även förstås att dåtid, nutid och 

framtid samsas kring konstruktionen av platsvarumärke. 

  

Platsidentitet 

 

Ett varumärke inkluderar en varumärkesidentitet, på så sätt utgörs en särskiljning och ger 

varumärket en personlighet (Aaker 1997). Proshansky, Fabian och Kaminoff (1983:60-62) 

beskriver platsidentitet som en substruktur av människans egna identiteten, då den består av 

tankemönster kring den fysiska världen. Författarna menar att tankemönstren utvecklas 

genom att en människa interagerar med omgivningen, där andra människor är viktiga i 

konstruktionen av platsidentiteten (ibid.). I denna konstruktion utgör människors berättelser 

en viktig roll enligt Kavaratzis och Ashworth (2005). De menar att berättelser skapas inte 

enbart via design, infrastrukturell utveckling eller organisatoriska förändringar, utan att det 

skapas när människor levandegör platsens berättelser. Enligt Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) är berättelser ett centralt sätt för människor att kommunicera och förstå varandra. Dock 

belyser Kavaratzis och Ashworth (2005) att berättelser kan skapa mer substans till platsen 

vilket leder till att platsidentiteten får högre trovärdigthet. Vidare menar författarna att 

berättelser skapar mer substans till platsen och gör att färre anser att en selektiv manipulering 

har skett av platsidentiteten (ibid.). Av detta kan berättelserna förmedla värden, betydelser och 

bli en del av ramen för varumärket (Mossberg & Nissen Johansen 2006). Fornäs, Aronsson, 

Becker, Beckman, Bjurström, Friberg, Kylhammar och Qvarsell (2007) poängterar att en stark 

lokal platsidentitet kan vara en tillgång för både kommunen och dess invånare. Detta via att 

en stark platsidentitet, vilket kan få invånarna att känna stolthet och viljan att stanna på 

platsen. Å andra sidan påvisar studier motstridiga resultat om vilka grupper av invånare som 

faktiskt integreras i visionen när en dominant lokal platsidentitet råder. På så vis råder det en 

osäkerhet kring inkludering och exkludering av olika grupper, så som befintliga och nya 

invånare, migranter, unga människor, etc. (ibid.). Kalandides (2011) poängterar att det inryms 

en rad olika element i konstruktionen av platsidentitet. Dessa element omfattar allt från 

platsens rykte, materiellt så som byggnader, vägar etc., institutioner exempelvis regleringar, 
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organisationer etc., relationer så som maktrelationer, samt människors praktik. Dessa element 

påvisar att platsidentitet består av processer snarare än resultat (ibid.). Massey (1994) håller 

med om att platsidentiteten inte är fixerad och att platsen inte är en statisk konstruktion. 

Platsidentitet består av två definitioner, varav platskultur är den interna definitionen och 

platsbilden den externa (Kavaratzis & Hatch 2013). Processen för platsidentitet är hur dessa 

två definitioner influerar varandra.  

  

Platskultur 

 

Stier (2009:34-35) förklarar att människor är tänkande, kännande och handlande varelser. 

Kultur finns närvarande som inlärda tankemässiga-, känslomässiga-, reaktionsmässiga- och 

beteendemässiga mönster. Kulturen påverkar vår identitet genom att skapa attityder, fördomar 

osv. Författaren menar att kultur framträder via ett socialt system som är uppbyggt av ett 

raster av sammanlänkade komponenter som är kollektivt uppbyggt (ibid.). Vidare tar Aitken 

och Campelo (2011:913-914) upp att kultur kan relateras till en specifik plats. De menar att 

kultur utgörs av platsen och dess grupper av människor (ibid.). Kulturen påverkar således hur 

platsens invånare ser på platsen (Kavaratzis & Hatch 2013). Specht (2013) lyfter fram att en 

plats kan inte endast fokusera på externa intressenter så som turister, utan bör även överväga 

kraven från sina egna invånare. Det är dessa människorna som lever och definierar kulturen 

av en plats. När identiteten är accepterad av de som representerar det, först då kan platsen bli 

framgångsrikt långsiktigt. Platskultur är något utvecklare och politiker kan ta tillvara i stävan 

att skapa en ny platsbild. Författarna anser att viktiga kulturella uppfattningar av platsen i 

samhället bör påvisas i platsvarumärkes processen. Detta ger då upphov till en 

överenskommen och uttalat platsvarumärke och platsidentitet (ibid.). Stier (2009:82-83) 

belyser att utifrån den världsbild som råder inom kulturen och dess värderingar skapas sociala 

normer. De sociala normerna utgör därav en variabel om vad kulturen betraktar som normal, 

vilket utgör gränser kring vad som upplevs som “acceptabelt-oacceptabelt” eller ”tabu” inom 

en kultur (ibid.). Enligt Aitken och Campelo (2011:913-914) har platsvarumärket en 

integrerande roll som är relaterat till platsen, där varumärkets kärna uttrycks via kultur och 

hur människor lever och skapar kulturen (ibid.). Ashworth, Kavaratzis och Warnaby (2015) 

poängterar att kultur är relaterat till platsvarumärke, att platskultur påverkas av hur platsens 

människor önskar att bli sedda av andra. Vidare är platskultur något som är skapat av de 

människor som bor på en plats och på så vis ger ramen för interna definitioner av 

platsidentitet (Kavaratzis & Hatch 2013). 

  

Platsbild 

 

Freire (2007) uttrycker att begreppet varumärkesbild belyser hur varumärkesidentiteten 

uppfattas externt. Vidare utvecklar Kavaratzis och Ashworth (2005) att varumärkesbilden är 

det samma som platsbilden, vilket är externa intresenternas uppfattning om en plats där att 

begreppet även innefattar platsens rykte och attraktionskraft. I samma anda förklarar 

Balakrishnan och Kerr (2013) att ryktet har en fokus på den summerade bilden från externa 

intressenter. Ashworth, Kavaratzis och Warnaby (2015) menar att konstruktionen av 

platsvarumärket syftar till att skapa, utveckla och återge en fördelaktig varumärkesbild samt 

ett positivt rykte för platsen. Mest förekommande är att platsvarumärke är tänkt som en 

omarbetning av platsens varumärkesbild, detta för att kunna justera en negativ bild eller öka 

medvetenheten kring en platsen (ibid.). Czarniawska (2002:15) resonerar kring förståelsen av 
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platsbilden kopplat till platsvarumärke; “Det är omöjligt att visa helheten, även flyktiga 

stunder men det är möjligt att visa fragment av den fortsatta konstruktionen. Det är också 

möjligt att förenkla, vilket gör bilden mer begriplig. Ändå blir denna bild ännu mer komplex 

genom att sätta den i rörelse: dessa processer går inte i tur och ordning inom tid och plats, 

dock händer de samtidigt i en förbindelse om möjligt inom en och samma organisatorisk 

praktik”. 

 

2.2 Platsvarumärke och politiska dimensioner 

 

De politiska dimensionerna har en betydande roll i processen kring utformandet av 

platsvarumärke. Den offentliga styrningen skapar riktlinjer om vad som är önskvärt eller inte 

för en plats i kontruktionen av platsidentiteten. Zavattaro (2013) förklarar att 

platsmarknadsföring har blivit en nyckelkomponent som den offentliga sektorn kan använda 

sig av för att styra platsidentiteten och därav påverka platsvarumärket. Greenberg (2008:233) 

konstaterar att aktiviteter på en plats kan förändra den negativa bilden om en stad. Trots med 

påverkan från olika intressenter i samhället menar författarna att de storskaliga åtgärderna 

styrs från myndigheterna (ibid.). Enligt Zavattaro (2013) går den offentliga styrningen ut på 

att skapa identitet och bilduppfattning om platsen. Målsättningen är att främja långsiktiga och 

strategiska dialoger med intressenter. Detta sker i strävan att skapa ett förtroende och 

mervärde för platsvarumärket.  
 

I avseende politisk styrning av platsidentiteten hävdar Levelt och Metze (2014) att det finns 

dimensioner som gör sig närvarande i de politiska ideologierna. Colomb (2012:28) belyser att 

politisk styrning handlar om en form av riktning, exempelvis önskvärt eller inte önskvärt, där 

styrningens beslut baseras på något upplevt problem av myndigheten. Styrningen involverar 

därav offentlig politik vars beslut i sin tur ska vara legitimt motiverbart innan själva 

involveringen sker (ibid.). Eshuis och Edwards (2013) förklarar att politisk legitimitet är inget 

som uppnås automatiskt, utan att det finns ett samspel med trovärdighet. Enligt Levelt och 

Metze (2014) finns det tre normativa dimensioner inom stadsskikt som samspelar för att 

legitim trovärdighet ska uppnås; leagalitet, motiverbarhet i och med samtycke. Av detta 

uppnås rättmätighet i politikens legitimitet vilket baseras på logiska relationen mellan åtgärd 

och dess mål, eller genom en moralisk eller etisk bedömning av själva handlingen.  
 

Ryan och Zahra (2004:86) menar att politiska riktlinjer och policyns utgör en politisk styrning 

kring en platsidentitet. Enligt Levelt och Metze (2014) är politisk styrning sammankopplat 

med trovärdighet och bör därav betraktas som en delkomponent till politisk legitimitet. De 

förklarar att en strategi som lokala myndigheter ofta använder sig av är att de “blåser upp” 

trovärdigheten. Detta genom att använda sig av riktlinjer och policyns som härstammar från 

regionala eller statliga nivåer och på så vis skapas högre trovärdighet till sina beslut (ibid.). 

Vidare menar Ryan och Zahra (2004:86) att politisk styrning som är förankrade i olika nivåer 

inom den politiska strukturen kan ge upphov till legitimitet för kontroll av platsens 

varumärkesprocess. Detta är något som Eshuis och Edwards (2013) lyfter fram i sin slutsats 

där de studerade två olika platsers omstruktureringsprocesser. På den plats där politiska 

styrningen vävdes in tidigare i varumärket så utgjordes politiska styrningen en källa som 

informerade om platsidentitetens ideologi. Där upplevde de lokala intressenterna känslor av 

samhörighet och bidragande till platsens varumärkeskonstruktion, vilket genererade fler idéer. 

Men på den plats där myndigheterna lämnade ut policyns om styrningen i ett sent skede i 

omvandlingsprocessen av platsidentiteten  gav det en dämpad effekt på intressenternas 

känslor av samhörighet, vilket då färre idéer utvecklades (ibid.). Indikationen om att skapa en 
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effektiv omvandlingsprocess av platsidentiteten bör betraktas som en medskapande process 

från lokala intressenter är även något som Zavattaro (2013) benämner. Författaren hävdar att 

skapandet av ett starkt platsvarumärke beror på om platsens offentliga och lokala intressenter 

är medskapare. 

 

2.3 Platsvarumärke och demokratiska dimensioner 

 

I ett demokratiskt styrelseskick påverkas platsvarumärket av demokratiska dimensioner. 

Social ingenjörskonst och gentrifiering används för att omvandla en plats. Det finns dock en 

risk att gentrifiering kan leda till negativa sidoeffekter om mångfald inte tas till hänsyn i 

konstruktionen av platsvarumärket. Enligt Ryan och Zahra (2004:86) har offentliga 

myndigheter en roll som ska bejaka publika intressen i avseende platsvarumärke. Dock 

poängterar Granberg (2008) att den offentliga sektorns aktörer har dubbla utmaningar. Dels 

bör de agera effektivt för de krav och behov som de lokala inflytelserika intressenter ställer 

men samtidigt ha demokratisk legitimitet för behoven och kraven från invånarna (ibid..). 

Vidare menar Eshuis och Edwards (2013) att i ett demokratiskt styrelseskick ska offentliga 

beslut vara förankrat i lagar, därför borde ett liknande perspektiv förespråkas i avseende med 

styrningen av en plats. Författarna föreslår att demokratisk legitimitet ska gälla styrning, 

speciellt för de platser som berör allmänheten. Kavaratzis (2009) noterar att offentliga 

intressenter samverkar med privata näringslivets intressenter i olika partnerskap för att 

utveckla platsvarumärket, som dock i sin tur inte involverar de lokala invånarna (ibid.). Denna 

typ av inkludering och exkludering är även något Eshuis och Edwards (2013) lyfter fram. De 

menar att offentliga intressenter i samråd med privata näringslivets intressenter fattar 

strategiska beslut kring platsvarumärket.  
 

Enligt Törn (2012) har planering samt strategiska beslut om platser länge rört sig inom sfären 

av social ingenjörskonst och gentrifiering. Författaren förklarar att social ingenjörskonst 

hänvisas till en uppsättning av strategier, där utifrån ett skandinaviskt perspektiv länge har 

grundat sig på storskalig stadsplanering och bostadspolitik baserat på sociala mål. Vidare 

förklaras att gentrifiering syftar till platsens omvandling för att förbättras eller “uppgraderas” 

vilket ska skapa sociala omvandlingar, och då främst en förändring av platskulturen (ibid.). 

Dock riktar Eshuis och Edwards (2013) kritik mot de gap som gentrifiering medför, vars 

konsekvenser kan leda till att en skev bild uppstår mellan den ideala bilden och verkligheten. 

De menar att i processen för platsvarumärke finns det underliggande dimensioner som handlar 

om delaktighet och en strävan att införliva en mångfald av individer, intressen och perspektiv. 

Därav är det även viktigt att bejaka intressenter som är i minoritet eller svagt organiserade. 

Maktfördelning i deltagandeprocessen bör även tillgodose att dessa intressenter inte trängs 

undan av majoriteter eller kraftfulla intressenter i konstruktionen av platsvarumärket (ibid.). 

Scheytt, Soin, Sahlin-Andersson och Power (2006) belyser att sidoeffekter kan uppstå om 

åtgärder genomförs kring någonting som redan är känt upplevs som en risk eller är oönskad. 

Dessa sidoeffekter kan vara oavsiktliga konsekvenser eller okända biverkningar så väl som 

positiva eller negativa. 

 

2.4  Platsens intressenter 

 

De aktörer eller grupper som medverkar till konstruktionen av platsvarumärket brukar 

benämnas som intressenter (Ruzzier & de Chernatonys 2013; Kavaratzis & Hatchs 2013; 
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Eshuis & Edwards 2013; Öberg 2016). Enligt Öberg (2016:55) kan aktörer förekomma som 

organisationer, exempelvis fastighetsägare vilket gör att flera aktörer framträder som en 

sammanhållen intressentgrupp. Å andra sidan kan även aktörer framträda som mer vaga 

intressentgrupper om exempelvis föreningar eller grupper med ett särintresse påverkar eller 

medverka i konstruktioner om utveckling (ibid.:85).  I varumärkessammanhang kan och bör 

även intressentgrupperna delas upp mellan interna och externa (Freire 2007; Eshuis & 

Edwards 2013; Kavaratzis & Hatchs 2013). Interna avses platsens lokala intressenter; platsens 

politiker eller myndigheter och dess tjänstemän (Anholt 2010), platsens invånarna som bor, 

jobbar eller båda delarna där (Freire 2007) och näringslivet (Eshuis & Edwards 2013) vilket 

främst karakteriseras av dem som har en stark fysisk närvaro på platsen (Kavaratzis & Hatchs 

2013). I e contrario är således resterande intressentgrupper externa, exempelvis företag som 

ämnar att investera i platsen (Freire 2007) eller turister (Kavaratzis & Hatchs 2013). Vidare 

tillskrivs de interna och de externa olika roller i en plats varumärkesprocess. Ruzzier och de 

Chernatony (2013) framlägger, att interna intressenter huvudsakligen är dem som skapar och 

bidrag till platskulturen och platsidentitetens konstruktion, medan de externa är dem upplever 

platsen utifrån.  
 

I konstruktionen av platsvarumärke kan symboliken ge en grund till att förstå den komplexa 

varumärkesprocessen. Platsidentitet, platskultur och platsbild är de tre element som utgör 

platsvarumärket vilket ständigt influerar varandra. De politiska dimensionerna ger en inblick 

om hur en omvandlingsprocess styrs och påverkas av den offentliga sektorn. Den 

demokratiska styrelseskicktet är något den offentliga myndigheten bör ta hänsyn till vilket 

påverkar utformandet av platsvarumärket. Platsensen intressenter är de grupper av människor 

som ständigt påverkar platsvarumärket där vissa har starkare eller svagare inflytande på 

platsidentiteten varpå platsvarumärket. För att belysa platsvarumärkets komplexitet används 

en modell som möjliggör ett sätt att se på konstruktionen av platsidentitet som en dynamsik 

process. 

 

2.5 The Organizational Identity Dynamics Model 

 

Identitet kan ses som en interaktion mellan interna och externa uppfattningar (Hatch & 

Schultz 2002). Författarna erbjuder ett sätt att se på varumärkesidentitet som en dynamisk 

process. Modellen definierar processerna kring hur identiteten skapas, upprätthålls, förändras 

och tydliggörs i dynamiken genom vilka dessa processer är kopplade till varandra. Deras 

modell består av tre element; kultur, identitet och image, vilket integreras i fyra delprocesser 

som äger rum samtidigt. Definitionerna antyder att kultur är kontexten av interna definitioner 

av identitet, medan image innefattar utrymmet för externa definitioner av identitet (ibid.). 

Kavaratzis och Hatch (2013) har utvecklat Hatch och Schultz (2002) modell The 

Organizational Identity Dynamics Model, vilket den nya modellen behandlar en plats 

varumärkesidentitet. Kavaratzis och Hatch (2013) ger platsvarumärke en aktiv roll i alla fyra 

delprocesser där länken kopplas till identitetsprocessen och insikten kring det egna inflytandet 

på processen. Det blir alltså en identitets-baserad platsvarumärke. Poängen är att förstå att de 

fyra delprocesserna äger rum samtidigt på ett icke-linjärt vis. Om varumärket 

konceptualiseras som flytande och öppen så kan förändringar i de interna och externa 

definitionerna av identitet tillgodoses samt att de förändringar som varumärket själv skapar 

blir hanterbara. Platsvarumärket bör tillåta möjligheter av olika tolkningar och meningar som 

kommer att skapas, utvärderas och antingen förstärkas eller avvisas under processernas gång. 

Detta innebär att varumärket bör också vara mottaglig och påverkbar för all sorts intern och 

extern budskap från alla alla typer av intressenter. 
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Figur 1. The Organizational Identity Dynamics Model, modifierad version av Kavaratzis och 

Hatch (2013:80).  

Modellen består av fyra delprocesser som påvisar det ständiga inflytandet platsbild och 

platskultur har på platsidentiteten och vise versa. Genom att förenkla processerna kan olika 

faktorer inom varje delprocess plockas ut där platsvarumärket kan studeras grundat på 

konstruktionen av platsidentiteten. 

 

Uttryck 
 

1) Uttryck är där platsidentiteten uttrycker den kulturella uppfattningen (Kavaratzis & Hatch 

2013). Författarna menar att alla som berörs av platsens varumärkesprocess är en del utav 

platsens uttryck. De som ingår i uttrycksprocessen är allt som rör den interna definitionen av 

platsidentitet, så som interna intressentgrupper. I involveringen av interna intressentgrupper så 

lyfter oftast deras behov och viljor  fram för platsvarumärket. Detta görs de genom att 

uttrycka önskan, behov, perspektiv etc. vilket tillåter deras integrering i varumärkesprocessen. 

Även faktorer som möjligheter och kommunikation har en stor påverkan på platskulturen. 

Enligt författarna uttrycks platsens karaktär som förtroendegivande om den förknippas med 

möjligheter, vilket kommunikation har en uttryckande roll i platskulturen samt de andra 

delprocesserna. 

 

 

Intryck 
 

2) Intryck är den process där platsidentiteten lämnar ett intryck på platsbilden, vilket även 

påverkar de externa intressenter platsbild (Kavaratzis & Hatch 2013). På så vis påverkas de 

interna intressenterna såväl som de externa intressentera av platsvarumärket genom att 

perceptioner och bilder uppdagas. De relevanta elementen kring intryck är platsens landskap, 

möjligheter och kommunikation (Kavaratzis 2009). Landskapet har en betydande roll då det 

inte är beroende av platsvarumärket, vilket det oberoende intrycket från landskap och platsens 

omgivning påverkar platsbilden (Kavaratzis 2008 se Kavaratzis & Hatch 2013:80). 
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Avspegling 
 

3) Avspegling handlar om hur platsidentiteten uppfattas och tolkas av externa intressenter 

vilket ger upphov av platsbilden, men även hur interna intressenter reviderar platsbilden 

utifrån de externa intressenternas perspektiv (Kavaratzis & Hatch 2013). De menar att externa 

förändringar kan uppstå kring platsvarumärket när interna intressenter projicerar den externa 

platsbilden (ibid.). Därför kan interna intressentgrupper som är en del av varumärkesrelationer 

vara en viktig indikator för avspeglingsprocessen inom varumärket (Hankinson 2004). Aitken 

och Campelo (2011) menar att interaktionen av ett mångfaldiga perspektiv är viktigt för att 

platsbilden ska generera nya betydelser för varumärket. 

 

 

Reflektion 
 

4) Reflektionen behandlar platsidentiteten som förändras genom att nya kulturella 

uppfattningar och överenskommelser har skapats om platsen (Kavaratzis & Hatch 2013). 

Detta genom att inkludera de externa intressenternas uppfattning samt interna intressenternas 

tolkning av den externa platsbilden. Därmed förändras platskulturen i samband med varje ny 

kulturell uppfattning, vilket påverkar nästa runda i den konstanta processen och sätter nya 

ramar samt adderar information till platsidentiteten. Det leder till förändringar hos de externa 

intressenternas uppfattning av platsidentiteten och innebär att modellen återupprepar sig 

själv,. Därav blir det omöjligt att forma en komplett förståelse för vad platsidentitet verkligen 

är (ibid.). Enligt Kavaratzis (2009) påverkar kulturförändringarna platsens vision, framtidsmål 

etc, men yttrar sig även via lokalgemenskapen. I denna delprocess kan strävan för samverkan 

med olika intressenter utvecklas varpå en djupare engagemangsnivå nås (ibid.). På så vis 

utgör platsvarumärke en ständigt påverkan på platskulturen, där platsvarumärke även kan 

förstärka betydelser i människors liv (Aitken & Campello 2011:914). 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

- 12 - 

3 Metod  
 

3.1 Fallstudie – Rosenlund 

 

För att studera konstruktionen av platsvarumärke där flera intressenters intressen ska tas till 

vara valde vi att tillämpa ett fall vilket består av platsen Rosenlund i Göteborg. Valet att 

angripa vårt syfte ligger i linje med hur Bryman och Bell (2013:85-86) beskriver en fallstudie. 

De menar att denna metod går på djupet inom det specifika fallet och det som ska belysas är 

det generella och det unika samt den komplexiteten som råder på en enda plats.  Vidare lyfter 

författarna fram att det är kunskap som ska produceras (ibid.). Därav antog vi 

tolkningsperspektivet i anledning att informanternas värderingar, uppfattningar etc. kommer 

att analyseras. Bryman och Bell (2013, s. 40-41) förklarar att med detta perspektiv så 

undersöks sociala fenomen och hur dess mening skapas eller förändras av dess sociala 

aktörer. Fokus lades således på hur informanten tolkade verkligheten där tolkningarna 

beskrevs och analyserades på informantens verklighetsuppfattningar. Vidare menar Bryman 

och Bell (2013:86) att det finns ett beroendeförhållande till tid och rum som är kopplat till ett 

fall. I vårt fall skapades detta förhållande genom att vi använde projektet Ett Blomstrande 

Rosenlund och på så vis fick en tidsram i relation till området Rosenlund. Vi antog en 

abduktiv ansats då både deduktiva och induktiva inslag finns i vår metod. Ett teoretiskt 

ramverk tillämpades för empirin samtidigt som vi lät empirin till viss mån styra teorin om 

specifika fenomen som framträdde i uppsatsen. På så vis har vi anpassat teorier efter det 

empiriska materialet som framkommit i vår uppsats. Alvesson och Sköldberg (2008:55) 

beskriver att via abduktion tillåts att ny teori tillkommer eller att den gamla byts ut för att 

passa den empiri som framkommer. Bryman och Bell (2013:87) betonar att nackdel med en 

fallstudie handlar om generaliserbarheten, och överförbarheten (ibid.:402). Vidare menar 

Bryman och Bell (ibid.:87) att ett fall inte kan representera alla fall och därav inte 

generaliseras, samt att fallet ofta i sig själv är unikt och kontextberoende vilket skapar låg 

överförbarhet. Vi avser inte att ta anspråk på att uppsatsens fall är generell eller kan 

representera alla platser. I stället strävade vi efter att med uppsatsen belysa just det specifika 

för Rosenlund och den komplexitet som fanns och inrymdes på platsen under en viss tid. 

Detta genom att redovisa vad Guba och Lincoln (se Bryman & Bell 2013:404) beskriver som 

fylliga redogörelser om fallet. Vi valde att redovisa hur vi arbetade med samtliga processer för 

att underlätta för andra att bedöma uppsatsens överförbarhet och om det är möjligt att tillämpa 

vårt resultat för en annan plats än Rosenlund.  

  

3.2 Avgränsningar 

 

Rosenlund är ett begränsat geografiskt område medan Ett Blomstrande Rosenlund var ett 

projekt som initierades och verkställdes av olika interna intressentgrupper i Göteborg. Därav 

ämnar vi att kalla alla organisationer som är fysiskt verksamma i Göteborg samt de 

intressenter som bor eller arbetar i Göteborg för interna intressentgrupper i vår uppsats. I 

Rosenlund finns det en mängd företag, vilket uppsatsen avgränsas till de företag som är 

verksamma på gatuplan i Rosenlund (se Tabell 1, bilaga 1 - Aktörer EBR). Platsvarumärke är 

ett brett fält att undersöka vilket uppsatsens huvudfokus är riktat mot platsidentitet. På så vis 

kunde vi undersöka platsidentitet mer på djupet och på den dynamik som råder utifrån våra 

resurser.  
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3.3 Rosenlunds historia 

 

Bild 1 - Karta på platsen Rosenlund I Göteborg1.  

Inringade området illustrerar området Rosenlund 

samt platsen Kungshöjd är markerat. 

 

 

 

 

 

 

Platsen Rosenlund är beläget inom vallgraven i stadsdelen Centrum i Göteborg (Göteborgs 

stad 2016.a).  Inom det markerade område i bild 1 är den geografiska plats som  uppsatsen 

förhåller sig till. Lönnroth, Lundgren och Ander (1999) beskriver att Göteborg byggdes ut 

med vallar, vallgravar och pålverk i början av 1600-talet. På 1600-talets slut rustades staden 

upp med en rad befästningar varav ett av dessa områden blev Kungshöjd som angränsar till 

Rosenlund. Platsen Rosenlund var vid denna tid ett outnyttjat område (ibid.). Under 1800-talet 

upphörde Göteborg att vara en befäst stad och Rosenlund började växa fram som en 

handelsplats enligt Holmström (2014). Industrier, verkstäder etc. etablerades längs kanalen 

och samsades med bostäder då Rosenlund trädde fram som en livlig plats. På 1800-talets 

andra halva etablerade sig Fiskhallen i Rosenlund vilket idag kallad Feskekörka (ibid.), och år 

2013 förklarades Feskekörka som byggnadsminne (Länsstyrelsen 2013).  Holmström (2014) 

beskriver att platsen Rosenlund har genomgått många förändringar genom tiden men att i 

moder tid skedde en stor bebyggelseförändring. På 1960-talet fick platsens äldre hus lämna 

utrymme för storskaliga kontorskomplex, vilket fick en inverkan att området förtätades både 

på bredden och höjden (ibid.). I slutet av 1900-talet fram tills i dag har Rosenlund starkt 

förknippats med prostitution (Klingberg 2011) 

 

“... Rosenlund är som ett varumärke som är allmänt känt vilket gör att möjliga köpare vet 

vart de ska gå om de vill köpa sexuella tjänster.”. - Bergqvist, chef för en ordningsgrupp på 

polisen i Göteborg City (Heikki & Kauhanen 2014:34). 
 

3.4 Projektet - Ett Blomstrande Rosenlund 

 

Rosenlund har länge kopplats samman till sexhandel och upplevts som otryggt (Klingberg 

2011). Göteborgare upplevde under kvällstid att gatorna var ödsliga vilket gjorde området till 

ett mindre attraktivt området (Simonson 2014). Önskan var att få fler besökare som skulle 

bidra till att göra området till en attraktiv plats för företag att etablera sig på och öka 

anställningar (Klingberg 2011). Trygghetsvandringar genomfördes av Göteborgs stad vilket 

resulterade i en rad olika åtgärdssynpunkter som behövde genomföras i Rosenlund (Nyzell 

2008). Förslag som framlades handlade främst om att genomföra fysiska åtgärder, vilket 

skulle bidra till att omvandla området och upplevas som tryggare (ibid.). För att realisera 

Rosenlunds skamfilade rykte ingicks ett samarbete mellan en rad av Göteborgs stads olika 

förvaltningar och nämnder, fastighetsägarna i området och Innerstaden Göteborg (Klingberg 

                                                 
1 Neutral kartbild skickad via e-mail 6 maj 2016 av Ulrika, Trygg vacker stad. Bilden är justerad med egna 

markeringar utav Rosenlund samt Kungshöjd.  
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2011). Samarbetet fick projektnamnet “Ett Blomstrande Rosenlund” (EBR) och drevs av 

Trygg, vacker stad (TVS), vilket är en samverkansplattform som svara under en rad olika av 

stadens nämnder (se Tabell 1, bilaga 1 - Aktörer EBR). En rapport  från Göteborgs stad samt 

Park- och naturförvaltningen (2013) redovisar att projektet EBR pågick åren 2012 - 2014 och 

den totala kostaden landade på 26 miljoner kronor2 varav 8 miljoner delfinansierades via EU-

medel. För att få ta del av EU-stöd krävdes det att projektet skulle uppfylla kriterier kring; 

jämställdhet, integration & mångfald, miljö & folkhälsa. För att uppmäta kriterierna 

genomfördes åtgärder kring upprustning av statsmiljön i området, exempelvis kanalstråket, 

belysning, markbeläggning etc. (ibid.). Projektet EBR utlöste behovet av en rad andra 

åtgärder vilket gjorde att staden även behövde samverka med aktörer från privata sektorn 

enligt Hansson (2014). Fastighetsägarna som var en av de ledande aktörerna i 

ombyggnationen av fastigheterna som även investerade i att bygga ut butiksytor genom 

inbyggnad av arkaden. Detta har varit en avgörande faktor i att uppnå resultat och 

helhetsbilden av områdets realisation (ibid.). Mätningar visar att år 2013 rörde sig 20 000 

personer i genomsnitt under december på Rosenlundsgatan medan år 2015 ökades snittet till 

120 000 personer under samma mätmånad (Hjertberg 2015). I slutrapporten från Göteborgs 

stad samt Park- och naturförvaltningen (2013) noteras att stadens insats om att bygga om den 

offentliga miljön hade inte varit lika framgångsrik om inte fastighetsägarna utförde sina 

ombyggnationer samtidigt och skapade förutsättningar för nya verksamheter. Ett av stadens 

mål var att sexhandeln skulle upphöra på den plats då den tidigare förekom (ibid.).  
 

Projektet EBRs framtidsmål var, att omvandla platsen till ett tryggt område för att attrahera 

både företag och privatpersoner. Dessa framtidsmål benämns vidare som EBRs vision och är 

den vision som vi valde att förhålla uppsatsen till. 

 

3.5 Vår approach till projektet Ett Blomstrande Rosenlund 

 

Avläst från vetenskaplig litteratur om platsvarumärke samt material kring EBR så framträdde 

en centrala aspekt som behövdes lösas kring vår egna förhållning till projektet EBRs aktörer. 

Det som behövde lösas var vilket inflytande hade respektive intern intressentgrupp på 

visionen om Rosenlund och dess varumärkesidentiteten.  Anledningen till aspekten är att flera 

författare så som t.ex.  Anholt (2010)  och Ruzzier och de Chernatonys (2013) m.fl. anser att 

platsvarumärkesprocesser ofta är strategisk och/eller förhåller sig på högsta beslutsnivåer 

vilket en lämplig startpunkt är visionen. För att studera platsidentitet har Ruzzier och de 

Chernatonys (2013) tagit fram en modell vilket de kallar för; Trestegs-approach. Modellens 

essens kan sammanställas till hur visionen konstruerar platsidentitet via konsensus genom 3 

faser och 3 intressentnivåer. Fas 1) Överblick av sekundärdata, speciellt de interna frågor, 

t.ex. uppfattning om platsen och aktuella strategiska dokument. Fas 2) Insamling av 

primärdata via tre intressentnivåer till platsidentiteten; Nivå a) Skaffa data från 

opinionsbildande intressenter. Dessa kännetecknas främst av att ha ett direkt inflytande om 

skapandet av visionen och platsens varumärkesidentitet. Nivå b) Respons från 

nyckelintressenter om varumärkesidentiteten som härstammar från opinionsbildande 

gruppnivån.  Dessa intressenter har ett stort medinflytande på visionen och platsidentiteten, 

dock inte ett direkt inflytande. Nivå c) Skaffa information från allmänhetens perspektiv 

genom deras förslag och åsikter kring karaktäristiska faktorer om varumärkesidentiteten. 

                                                 
2 Dessa siffror avser enbart stadens kostnader. Kostnader för ombyggnationer som t.ex. respektive 

fastighetsägare medför är ej inkluderat. 
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Dessa intressenter har mindre inflytande om visionen och platsidentiteten än de två 

ovannämnda intressentsgrupperna. Fas 3) Utveckla varumärkesidentitet baseras på 

uppgifterna från de två första faserna genom återkoppling från olika intressentgrupper och 

inflytelsenivåer. Författarna betonar att metoden är mycket resurskrävande (ibid.). 
 

 

Vi ansåg att Ruzzier och de Chernatonys (2013) Trestegs-approach var en tillämpbar modell 

för uppsatsen. Genom denna modell kunde vi lösa vilket inflytande som respektive intern 

intressent hade på platsidentiteten. Modellen användes enbart till datainsamling, urval och 

uppdelning av interna intressenter. Detta på grund av att den har ett toppstyrt perspektiv vilket 

inte passade vår uppsats och frågeställning. Utifrån modellen kunde ett ramverk skapas för att 

klassificera interna intressenter beroende på deras inflytande på visionen om platsidentiteten. 

Modellen omarbetades utifrån uppsatsens syfte och resurser, vilket vi har illusterat i Figur 1. 

Vi använde tre olika steg: Steg 1 var i rent orienterade syfte om projektet EBR och på så vis 

sonderad hur “diskussionen” varit kring attityder, åsikter etc. av olika interna 

intressentgrupper. Steg 2 bestod av att ställa få frågor via enkät.  Steg 3 bestod av 

intervjudelen, vilket är den data som utgör vår empiri. Att skapa förkunskap för att använda 

vidare i kommande steg är en bra startpunkt enligt Ruzzier och de Chernatony (2013).  

        

 

 

 
Figur 2. Vår Trestegs-approach baserad på Ruzzier och de Chernatonys (2013:49) modell. 

 

3.6 Analytiskt ramverk 

 

I och med att vår ansats utgick från ett empiriskt fall ansåg vi att empirin behövde ett visst 

spelutrymme. På så vis gav det oss möjlighet att belysa det unika så väl det generella i fallet, i 

enlighet med Bryman och Bell (2013:85-86). Då uppsatsen intog ett helhetsperspektiv kring 

intressenters påverkan på platsidentiteten strävade vi efter att ha en teoretisk modell att 

förhålla vår analys som tillät vårt perspektiv, och såldes uppsatsens syfte. Vi ansåg att 

Kavaratzis och Hatchs (2013) modifikation av modellen - The Organizational Identity 

Dynamics Model var användbar då modellen är utformad på så sätt att platsidentitet är en 

dynamisk konstruktion av olika intressenter och har inte ett strikt hierarkiskt perspektiv. 

Författarnas modell avser att studera fyra olika processdelar; intryck, avspegling, reflektion 

och uttryck. Genom dessa processdelar skapade vi ett teoretiskt givet ramverk som empirin 
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förhöll sig mot när det avsåg konstruktionen av platsidentiteten, samtidigt som utrymmet gavs 

för att lyfta fram det säregna och det gemensamma från empirin (se tabell 1). Vi valde att 

presentera empirin genom att delade in varje process i två analysdelar; empidriven och 

teoridriven.  

 

Tabell 2. Analytiskt ramverk.  

Illustrerar hur vi har operationaliserat empirin gentemot platsidentitetens processer utifrån 

Kavaratzis och Hatchs (2013:80) modell. 

 
Analytiskt ramverk: Kontext: Platsen Rosenlund, aktiviteter härstammat från projektet EBR 

 
Analysdel A Analysdel B 

Huvudtema Empiriska teman Empiridriven 

analys 
Teoretiskt 

tema i 
varumärkes- 
konstruktionen 

Teoretisk kontext Teoridriven analys 

 
Ombyggnationer 

Ombyggnationer av 

fastigheterna 
Politiskt 

styrmedel 
Demokratiska 

dimensioner 
Politiska 
ideologier 

 
Intryck 

Intryck är den process där interna 

intressenter och platsidentitetens 
uttryck lämnar ett intryck på 

platsbilden därav även hos de 

externa intressenter. 

Hur 
ombyggnationer 
lämnar ett intryck på 

dess interna 
intressenter. 
 

 
Exkludering 

Företag som 

exkluderas 
Anledningar till 

exkludering 
Hantering av 

exkludering 

 
Avspegling 

Avspegling handlar om hur interna 

intressenter reviderar platsbilden 
utifrån de externa intressenternas 

perspektiv. 

Hur exkludering 

avspeglar interna 
intressenters 

projicering av 

platsbild. 

 
Inkludering 

Företag som 

inkluderas 
Anledningar till 

inkludering 
 
Reflektion 

Reflektionen behandlar 

platsidentiteten som förändras 
genom att nya kulturella 

uppfattningar och 

överenskommelser har skapats om 
platsen. 

Hur företag bidrar till 

att omvandla området 
Rosenlund. 

 
Kulturen idag 

mot framtiden 

Hur interna 

intressenter upplever 

Rosenlund i dag. 

Berättelserna om 

dåtid, nutid och 

framtiden, 
Negativa 
sidoeffekter efter 

projektet EBR 

 
Uttryck 

Uttryck är där platsidentiteten 

uttrycker den kulturella 

uppfattningen. 

Kulturella uttrycken 

idag och 
platsidentiteten i 

framtiden 

 

3.7 Datainsamling 

 

Vi samlade in berättelser till empirin via kvalitativa intervjuer, där Bryman och Bell 

(2013:86) understryker att det går utmärkt att genomföra en fallstudie kvalitativt. Genom 

intervju kunde vi införskaffa kunskap om informantens förhållningssätt, normer, värderingar 

etc., vilket är fördelen med intervju enligt Fägerborg (2011:96). Intervjun var 

semistrukturerad då vi kunde förhålla oss till specifika teman som intervjun skulle beröra. 

Detta är metodens styrka samtidigt som informanten ges frihet att forma svaren på sitt egna 

sätt (Bryman & Bell 2013:475). När vi ställde frågorna använde vi oss av en intervjuguide där 

samtliga informanter förhöll sig till samma teman; Informantens roll i organisationen, 

Organisationens roll gentemot/eller i projektet EBR och Rosenlund, Vision/framtidsmål för 

Rosenlund, Ombyggnationerna, Synen om olika aktörer, Tankar om platsen (se bilaga 2 - 

Intervjuguide). Frågorna justerades något beroende på informanten och dess tillhörande 

organisation. Dels beroende att de har haft olika roller kring projektet EBRs aktiviteter och 

har då inte förutsättningar att svara på uniformt ställda frågor. Detta är något Bryman och Bell 

(2013:483) riktar uppmärksamhet mot. De förklarar vikten av att skaffa en bild om det 
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informanten upplever som relevant mot de frågor eller teman som en undersökning avser. 

Frågorna ska täcka de teman som en undersökning är intresserad av, men utifrån de 

undersöktas perspektiv (ibid.). För att skapa en bild om de  undersöktas perspektiv ställdes få 

frågor via enkät med öppna svarsalternativ med undantag av en fråga som hade slutet 

svarsalternativ. Enkäten skickades via e-mail där svaren  (se bilaga 3 - Enkätsvar) var oss 

tillhanda före intervjun. Av 4 enkäter fick vi in svar från 3, vilket ger att bortfallet var 1 vilket 

var Alm. I uppsatsen är respondenten även den samma som vår informant under intervjun. 

 Av svaren från enkäten kunde vi på så vis utforma mer anpassade frågor till intervjuguiden 

(se bilaga 2 - Intervjuguide). En nackdel med att anpassa frågor är att frågorna kan bli allt för 

specifika, vilket Bryman och Bell (2013:484) menar att detta ska undvikas. Å andra sidan 

menar vi att intressanta infallsvinklar hos informanten kunde identifieras i förväg i samma 

anda som Fägerborg (2011:99) avser följdfrågor. Författaren betonar vikten av följdfrågor i 

avsikt att fördjupa sig inom det utvalda område som ska studeras då det kan skapa nya och 

intressanta infallsvinklar. Vi vill även framhålla att informantens svar kan spegla de 

övertygelser och aktiviteter som finns inom den tillskrivna gruppen, men att det inte ska 

betraktas som ett allmängiltigt svar för hela gruppens medlemmar. Vidare belyser vi att 

urvalet av interna intressenter är smalt och att det finns berättelser från andra interna 

intressenter som  inte fått komma till uttryck i vår uppsats. 

 

3.8 Urval 

 

Fägerborg (Kaijser & Öhlander 2011:98) förklarar att en intervju är beroende av de 

kunskapsmål som eftersträvas, där kunskapsmålet avgör vilka intervjupersonerna som är 

lämpliga. Således tillämpade vi vad Bryman och Bell (2013:452) beskriver som 

ändamålsenligt urval i både organisation så väl som informant. Med utgångspunkt från 

material kring projektet och artiklar om Rosenlund fick vi tidigt indikationer på vilka aktörer 

som hade en stor påverkan på området via projektet EBR.  På så vis kunde vi säkerställa att 

organisationen dels hade kopplingar till uppsatsens fall så väl att informanten besatt den typ 

av kunskap som vi eftersträvade.  

 

Interna intressenter 
 

Rosenlund igenkänns främst av tre huvudtyper av interna intressenter; offentliga- och privata 

sektorn samt besökare (se Tabell 1, bilaga 1 - Aktörer EBR). Området studerades utifrån 

gatuplan där de offentliga intressenter förekommer som; fastighetsägare 1 st. och företag 4 st. 

 Offentliga sektorn framträder även genom punktinsatser så som projektet EBR. På gatuplan 

återfinns privata sektorns intressenter som; fastighetsägare 4 st. och företag 24 st. När det 

avser intressenter som besökare finns det det människor som arbetar i området eller dem som 

bor i Göteborg fast enbart besöker platsen. Det konstaterades att det fanns inga boende i 

området. Avläst från material kring projektet EBRs olika aktörer delade vi dem i tre 

huvudtyper av interna intressentgrupper; Offentliga och privata sektorn samt invånare (se 

Tabell 1, bilaga 1 - Aktörer EBR). Både aktörer från offentliga och privata sektor återfanns 

med undantag besökare. Utöver dessa fanns även offentliga sektorn representerad via olika 

organ inom Göteborgs stad vilket var; Trygg, vacker stad, Stadsdelsförvaltningen Centrum 

och Social Resursförvaltning. Privata sektorns interna intressentgrupp återfanns via 

Innerstaden Göteborg, som ägs av Göteborgs Köpmannaförbund och Fastighetsägarna 

Göteborg, dock finansieras administrationen av Göteborgs stad. Invånarnas interna 

intressentgrupp är Kungshöjds vänner. 
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Samverkansgrupper i projektet EBR 
 

I direkt anknytning till projektet EBR samverkade olika interna intressentgrupper från både 

offentliga och privata sektorn (se Tabell 1, bilaga 1 - Aktörer EBR). Dessa grupper kunde 

påverka fallet EBRs vision, fysiska omvandlingsaktiviteter och platsidentiteten. Detta skapar 

ett omfång att direkt kunna påverka stadsbilden (Dahl 2012), samhällsfrågor så som 

exempelvis sexhandel och kulturförändringar i området (Klingberg 2011). Deras inflytande 

ligger väl i linje hur  Ruzzier och de Chernatonys (2013) karaktriserar opinionsskapande 

intressenter.  För att eftersträva en balans mellan offentliga- och privata sektorns berättelser 

kring EBR och Rosenlund valdes en interna intressenterna från respektive sektor ut. Valet 

baserades på de informanter som framträdande mest utifrån rapporterna Stråkanalys (Bruvik 

& Söderström 2010) och Ett blomstrande Rosenlund – Slutrapport (Hansson 2014). 

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation för tre olika av Göteborg stads 

nämnder. De arbetar för öka kvalité och skapa mervärde för göteborgarna i det offentliga 

rummet (Göteborg Stad 2016.b). Informanten är Ulrika, hon arbetar som planeringsledare på 

Trygg, vacker stad där hon även tog över rollen som projektledare för projektet EBR.  

 Wallenstam är ett börsnoterat fastighetsbolag som innehar drygt 200 fastigheter 

koncentrerat främst till Stockholm och Göteborg (Wallenstam 2016). De arbetar med att 

utveckla fastigheter för att skapa attraktiva områden som människor vill bo i, arbeta i och 

besöka (ibid.). Informanten är Peder, han arbetar som affärsområdeschef i Göteborg på 

Wallenstam där han även var företagets representant i projektet EBR.  

 

Företag i Rosenlund 
 

Bruvik och Söderströms (2010) stråkanalys gav oss indikationer att företag på gatuplan spelar 

en viktig roll i omvandlingen av Rosenlund. Utifrån detta antog vi att dessa företag hade en 

nyckelroll att  påverka platsidentiteten. Företagen på gatuplan påminner även Ruzzier & de 

Chernatonys (2013) framställning om nyckelintressent. Med nyckelintressent adresseras de 

som har ett stort inflytande om dock inte ett direkt inflytande om visionen och 

platsidentiteten. Vi valde att företaget skulle representeras från den privata sektorn då 

majoriteten av företagen är tillhörande den privata sektorn (se Tabell 1, bilaga 1 - Aktörer 

EBR). Vi antog även att det var relevant att ta hänsyn till dimensioner om tid och rum, vilket 

Freire (2007) poängterar. Därav valde vi ändamålsenligt ut 1 företag som etablerade sig i 

Rosenlund före projektet EBR startade men även är verksamt i dag, vilket är 1 av 13 företag. 

På så vis kunde vi få en berättelse utifrån perspektivet tiden före, undertiden och efter.  

Företaget (anonymt) är verksam inom detaljhandeln och etablerade sig i Rosenlund i 

början av 2000-talet. Företaget riktar sig både mot företag så väl privatpersoner med ett utbud 

som kan betecknas som ett sällanköp. All försäljning sker inte i butiken då delar av företagets 

sortiment säljs online. Informanten är Alm (fiktivt namn) som är grundare och ägare av 

företaget, Alm är även aktiv i den dagliga driften. 

    

Invånare 
 

En tredje nivå av intressentgrupp i Ruzzier och de Chernatonys (2013) trestegs-approach är 

allmänheten, vilket deras beskrivning är det samma som platsens invånare. Närmast 

angränsade geografiska plats till Rosenlund med boende invånare är Kungshöjd i Göteborg 

(se bild  1). Kungshöjd ligger geografiskt i direkt anslutning till Rosenlund och är topografiskt 

beläget på en klippa ovanför Rosenlund. I detta område identifierades en tydlig intern 

intressentgrupp Kungshöjds vänner, vilket de uttrycker explicit åsikter kring projektet EBRs 
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planer om att bygga bostäder på taken i Rosenlund (Kungshöjds vänner 2016.a). Vi ansåg att 

Kungshöjds vänner kunde tillföra uppsatsen ett rikt material.  

 Kungshöjds vänner består av drygt 400 medlemmar där gruppen har en vision om att 

värna om det historiska arvet och samtidigt att utveckla staden, och då specifikt områdena 

Kungshöjd och Rosenlund (Kungshöjds vänner 2016.b). Informanten är Carina, hon sitter i 

styrelsen för Kungshöjds vänner där hon är gruppledare för vad de benämner som 

politikergruppen. 
 

3.9 Etik, samtycke och anonymitet 

 

I alla interaktioner med deltagande informanter har vi varit öppna med uppsatsens avsikter 

och syfte, där samtycke medgavs från samtliga informanter att ingå i undersökningen. 

 Bryman och Bell (2013:159) lyfter fram att när människor studeras och ingår i någon form av 

undersökning ska de som studerar ta hänsyn till samtycke och anonymitet.  Fägerborg 

(2011;88) poägterar att en intervju är en specifik situation vilket kräver att involverade parter 

är införstådda med vad det innebär att delta. I samband med intervjuerna tillfrågades samtliga 

informanter om deras ställningstagande att tillhörande organisations namn och informantens 

namn redovisas i uppsatsen. Anledning till att använda organisationens namn är för att 

tydliggöra bilden för läsaren om vad som sägs utifrån olika aktörenas perspektiv. Dock fyller 

informantens riktiga namn inget syfte i uppsatsen. En informant förhöll sig restriktiv till sitt 

samtycke beroende på vilka delar som skulle ingå i uppsatsen. Av den empiri som användes 

från denna specifika informant framgår inga känsliga uppgifter. Vi valde dock att 

anonymisera till nivån att företagsnamn och informantens riktiga namn inte används och i 

stället använda ett figurerat namn. Alm är det fiktiva namnet och företaget beskrivs med 

verksamhetsinriktning utan namn. Från de övriga informanter medgas samtycke att både 

organisationens och informantens riktiga namn används i uppsatsen. Vidare medgavs 

samtycke från samtliga informanter att intervjuerna dokumenterades via ljudupptagning. 
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4 Empiri analys  
 

I detta kapitel redovisas empiri varvat med analys, varav kapitlet är uppdelat i fyra 

huvudteman; Ombyggnationer, Exkludering, Inkludering och Kulturen idag mot framtiden. 

Varje teman består av en empiridriven och en teoridriven analys. I den empiridrivna analysen 

lyfts det säregna eller det gemensamma upp från fallet, medan i den teoridrivna analysen 

diskuteras konstruktionen av platsidentiteten vilket är slutanalysen för respektive delprocess. I 

empiri analysen förhåller vi oss till projektet EBRs vision; att omvandla platsen till ett tryggt 

område för att attrahera både företag och privatpersoner.  

 

4.1 Ombyggnationer 

 

Temat i denna del är Ombyggnationerna som projektet EBR medfört i Rosenlund. Temats 

empiridrivna del består av Politiska styrmedel, Demokratiska dimensioner och Politiska 

ideologier, medan den teoridrivna delen består av Intryck vilket är den process där 

platsidentiteten påverkar platsbilden. 

 

Hur ombyggnationer kan vara ett politiska styrmedel 

 

Empiri: Ulrika berättar om att Göteborg stad hade en intern arbetsgrupp innan projektet hade 

börjat. Därefter utökades arbetsgruppen där fastighetsägarna ingick. Den interna gruppen 

behandlade frågor där endast staden ingick i diskussionerna, varpå fastighetsägarna 

inkluderades i uppstarten och genomförandet av projektet. Utförandet till att göra Rosenlund 

till ett attraktivt område skulle förverkligas via ombyggnationer. En åtgärd i ombyggnationer 

avsåg planer på att bygga bostäder, där samtliga informanter redovisar att anledningen är att 

få invånare till Rosenlund (ibid.). Det redovisas från tre informanter att det ännu idag inte 

finns några beslut om ett godkännande till att bygga bostäder. Dock är samtliga informanter 

positivt inställda till att Rosenlund borde få bostäder och invånare, det skulle bidra till ett 

större flöde av människor under fler av dygnets timmar. Detta illustreras av Alm i citaten 

nedan.  
 

Alm; “Sedan, det har ju funnits planer på att bygga bostäder på en del av husen här. Det tror 

jag skulle vara väldigt bra om man gjorde. [...] Jo, jag tycker att det vore bra! Dels finns det 

ett behov av bostäder centralt i Göteborg. Sedan är det ju väldigt bra för ett område som har 

människor som rör sig i området dygnet runt.”   
 

Analys: Vad empirin visar är att Göteborgs stad (vidare benämns som staden) tillämpade 

ombyggnationer för att bl.a. bygga bostäder som ett politiskt styrmedel för att uppnå visionen 

som staden avsåg med Rosenlund. Vidare går det även avläsa från Ulrika att det var ett 

tvåpartsförhållande mellan staden och fastighetsägarna kring att planeringarna kring 

ombyggnationerna. Även om staden och fastighetsägarna samverkade kring 

ombyggnationerna finns det en tydligt gränsdragning där en del frågor hanterades internt 

inom staden. Att staden tillämpat denna strategi är inte ovanligt. Strategi ligger väl i linje hur 

Thörn (2012) förklarar att utifrån ett Skandinaviskt perspektiv har de politiska strategiska 

beslut om platser länge grundat sig på stadsplanering och bostadspolitik baseras på sociala 

mål. Vidare är det inte ovanligt att dessa strategiska beslut kännetecknas som ett 

tvåpartsförhållande. Eshuis och Edwards (2013) lyfter fram att det är vanligt att offentliga 
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intressenter i samråd med privata näringslivets intressenter fattar strategiska beslut kring 

platsvarumärket. Kavaratzis (2009) har noterat att det finns tydliga tecken på att offentliga 

intressenter samverkar med företag från det privata näringslivets för att utveckla 

platsvarumärket, och att det ofta sker utan involvering från lokalinvånarna.   
 

Empiri: Vidare redovisas det att med invånare i ett området skulle bidra till social kontroll och 

engagemang. Två informanter uttrycker explicit att fler invånare tillför olika dimensioner av 

sociala kontroll. Dimensionerna bidrar till att Rosenlund upplevs som en tryggare plats. Peder 

förklarar att med invånare på platsen går det att skapa social kontroll. Han menar att det är 

anonymiteten som skapar förutsättningarna för att “torskarna” ska våga handla sex på stan, 

vilket han påpekar är en av fördelarna med gentrifiering. I citatet nedan redovisas  Ulrikas 

uttalanden om att invånare i Rosenlund skapar ett lokalt engagemang. 
 

Ulrika; “...vill få in mer folk i området som rör sig i flera tillfällen på dygnet. För vår del, från 

stadens sida handlar det om att få ett levande område. [...] Men vi tror ju att blandingen att 

det finns folk som bor i området gör det lite annorlunda och att det känns lite tryggare. För 

att då finns det också fler som bryr sig om området på ett helt annat sätt. Man bor ju där! 

Man bryr sig om sitt område väldigt mycket när man bor där. Och det tror jag tillför väldigt 

mycket, alltså känslan för området!”  
 

Analys: Av empirin framgår en tydlig bild att bostäderna är till för att få invånare i området. 

Dessa två komponenter samspelar för att Rosenlund ska upplevas som en tryggare plats. 

Bostäder bidrar till invånare vilket ger upphov till social kontroll och lokalt engagemang. 

Peder förklarar att invånare skapa social kontroll då den stör sexhandeln. I samma anda menar 

Ulrika att invånare inte bara handlar om social kontroll utan även tillför vad som kan betraktas 

som lokalt engagemang. “...att få ett levande område [...]  fler som bryr sig om området på ett 

helt annat sätt. Man bor ju där! Man bryr sig om sitt område väldigt mycket när man bor 

där” (Ulrika). Detta är något Peder understryker i sitt uttalande om fördelarna med 

gentrifiering. Utifrån Peders berättelse utgör bostäderna politiska styrmedlet, medan 

invånarna aktiverar gentrifieringen. Enligt Thörn (2012) har  Skandinaviska länder en lång 

tradition i att arbeta med stadsplanering via social ingenjörskonst och gentrifiering. 

Författaren menar att social ingenjörskonst avser bostadspolitik som baseras på sociala mål. 

Där gentrifiering behandlar omvandling av platser för förbättring eller “uppgradering” som 

ska leda till sociala omvandlingar och främst en förändring av platskulturen (ibid.). Eshuis 

och Edwards (2013) förklarar att invånarnas engagemang har en central del i att utveckla 

platskulturen och platsidentiteten. De menar att när politisk styrning inkorporeras i ett tidigt 

skede för en plats omvandlingsprocess så kan utfallet leda till att styringen genererar ett högre 

engagemang från områdets invånare. Detta då den politiska styrningen upplevs som en 

informationskälla och reproducerar känslor av samhörighet och idéer om att inkludera 

invånarna i platskulturen. 

 

Bostäder omgärdas av demokratiska dimensioner 

 

Empiri: Av intervjuerna framgår det en oenighet om vart bostäderna ska byggas i Rosenlund. 

Att få bostäder i Rosenlund var och är viktigt utifrån fastighetsägarnas perspektiv berättar 

Peder. Det var ett av de krav som Wallenstam ställde mot staden för att de skulle satsa pengar 

i området. Han berättar att de var flera fastighetsägare som ansökte om tillstånd om att få 

bygga bostäder på taket på sina fastigheter. Dock menar Peder att det är en komplicerad 

process då det finns en opinion mot det, i och med att det är ett känsligt stadsrum. Även Alm 

är medveten om problematiken med bostäder på taket då det medför klagomål eftersom det 
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skulle skymma utsikten för dem uppe på Kungshöjd. Ulrika, Peder och Alm menar att detta är 

en konflikt som främst berör fastighetsägarna och invånarna på Kungshöjd eftersom det gäller 

siktvyn. Carina bekräftar oenigheten om siktvyn men poängterar att det inte är endast sikten 

för invånarna på Kungshöjd som berörs, utan även de människor och sikten nerifrån 

Rosenlund och uppåt. Ulrika är högst medveten om oenigheten kring bostäderna men att 

staden och fastighetsägarna är eniga om att denna strategi är den rätta för att göra området 

attraktivt, vilket framställs i nedanstående citat.     
 

Ulrika; “Där (Kungshöjd) har det ju varit väldigt mycket oro kring detta och så. Det har det 

ju varit! Men från staden sida och från fastighetsägarna sida har vi varit väldigt överens om 

att det är den vägen som vi ska gå. Sedan har ju processen varit svår och det är ju en annan 

process, så den har ju inte jag varit jätteinblandad i.” 

 

Analys: Ett tydligt tema som framkommer är oenigheten för planerna om att bygga bostäder 

på taken i Rosenlund, då konsekvensen är att det upplevs påverka människors siktvy. Det kan 

tolkas att det finns demokratiska dimensioner inbäddat i oenigheten, via att två länkar 

sammanbinds. Första länken handlar om att Wallenstam förankra beslut från politiska policys 

för att skapa legitimitet till att bygga bostäder. Det framgår att Wallenstam ställde krav mot 

staden att få bygga bostäder i Rosenlund för att de skulle satsa pengar i området. Här uppstår 

ett samförstånd och godkännande mellan Wallenstam och staden. Detta framgår från Ulrika, 

där hon poängterar att staden står bakom fastighetsägarna i detta beslut. Genom att staden 

saktionerar Wallenstams beslut upplevs som att fastighetägaren förankrat sina 

utvecklingsstrategier för Rosenlund. Detta inom ramen för det politiska styrningen som 

projektet EBRs vision utgör. Det finns stora likheter i Wallenstam strategi med Levelt och 

Metzes (2014) beskrivning. Att myndigheter på lägre nivåer “blåser upp” legitimiteten i sina 

beslut och handlingar när riktlinjer eller policyns från högre orter tillämpas på sina beslut 

(ibid.). Dock bör det noteras att Wallenstam inte tillhör den offentliga sektorn. På så vis tolkas 

det att EBR är ett styrmedel som framträder i de aktivitetet Wallenstam föreslår. Den andra 

länken handlar om att siktvyn kan och bör tolkas som en plats som berör allmänheten. Enligt 

Ulrika, Peder och Alms perspektiv är oenigheten huvudsakligen mellan fastighetsägarnas 

intresse ställt mot invånarnas intresse på Kungshöjd. Carina menar i sin tur att siktvyn inte 

bara berör invånarna på Kungshöjd, utan bör i stället betraktas utifrån allmänintresset 

perspektiv. Att Carina poängterar något centralt utifrån ett politiskt och demokratiskt 

perspektiv är något Ryan och Zahra (2004:86) belyser. De hävdar att den offentliga sektorns 

roll är att bejaka allmänhetens intresse (ibid.). Granberg (2008) poängterar även att de svenska 

kommunala aktörer står inför dubbla utmaningar. Det innebär att de dels bör agera effektivt 

för de behov och krav lokala inflytelserika intressenter ställer, samtidigt bör de ha 

demokratisk legitimitet för behoven och kraven från invånarna (ibid.). I samma anda menar 

Eshuis och Edwards (2013) då offentliga beslut förankras i lagar inom demokratier så bör 

politisk styrning betraktas likartat. De hävdar att när politiska styrmedel tillämpas på hur en 

plats ska uppfattas är demokratisk legitimitet viktigt, speciellt när det avser en publik plats 

(ibid). När dessa två länkar sammanbinds kan det empiriska fenoment om oenigheten 

betraktas som att politisk styrning återfinns i Wallenstam aktiviteter, då politisk styrning 

speglas i aktiviteterna träder demokratiska dimensioner i kraft. 

 

Politiska ideologier skapar en våg av effekter 

 

Empiri: Carina berättar att planerna på att bygga bostäder på taken gjorde att flera 

bostadsrättsföreningar organiserar sig och skapade föreningen Kungshöjds vänner. Detta i 
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syfte att motverka godkännandet av byggnadsansökan från fastighetsägarnas sida. Kungshöjds 

vänner skapade inom sin förening olika grupper; Kommunikation, Kultur & miljö, 

Stadsbyggnadskontoret, Fastighetsägarna och Politikergruppen. Varje grupp hade tydliga 

gränser i sina uppgifter och vilken motpart som respektive grupp arbetade mot i 

byggansökansprocessen. Carina förklarar att inom föreningen är det många som har stor 

erfarenhet från privata näringslivet. Hon poängterar även att en f.d. politiker utgjorde en 

viktig roll i deras interna process, genom att underlätta navigationen och förståelsen för det 

politiska systemet inom offentlig förvaltning.  
 

Analys: Empirin utifrån Carina visar att invånarna på Kungshöjds motreaktion kring 

bostadsplanerna ledde till att de enades och organiserade sig som Kungshöjds vänner. Det 

som är speciellt framträdande är att de organiserade sig i mycket specifika grupper som 

speglar byggansökansprocessen så väl det politiska systemet inom offentlig förvaltning. En 

förklaring till detta kan antas att det dels beror på den specifika kompetens som Kungshöjds 

vänner  har till förfogande via den f.d. politikern. Från empirin framgår det att f.d. politikern 

haft en ledande roll för Kungshöjds vänners interna arbete. Detta kan tolkas att den f.d. 

politikern besitter kunskaper som är typiska för en ledare. Askehave (2010) förklarar att det är 

centralt att en ledare har kunskap inom den affärsverksamhet som ledaren är verksam inom. 

Kunskapen kan avse organisationen specifikt men även kring bransch- eller företagstekniska 

frågor.  
 

Empiri: Carina berättar att även om de planerade bostäderna på fastigheterna i Rosenlund inte 

har blivit ett fall hos Byggnadsnämnden så följer Kungshöjds vänner liknande inkomna fall 

hos Byggnadsnämnden. Hon förklarar att Kungshöjds vänner studerar beslut kring liknande 

fall för att vara förberedda om bostadsplanerna skulle utvecklas till en juridisk process. Carina 

upplever tydliga politiska ideologier som styr besluten hos Byggnadsnämnden, vilket beskrivs 

i nedanstående citat.  
 

Carina; ”Vad vi har sett är ju naturligtvis hur de olika blocken håller ihop! Det framgår med 

tydligthet. [...] De politiska blocken i Byggnadsnämnden. Vi förstår ju att det nästan är 

omöjligt om man inte är i majoritet. Vi har förstått att de har valt att driva det i en linje och 

det är bara på marginella frågor som man kan göra avstick från partilinjen. Detta kan man 

konstatera ganska tydligt!” 

Henrik; “Så bevekelsegrunder är ganska mycket cementerat i politiska ideologier mer än i 

själva sakfrågan?” 

Carina; “Ja det känns som det, men jag kan inte säga att vad som är vad egentligen. Men vad 

som man kan se att det finns en partilinje där man har en (tanke paus), vi förstår rättare sagt 

att man har en slags idé om t.ex. när det gäller hur staden ska se ut. Man (politikerna) har en 

idé som syns i besluten, så skulle man väl kunna uttrycka det.”   
 

Analys: Baserat på empirin från Carinas perspektiv framgår det att hon och Kungshöjds 

vänner anser att politiska ideologier påverkar besluten om hur staden och Rosenlund ska se ut. 

“Men vad som man kan se att det finns en partilinje [...] vi förstår rättare sagt att man har en 

slags idé om t.ex. när det gäller hur staden ska se ut” (Carina). Att hon och Kungshöjds 

vänner upplever att politiska ideologier finns närvarande kring beslut om platsidentiteten kan 

förklaras av Eshuis och Edwards (2013). Författarna menar att offentliga sektorns roll är att ha 

övergripande ansvar för ideologierna om hur platsen ska uppfattas (ibid.). Ideologin i sig kan 

framträda som bostäder i enlighet med det som Thörn (2012) avser är syftet med social 

ingenjörskonst och gentrifiering (se stycket Politiska styrmedel). Det upplevs som att de 

politiska ideologier som gjorde anspråk på att omvandla Rosenlund även fått konsekvenser på 

hur Kungshöjds invånare har formerat sig. Genom att organisera sig får invånarna en 
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möjlighet att positioneras som en homogen och starkare organiserad röst mot de politiska 

ideologier som upplevs gör anspråk på deras siktvy. Detta inkluderar individers intresse 

genom att ha kunskaper för hur organisering kan leda till ett innanförskap i den demokratiska 

systemet. Eshuis och Edwards (2013) menar att politisk ideologi i demokratiska system ofta 

strävar efter att involvera en mångfald av individers intressen och perspektiv. Å andra sidan 

menar författarna att det är sällan denna strävan fungerar i realiteten. Politisk styrning och 

gentrifiering i sig självt ger ofta upphov till att de individer som är i minoritet eller är svagt 

organiserade trängs undan av majoriteten eller kraftfulla intressen. 

 

Hur ombyggnationer lämnar ett intryck på dess interna intressenter 

 

Slutanalys: Kavaratzis och Hatch (2013) belyser att delprocessen för intryck är där interna 

intressenter och platsidentiteten lämnar ett intryck på både platsbilden och hos externa 

intressenter. I denna process kan vi utifrån intervjuerna utläsa röster om hur 

ombyggnationerna och dess anledningar uppfattas av samtliga informanter. I projektet EBR 

finns det en vision från staden och fastighetsägarnas sida, varav ombyggnationer är en åtgärd 

för att komma ett steg närmre till att förverkliga den. Zavattaro (2013) menar att den 

offentliga styrningen går ut på att skapa identitet och bilduppfattning om platsen med 

målsättning att främja långsiktiga, strategiska, dialoger med intressenter. Från intervjuerna 

kan nyanser tolkas om hur visionen lämnar ett intryck hos informanterna, men även hur 

platsidentiteten uppdagas. Samtliga informanter instämmer att byggnationer av bostäder och 

invånare i området Rosenlund hade givit en positiv effekt. Däremot upptäcktes olika åsikter 

kring hur denna åtgärd skulle utföras och vart. Ombyggnationerna väcker röster kring vilket 

sätt som är mest passande för området. Genom diskussionerna kring siktvyn anser staden och 

fastighetsägarna att bostäder på taken är mest lämplig för förtätning medan Kungshöjds 

vänner menar att det finns andra sätt att bygga bostäder. Här upplevs finnas en skevhet i vad 

som anses är mest lämpligt för platsen och dess identitet. Det kan tolkas att både staden och 

Kungshöjd vill lämna ett intryck på de externa intressentera via platsbilden. Fornäs et al. 

(2007) poängterar att platsidentiteten kan få invånarna att känna stolthet och viljan att stanna 

på platsen. Författarna menar att en stark lokal identitet är en dold legitimitet för kommunen 

och dess invånare. Utifrån Carinas perspektiv utläses en stark röst och en väl organiserad 

förening som representerar den lokala identiteten på Kungshöjd. Detta kan tolkas som en 

anledning till att besluten om att bygga bostäder hindrades. Samtidigt framställs ett väldigt 

tydligt direktiv och enighet från staden och fastighetsägarnas perspektiv kring visionen för 

området och fortsatta ambitioner för att få bygga bostäder.    

 

4.2 Företag som exkluderas 

 

I denna del är huvudtemat företag i Rosenlund, de som på något sätt har exkluderat från 

Rosenlund. Temats empiridrivna del består av Anledningar till exkludering och Hantering, 

medan den teoridrivna delen består av Avspegling vilket är den process där projiceringen av 

platsbilden påverkar platsidentiteten. 

 

Anledningar till exkludering 

 

Empiri: Samverkanspartnerna inom projektet EBR ansåg att företagen i Rosenlund var en 

viktig del till att förändra området. Under samtliga intervjuer framställs beskrivningar om att 
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Rosenlund ansågs vara ett sällanköpsläge innan projektet EBR sattes igång. Anledningarna 

var grundade på att företagens utbud av varor eller tjänster betraktas som sällanköp. De 

företagstyper som nämns är möbelaffär, köksaffär och batteriaffär vilket enligt informanterna 

karaktäriseras som den typ av företag som inte bidrar till strömmen av människor till platsen. 

Peder berättar om svårigheterna de hade att hitta olika företag för området som skulle fungera 

på kvällstid och samtidigt ge service på dagarna. Det finns en samstämdhet mellan Ulrika och 

Peder kring idéerna om vilka typer av nya företag som behövdes för att öka flödet av 

människor i Rosenlund. Denna samstämdhet finns även kring vilka typer av företag som inte 

bidrar till ett ökat flöde. Huvudsakligen skedde idéutbyten mellan staden och fastighetägarna, 

där Peder nämner att staden företräder olika intressen medan Wallenstam själva har en 

kommersiell drivkraft. Arbetet med valet av företag menar Peder har varit en sökande process 

för fastighetsägarna där de under processens gång har stämt av förslagen med bla. Innerstaden 

Göteborg och andra aktörer inom EBRs samverkansgrupp.  
 

Ulrika; “Men alla var väldigt väldigt överens om målbilden för området. För det hade 

diskuterats mycket och tillsammans med fastighetsägarna vad är det för typ av verksamheter 

som vi vill ha in för att det ska bli ett område som förändras.” 

 

Alm; “Sen är det nog fastighetägarna som också betytt väldigt mycket. De har ju skjutit till 

med pengar men de har också haft synpunkter som har varit ganska starka.”  
 

Analys: Peder lyfter fram att respektive part har egna intressen som utgångspunkt. Trots detta 

ger både Peder och Ulrika indikationer på att staden och fastighetsägare har haft dialoger 

mellan varandra för att uppnå ett konsensus kring urval av företag för omvandlingsprocessen. 

I berättelserna från Ulrika och Peder framgår det att staden och fastighetägarna har varit 

samstämda kring de företagstyper som ansågs lämpade och mindre lämpade för den bild som 

skulle skapas om Rosenlund. Från denna samstämdhet går det att tolka att det finns en politisk 

styrning och riktning som utgörs av staden och fastighetägaren. Colomb (2012:28) tar upp att 

politisk styrning utgör någon form av riktning vilket exempelvis kan handla om önskvärt eller 

oönskat, exempelvis vissa typer av företag. Styrningen och dess beslut baseras på att 

myndigheten upplever någon typ av problem eller något som är oönskat (ibid.).  
 

Empiri: Det redovisas att Rosenlunds rykte uppdagades som ett hinder för att finna företag 

som ville etablera sig i området. Ett av de företag som Wallenstam hade kontakt med var en 

bowlinghallsoperatör. Företaget letade efter ett läge i Göteborg och var nyfikna på Rosenlund, 

men enligt Peder så trodde företaget inte riktigt på området. Även Systembolaget var 

involverad i diskussionen om att etablera sig. De såg Rosenlund som en intressant plats men 

avstod slutligen. Wallenstam var till en början positiva till etablering men insåg att 

kombinationen av alkohol och prostitution inom samma området kunde få negativa effekter 

vilket Peder uttrycker i följande citat. 
 

Peder; “Fördelen med systembolag är att det går att skapa ett kluster av en viss typ av 

verksamhet då, kanske mer service inriktade verksamheter. Det blir som en stadsdelcentrum 

då! Nackdel med systembolag är att det finns en svans av människor som inte kan hantera 

alkohol. Om man har kombination med prostitution och alkoholism i samma område så kan 

det skapa fel bild och en negativ effekt. Man ökar belastningen på det området då. När de 

tackade nej så grät vi inte utan konstaterade att de var inte intresserade.” 

 

Analys: Hos samtliga informanters uttalanden kan vi tolka en vilja att påverka Rosenlunds 

dåvarande rykte, dock är denna vilja tydligt uttryckt hos Peder. Han beskriver att i ett tidigt 

skede av projektet EBR så utgjorde platsens negativa rykte ett hinder när nya företag skulle 
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rekryteras till området. En situation som Peder tar upp är att det fanns företag som inte ville 

etablera sig i Rosenlund då företagen inte trodde på området. Peder belyser även att det fanns 

diskussioner kring etablering av Systembolaget, vilket inte gick igenom. Här poängterar Peder 

att etableringen hade kunnat ökat belastningen i ett redan utsatt område. “Om man har 

kombination med prostitution och alkoholism i samma område så kan det skapa fel bild och 

en negativ effekt. Man ökar belastningen på det området då.” (Peder). Att informanter anser 

att företag kan påverka Rosenlunds rykte är något Greenberg (2008) lyfter fram. Författaren 

konstaterar att aktiviteter kan förändra en negativ bild om en plats. Detta genom en koallation 

av olika intressenters medverkan, men författare poängterar att det de storskaliga åtgärderna 

styrs av myndigheter. Detta sker av strävan att skapa ett förtroende och mervärde för platsens 

varumärke (ibid.). I samma anda uttrycker Ashworth, Kavaratzis och Warnaby (2015) att 

konstruktionen av platsvarumärket syftar till att skapa, utveckla och återge en fördelaktig 

varumärkesbild samt ett positivt rykte för platsen. Mest förekommande är att platsvarumärke 

är tänkt som en omarbetning av platsens varumärkesbild för att kunna justera en negativ bild 

eller öka medvetenheten kring platsen. 

 

Hantering av exkluderade företag 

 

Empiri: Peder berättar att det fanns vissa typer av företag i Rosenlund som inte tillförde vad 

Wallenstam och projektet EBRs vision eftersträvade. Ett exempel som tas upp är där 

fastighetsägarna förmedlade ett byte mellan två hyresgäster. En lunchrestaurang som fanns i 

Rosenlund bytte lokal med en annan restaurang från ett annat område i Göteborg. Peder 

förklarar att lunchrestaurangen skulle få svårt att hantera de extra ytorna efter att lokalen 

byggdes ut i samband med när arkaderna byggdes in. Vidare berättar Peder att de även 

lyckades förhandla så att Vuxenutbildningen på markplan flyttades en våning upp som 

uttrycks i nedstående citat. 
 

Peder; “Vi hade en lokal för Vuxenutbildningen som låg i markplan. De var ju ingen form av 

så publik verksamhet och skulle kunna ligga uppåt i huset i stället, typ en våning upp. Då 

förhandlade vi med Vuxenutbildningen och de lade sig en våning upp, då fick vi loss 

ytterligare ytor.”  
 

Det framgår från tre informanter att ett specifikt företag har varit omdiskussionerat när det 

gäller företag som inte längre har sin närvaro i Rosenlund, vilket är Rio Rio. Företaget 

bedrevs på en båt i kanalen vilket ägdes utav en privatperson. Ulrika berättar att det var en 

lång process där det har funnits förhandlingar med ägaren till företaget. Först fanns det 

direktiv från staden på att båten skulle bort, samtidigt så kunde staden inte ta bort den på 

grund av äganderätten. Här belyser även Ulrika att det fanns en osäkerhet med båten. 

Eftersom äganderätten låg hos någon annan än staden kunde båten inte fraktas bort ifall 

ägaren skulle besluta sig för att lämna den då det skulle bli egenmäktigt förfarande. Det 

uppkom debatter i media och till slut köpte staden båten och hyrde ut till företaget. Idag finns 

båten kvar i kanalen, men företag är inte längre närvarande på båten eller i området 

Rosenlund. 
 

Ulrika; “Så man hade ju många diskussioner med dem som ägde båten, hur verksamheten 

skulle kunna förbättras och utvecklas. [...] Men det är också varit en hel del andra [hög suck] 

saker kring båten. Det blev också en osäkerhet med båten. Alltså, det är ju så med båtar i 

allmänhet så är det väldigt svårt med båtar. För om det skulle vara så att de som äger båten 

bestämmer sig för att stänga verksamheten och ta sitt pick och pack och dra, så ligger båten 
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där och staden kan inte göra någonting med den. Går inte att frakta bort den, går inte, alltså 

det blir egenmäktigt förfarande.” 

 

Analys: Problemet som Ulrika och Peder upplever handlar om att vissa typer av företag i 

Rosenlund inte bidrar till platsens omvandling. Tolkat utifrån empirin verkar det varierat i hur 

mycket företagen har kunnat medverkan i diskussionen kring den egna förflyttningen. Av 

detta går det att betrakta att förflyttning handlar om någon form av styrning från staden och 

Wallenstams sida som ger upphov till en typ av exkludering. Då styrningen har en tydlig 

koppling till visionen inryms även politiska dimensioner, speciellt då en av aktörerna i detta 

sammanhang utgörs av Göteborgs stad. Båda situationer som Peder tar upp handlar 

förflyttningen av företagen genom rotering. I ena situationen genom att Wallenstam agerar 

som medlare i ett tvåpartskifte, i andra situationen via direkta förhandlingar med företaget 

vilket beskrivs i citatet. “Då förhandlade vi med Vuxenutbildningen och de lade sig en våning 

upp, då fick vi loss ytterligare ytor.” (Peder). Företagen som förflyttas betraktas ha en 

hämmande inverkan på hur brukarna i Rosenlund ser på platsen. Miles (2013:220) belyser att 

företag har en stor inverkan på människors syn om platsen. Han menar att i dagens 

konsumtionssamhälle definieras platser så som städer huvudsakligen genom exempelvis 

affärer, restauranger etc. som finns på platsen. Platsens definiering baseras på de erfarenheter 

som konsumenter skapar via sin konsumtion, där konsumtionen i sin tur sker via de affärer, 

restauranger etc. platsen erbjuder. 
 

När det gäller företaget Rio Rio handlar förflyttningen om en skifting av äganderätten för 

båten. Anledningen berodde på att staden betraktade båten som en risk. Från empirin går det 

tyda att förflyttning inte var helt friktionsfri då det rådde en komplexitet kring situationen. 

Eftersom företaget och båten hade samma ägare poängerats komplexiteten i följande citat; “ 

… det är väldigt svårt med båtar. För om det skulle vara så att de som äger båten bestämmer 

sig för att stänga verksamheten och ta sitt pick och pack och drar, så ligger båten där och 

staden kan inte göra någonting med den.” (Ulrika). Av citatet går det även avläsa att staden 

vill undvika risken att bli stående med en nedgången båt. Speciellt om ägaren tar sitt “...pick 

och pack och drar …” som Ulrika uttrycker. För att hantera denna risk köpte staden upp båten 

och hyrde ut tillbaka till företaget. På så vis kunde staden skapa kontroll över den situation 

som upplevdes som osäker på ett legitimt sätt. Colomb (2012:28) poängterar att offentliga 

myndigheters beslut ska vara legitimt motiverbara. I samma anda utvecklar Levelt och Metze 

(2014) att inom ett stadsskikt finns det tre normativa dimensioner som samspelar för att uppnå 

legitimitet i ett beslut vilket dessa är leagalitet, motiverbarhet i och med samtycke. Författarna 

anser att beslut från offentliga myndigheter ska baseras på logiken mellan åtgärd och dess 

mål, eller en bedömning av det moraliska eller etiska av själva handlingen. 

 

Hur exkludering avspeglar interna intressenters projicering av platsbild 

 

Slutanalys: I delprocessen för avspegling menar Kavaratzis och Hatch (2013) att det handlar 

om hur platsidentiteten uppfattas och tolkas av externa intressenter. Detta genom att interna 

intressenter projicerar den externa varumärkesbilden, vilket leder till att externa förändringar 

kan uppstå (ibid.). Empirin speglar de interna intressenters tolkningar och uppfattningar om 

varumärkesbilden som påverkar Rosenlunds platsidentitet. Samtliga informanter indikerar en 

bild av Rosenlunds rykte som ett oattraktivt område, där vissa företag bidrar till att platsen 

upplevs som ett sällansköps område. Författarna Balakrishnan och Kerr (2013) menar att 

rykte har fokus på den summerade bilden som skapas av externa intressenter. Utifrån 

intervjuerna tolkas ett försök till att justera en negativ bild eller öka medvetenheten kring 
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platsen från staden och fastighetsägarnas sida, vilket ligger i linje med Ashworth, Kavaratzis 

och Warnabys (2015) framställning. De menar att detta är ett förekommande tankesätt för en 

omarbetning av platsbilden. Genom att inte behålla vissa företag i området eller i vissa lokaler 

uppdagas det i empirin att projektet EBR gör ett försök till att påverka platsbilden. Detta 

genom rotation och exkludering av en viss typ av företag. Proshansky, Fabian och Kaminoff 

(1983:60-62) beskriver att platsidentiteten påverkas av människans egna identitet. Författarna 

menar att hur människan tänkter kring den fysiska platsen och integrerar med omgivningen 

tilldelas människan en viktig roll i konstruktionen av platsidentiteten. Detta kan tolkas som att 

staden och fastighetsägarna exkluderar en viss typ av företag och har inflytande på företagens 

medverkan. På så sätt kan staden och fastighetsägarna påverka platsbilden och därav 

konstruktionen av den platsidentitet så att den motsvarar EBRs vision för Rosenlund. 

 

4.3 Företag som inkluderas 

 

I denna del är temat företag i Rosenlund, de som har inkluderats i Rosenlund. Temats 

empiridrivna del består av Anledningar till inkludering, medan den teoridrivna delen består av 

Reflektion vilket är den process där nya uppfattningar och överenskommelser kring platsen 

utgör den nya platskulturen. 

 

Anledningar till inkludering 

 

Empiri: När det avser företag i Rosenlund förekom det diskussioner i empiriunderlaget både 

om exkludering och inkludering av företag. Det som poängterades var att en viss typ av 

företag hade en positiv roll för Rosenlund. Både Ulrika och Peder nämner att det har 

tillkommit några nya företag i Rosenlund och att dessa typer av företag har gått i linje med 

vad de eftersträvat. Dessa typer av företag skulle bidra med ett positivt tillskott till området. 

Under tiden projektet EBR pågick bedrev fastighetsägarna rekrytering av företag. Samtliga 

informanter uttrycker att de nyrekryterade företagen är tillskott för området. Infomanterna 

anser att dessa företag tillför området med ett mer diversifierat utbud av företag, längre 

öppettider och bredare målgrupp. De menar att dessa är anledningar till varför flödet av 

människor har ökat i Rosenlund. Peder poängterar att ett området som Rosenlund behöver 

företag som är lockande och tillgängliga med generösa öppettider och breda kundgrupper. 

Han tar upp att Boule Bar drar en blandad målgrupp i form av kombination av restaurang och 

fritidssysselsättning, samtidigt som exempelvis Market drar en annan slags publik. Vidare 

berättar Peder att sökningen efter lämpliga företag var och är en aktiv process från deras sida. 

Han förklarar att inom Wallenstam finns det hög kompetens och erfarenheter inom olika 

företagsinriktningar och om hur olika företag fungerar på olika kommersiella platser. Både 

Alm och Carina håller med om att de nya företagen har medfört positiva bidrag till området 

vilket uttalas i nedstående citat. 
 

Alm; “Det betyder mycket att ICA har kommit hit även om det är en butik som har det ganska 

ganska motigt, den är ju under uppbyggnad. Den har ju ganska stor konkurrens från Willys 

som byggdes om för 3-4 år sen. Det var en Hemköpsbutik innan och det gick dåligt [...] och 

så fort de hade öppnat efter ombyggnationerna så fick de en enorm mängd kunder, och det 

har hållit i sig. Så det är väldigt mycket konkurrens och det är bra för området. Så massa 

sådana saker har betytt mycket för området.” 
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Carina; “Att man har fått en känsla av mera aktivitet av vanligt folk och att det inte är 

neddraget på kvällarna och så.” 

 

Analys: Utifrån empirin upplevs det att när företag genererar ett positivt bidrag till bilden 

Rosenlund skapas en form av inkluderingsmekanism. Detta är något som går att avläsa från 

samtliga informanter där de redovisar att nytillkomna företagen har givit en postitiv effekt. 

Informanterna  tillskriver företagen en rad olika attribut som symboliserar positivt bidrag. 

Synen på vad som är ett positivt bidrag varierar något hos informanterna. Peder redovisar att 

Wallenstam undersöker företagens potential att fungera kommersiellt på en viss specifik plats.  

Detta kan tolkas som att företagets egna ekonomiska bärkraft i relation till platsen betraktas 

som ett positivt attribut. Utifrån det Alm förklarar om Willys kan positivt attribut handla om 

att ett företag kan generera ett ökat flöde av människor till området. “...och så fort de hade 

öppnat efter ombyggnationerna så fick de en enorm mängd kunder…” (Alm). Ett annat 

positivt attribut handlar om företagens tillgänglighet med längre öppettider, vilket ger ett 

positivt bidrag till området, “Att man har fått en känsla av mera aktivitet av vanligt folk och 

att det inte är neddraget på kvällarna och så.” (Carina). I citatet från Carina döljer sig inte 

bara attributet “längre öppettider”, utan även att företagens positiva bidrag även består av 

vilken målgrupp som de tillför i området. Det Carina syftar till när hon säger “...vanligt 

folk...” kan tolkas att det avser de människor som inte säljer eller köper sexuella tjänster. 

Peder lyfter fram att målgruppen som ett företag har avgör om det är ett önskvärt attribut för 

området eller ej. Han anser att det är viktigt att det finns en diversitet av företag i Rosenlund, 

då företagen i sin tur skapar en bredare mångfald av människor till området. Dock finns det 

tydliga tecken på att de nytillkomna företagens positiva attribut var identifierade i förväg 

redan innan företagen etablerade sig i området. Både Ulrika och Peders berättelser ger 

indikationer att dessa företags attribut var något de eftersträvade i vad som kan betraktas som 

en rekryteringsprocess. Peder redovisar exempelvis att Wallenstam har en medveten och 

selektiv process där de sonderar ett företags potential i att fungera kommersiellt på en viss 

specifik plats. En förklaring till varför företag tilldelas och tolkas genom vissa attribut kan 

beskrivas via varumärkes symbolism. Att ett företag kan tillskrivas vissa symboliska attribut 

som upplevs förtroendeingivande är något Fournier (1998) och Aaker (1997) tar upp. Vidare 

menar Aaker (1997) att varumärket skapar symbolisk innebörd och vägleder hur varumärket 

kan tolkas eller användas. I samma anda förklarar Fournier (1998) att konstruktionen om 

varumärkets symbolik sker via teorier om animism. Dess teorier avser hur symbolisk 

transformering sker och att varumärket tillskrivs mänskliga attribut. Dessa attribut kan 

exempelvis vara pålitlig, duglig etc. men kan även ge upphov till att känslomässiga band 

utvecklas, så som förtroende (ibid.). Även Anholt (2010) belyser att förhållningen till 

varumärken inte är neutral då det ger upphov till positiva och negativa känslor. Dessa känslor 

utgör någon form av riktning, där riktningen kan betraktas som åtråvärt enligt Svensson & 

Östberg (2013:96-97). De förklarar att åtråvärt är något som vi tillskriver ett symboliskt 

värde. Värdet skapas och revideras beroende på hur en social grupp eller kulturen betraktar 

det som värderas. Därav är värdet relativt och beroende av sammanhang. Vidare behöver det 

symboliska inte vara materiellt, utan det kan även handla om exempelvis anseende och rykte 

vilket är nödvändigt att för att skapa en särställning mot annat som är likartat. 

 

Hur inkludering reflekterar de interna intressenters påverkan  

 

Slutanalys: Enligt Kavaratzis och Hatch (2013) är reflektion delprocessen där nya kulturella 

uppfattningar och överenskommelser har skapats om platsidentiteten. Genom empirin kan vi 

utläsa vilka företag som har inkluderats för att bidra till Rosenlunds omvandling. Både Ulrika 
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och Peder uttalar sig om hur de har arbetat med åtgärden för att påverka bilden av Rosenlund. 

Utifrån Alm och Carinas perspektiv kring de nytillkomna företagen och dess bidrag till 

området finns en länk hur de interna intressenterna uppfattar den externa varumärkesbilden. 

På så vis kan nya uppfattningar om platsen förändra platskulturen vilket stämmer överens med 

författarna Kavaratzis och Hatchs (2013) uttalanden. Genom ombyggnation, exkludering och 

inkludering av företag har projektet EBR påverkar platsidentiteten och därav platskulturen. 

Dock belyser Kavaratzis (2009) att förändringarna i kulturen också kan yttra sig via 

lokalgemenskapen. Exempelvis strävan för samverkan med olika intressenter kan leda till en 

djupare engagemangsnivå (ibid.). Det kan även tolkas utifrån empirin att visionen som 

projektet strävade efter är till viss del uppnådd. Både Ulrika och Peder bekräftar att valen av 

företag stämmer överens med de tänkta typer av företag som skulle bidra till omvandlingen. 

Samtliga informanter yttrar en enighet kring den positiva effekten av nyinkomna företag och 

dess bidrag till ökat flöde av människor. Aitken och Campello (2011:914) belyser att 

platsvarumärke utgör en ständigt påverkan på platskulturen, därav kan platsvarumärket stärka 

dess betydelse i människors liv. Kavaratzis och Hatch (2013) påpekar att förändringar av den 

externa bilden av platsidentiteten innebär att modellen återupprepar sig själv och att det blir 

omöjligt att forma en komplett förståelse för vad platsidentitet verkligen är. I denna 

delprocess kan reflektionen visa att EBRs vision har påverkat Rosenlund genom åtgärden 

kring ombyggnationer, exkludering och inkludering av företag. Vilket har lett till att 

platsbilden, platsidentiteten och platskulturen har påverkas. 

 

4.4 Kulturen idag mot framtiden 

 

Temat i denna del är Kulturen idag mot framtiden i Rosenlund. Temats emperidrivna del 

består av Berättelser och Sidoeffekter, medan den teoridrivna delen består av Uttryck vilket är 

den process där platskulturen påverkar platsidentiteten på nytt. 
 

Berättelser om dåtid, nutid och framtiden 

 

Empiri: Samtliga informanter är mycket eniga om att projektet EBR har tillfört en rad olika 

positiva insitament i Rosenlunds omvandling och att sammantaget beskrivs EBR som ett 

lyckat projekt. Detta redovisas från samtliga informanter när de beskriver tiden före EBR och 

hur de beskriver området i dag. Samtidigt menar alla informanter att det finns saker kvar som 

borde utvecklas i Rosenlund. I intervjuerna framträder det att Rosenlunds framtidsbild har två 

utstående berättelser om vad som ska bestå, Feskekôrka och Havet/vattnet. Feskekôrka 

framställs av samtliga informanter med en positiv bild. Dock har Ulrika invändningar hur 

Feskekôrka har utvecklats de senaste åren där hon anser att de bör återgå till sin ursprungliga 

identitet. Alm betraktar Feskekôrka som en karaktärsbyggnad medan Carina benämner den 

som en ikon. Samtliga informanter uppvisar en enighet att Feskekôrka sammanbinder turism, 

fiskeri, havet/vattnet och synliggör Göteborgs historia samt vad staden står för. Berättelser om 

havet/vattnet är något samtliga informanter har i sin framtidsbild om Rosenlund, men att de 

varierar från att bevara till att utveckla. Det råder även en samstämmighet hos informanterna 

att havet/vattnet sammanbinder Rosenlund med den egna och Göteborgs historik. Carina 

belyser att kanalen hänger samman med de bastionerna som angränsar till Rosenlund i 

Kungshöjd, där havet är något som Göteborg står för. Alm berättar att är det något som han 

skulle vilja behålla i Rosenlund så är det själva båten Rio Rio och dess koppling till havet, 

området och Göteborgs historia. Vidare utvecklar Alm att han i framtiden gärna ser fler och 

andra båtar i kanalen än Paddan. Kopplingen med vatten och båtar är även något Peder och 
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Ulrika lyfter fram i sina respektive framtidsbilder om Rosenlund. Ulrika menar att hon gärna 

ser café- eller restaurangbåtar i Rosenlundskanalen i framtiden. I samma anda som Ulrika 

uttalar Peder att han i framtiden gärna ser husbåtar längs med kanalen. Vidare beskriver Peder 

i nedanstående citat att det är vattnet i sig självt som skapar en attraktionskraft. 
 

Peder; “Vilken stad man än åker till som har en hamn med båtar eller vatten. Det skapar en 

nyfikenhet, man går ner och tittar efter, vad har hänt i dag? Som när man är i Smögen eller i 

Köpenhamn eller vart man är så är det härligt att gå ner till vattnet. Vi har skapat en bra 

grund att fortsätta att bygga på, men jag tror att det behövs fortsättas utvecklas och där tror 

jag staden har ett stort ansvar till att möjliggöra så att det kan bli ett aktivt område.” 

 

Analys: Från empirin framträder två tydliga attribut om Rosenlunds framtidsbild, vilket dessa 

i grunden verkar vara sammanflätade, berättelsen om Rosenlund och stadens historik. 

Samtliga informanter redovisar att Feskekôrka och havet/vattnet är attribut som ska finnas 

med i områdets framtid. En förklaring till informanternas uppvisande mönster kan förklaras 

av att både Feskekôrka och havet/vattnet utgörs av symbolik. På så vis kan det tolkas att 

Feskekôrka och havet/vattnet utgör symboliska berättelser för de mänskliga aktiviteter som 

skett i Rosenlund. Detta genom historiska berättelser där tidigare sociala interaktioner bl.a. 

synliggörs genom byggnader så som Feskekôrka eller båten Rio Rio. Men bakom den 

gemensamma fasaden som informanterna har uppvisas finns även personliga berättelser som 

är unik för respektive informant. Som exempel framträder symbolismen hos Peder att 

havet/vattnet väcker en nyfikenhet och positiva känslor, medan hos Alm är båtar kopplingen 

till havet/vattnet. Det finns även tendenser att berättelserna om havet/vattnet rör sig inom om 

perspektiven tid och rum. Carina riktar sin berättelse mot historiska element, exempelvis att 

hon länkar samman Rosenlundskanalen mot Göteborgs historia som en befäst stad så som 

bastionerna. Medan Alm, Ulrika och Peder riktar berättelser framåt i tiden, så som att de 

önskar fler båtar, café- eller restaurangbåtar och husbåtar. Av detta kan det tolkas att symbolik 

och berättelser inte är ett fast tillstånd, utan beroende av tid och rum men likväl 

sociokulturella faktorer. Enligt Ashworth, Kavaratzis och Warnaby (2015) har platsen i sig 

självt historiska dimensioner där symboliken bottnar på tidigare sociala interaktioner (ibid.). 

Lucarelli (2015) förklarar att en plats utgörs av historiska lager från tidigare berättelser, bilder 

och identiteter om platsen. Historiska lager samsas om vad som sker på platsen i det rådande 

ögonblick som platsens studeras samtidigt som framtidsriktade aktiviteter sker. I och med 

detta samspelar perspektiven kring dåtid, nutid och framtid för konstruktionen av 

platsvarumärke (ibid.). Vidare förklarar Kavaratzis och Ashworth (2005) att platsens invånare 

har en viktig roll att skapa berättelser, då berättelserna är viktigt inom hela platsvarumärkes 

processen. Berättelser är inget som skapas enbart via exempelvis byggnader utan det sker 

även när människor levandegör platsens berättelser (ibid.). Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) förklarar att berättelser utgör ett centralt kommunikationssätt för människor att förstå 

varandra. Via kommunikation skapas förståelse om varför vi tänker som vi gör i jämförelse 

med andra, där berättelserna hjälper oss att åskådliggöra detta (ibid.). Vidare menar 

Kavaratzis och Ashworth (2005) att berättelser skapar mer substans till platsen och gör att 

färre anser att  en selektiv manipulering har skett av platsidentiteten. 

 

Negativa sidoeffekter efter projektet EBR 

 

Empiri: Samtliga informanterna konstaterar att prostitutionen i stort sätt har flytt Rosenlund, 

men att det fortlöper på närliggande platser. Detta är något Peder är medveten om där han 

betonar att prostitution är inget man kan bygga bort. I samma anda berättar Alm att det inte är 
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något nytt att prostitutionen flyttar runt. Alm förklarar att innan sexhandeln kom till 

Rosenlund skedde den kring Vasaparken i Göteborg, men att de boende på platsen framförde 

klagomål på den biltrafik som prostitutionen medförde. Göteborgs Posten, politikerna och 

polisen i staden hänvisade då sexhandeln till Rosenlund. I citatet nedan konstaterar Alm att 

idag har prostitutionen flyttat till Hvitfeldtsplatsen.  
 

Alm; “... den har ju förflyttat sig till Engelska  kyrkan som ligger snett mot Willys. De 

 (Kyrkan) öppnade dörrarna  för det prostituerade. Nästan varje kväll i veckan kunde då gå 

dit och få lite hjälp och tröst eller vad det nu är.  Det har gjort att prostitutionen har ju flyttat 

dit upp. Sen fortsätter man att kalla det för Rosenlund även om det inte tillhör Rosenlund där 

uppe. Det är väldigt sällan man ser någon här. Det är ungefär lika ofta som man ser någon 

på Avenyn.”  
 

Analys: Tolkat utifrån empirin finns nu prostitutionens framtida problematik i stället på andra 

platser. Från Peders uttalanden om att prostitution inte kan byggas bort upplevs det finnas en 

medveten svårtlöst problematik som kvarstår i Göteborg. Denna svårighet framkommer även 

när Alm beskriver hur staden, m.fl. hänvisade prostitutionen till Rosenlund. I båda fall 

uppfattas det som att prostitution är något som staden styr bort från en viss specifik plats. 

Antingen via styrningen i enlighet med Alms redovisning, eller via de effekter som projektet 

EBRs aktiviteter har medverkat till. Hubbard och Sanders (2003) förklarar att det inte är 

ovanligt att prostitutionen flyttas runt inom en stad. En stads myndigheter utövar sitt 

inflytande via lagar och regleringar medan invånarna enas via olika protesgrupper. I regel 

brukar dessa faktorer leda till att sexhandeln upphöra på en viss plats men uppstår i stället på 

en annan plats i staden (ibid.). Detta är något Carina upplever. Hon berättar att negativa 

aktiviteter från Rosenlund har flyttat upp till Kungshöjd. Detta har lett till att 

bostadsföreningarna har börjat anlita väktarbolag för att göra uppsiktsronder, vilket beskrivs i 

nedanstånde citat.  
 

Carina; “Och sedan så är ju faktiskt så att det är en del av den här aktiviteterna nerifrån 

Rosenlund har flyttat upp till oss också. [...] Ja! Det är det ju, och den här lekparken är ju 

också ett tillhåll lite granna. Det är väl lite sådan, man påstår att det säljs och finns lite 

knarkhandel och sådan där. En del av bostadsrättsföreningarna som har anslutit sig till 

någon slags väktarbolag, så de ska rondera där uppe. Och det är ju diskussioner som pågår i 

flera bostadsrättsföreningar. Sådant fanns ju kanske mer i Rosenlund förut då, men som har 

kommit upp en trappa.” 

Henrik; “Men ni upplever att det har ökat sedan de byggde ut och bort arkarderna och de 

övriga förändringarna som gjordes?” 

Carina; “Ja! Det kan man nog säga att det har, för innan dess så diskuterades det inte över 

huvudtaget.” 

 

Analys: Utifrån Carinas berättelse framgår det att invånarna på Kungshöjd upplever att 

negativa aktiviteter har förflyttas till dem.  “Och sedan så är ju faktiskt så att det är en del av 

den här aktiviteterna nerifrån Rosenlund har flyttat upp till oss också” (Carina). Dessa 

aktiviteter upplevs vara så pass negativa att vissa bostadsrättsföreningar anlitat väktarbolag 

som ska rondera i Kungshöjd. Från Carinas uttalande syns det att de negativa sidoeffekterna 

påverkar hur invånarna på Kungshöjd ser på platsen. Sidoeffekterna har lett till att invånarna 

upplever platsen som mer otrygg. Invånarna upplever de aktiviteter som prostitutionen medför 

är negativa vilket kan länkas till Kungshöjds platskultur. I detta fall kan det tolkas som att 

invånarna på Kungshöjd ser prostitutionen med allt vad det innebär som något tabu, 

oacceptabelt eller något som frambringar obehag, speciellt då sexköpslagen trädde i kraft 

1999 (Kärnfalk 2015). Således har omvandlingen av Rosenlund skapat positiva effekter i 
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Rosenlund, men även gett upphov till negativa sidoeffekter på drabbade platser i Göteborg. 

Denna typ av fenomen är något som organisationer bör vara medvetna om menar Scheytt et 

al. (2006). De förklarar att sidoeffekter kan uppstå när åtgärder genomförs kring  någonting 

som upplevs är oönskat eller en risk, t.ex. prostitution. Dessa sidoeffekter kan vara positiva 

eller negativa, oavsiktliga konsekvenser eller okända biverkningar från den preventiva åtgärd 

som görs (ibid.). Det negativa som invånarna på Kungshöjd upplever kan möjligen förklaras 

av Hubbard och Sanders (2003). De menar att den plats som sexhandeln tar i anspråk ger 

upphov till vad som platskulturen betraktar som en omoralisk plats. Detta påverkar platsens 

historiska och geografiska kontext (ibid.). Vidare menar Stier (2009:82-83) att sociala normer 

bottnar utifrån kulturens värderingar vars normer skapas utifrån den världsbild som råder 

inom kulturen. Normen utgör därav en parameter inom kulturen om vad kultren betraktar som 

normalt. På så vis utgör normen gränser kring vad som upplevs som acceptabelt-oacceptabelt 

eller normalt-tabu. 

 

Kulturella uttryck idag och platsidentiteten i framtiden 

 

Slutanalys: Kavaratzis och Hatch (2013) belyser att delprocessen uttryck är där 

platsidentiteten influeras av platsens kulturella uppfattning. I det empiriska materialet kan vi 

tolka hur informanterna uppfattar platskulturen idag. Fokuset riktas mot Rosenlundskanalen 

och Feskekôrka där det idag upplevs finnas utrymme att göra Rosenlund ännu mer attraktivt. 

Kulturen påverkar således hur platsens invånare ser på platsen enligt Kavaratzis och Hatch 

(2013). Samtliga informanter konstaterar att prostitutionen har flyttats från Rosenlund till 

andra platser. Aitken och Campelo (2011:913-914) uttrycker att kultur utgörs av platsen och 

dess grupper av människor. Författarna menar att platskultur även konstruerar erfarenheter, 

vilket bottnar på människors sätt att leva och bruka platsen (ibid.). Därav kan det tolkas att 

idag upplevs platskulturen annorlunda utan prostitutionens starka närvaro i Rosenlund. 

Kavaratzis och Hatch (2013) poängterar att den fortsatta processen för platsvarumärket 

påverkas av platskulturen vilket sätter ramar och ger ny information för vidare konstruktion 

av platsidentiteten. Samtliga informanter har uttryckt glimtar av framtidsbilder av Rosenlund. 

Enligt Kavaratzis (2009) påverkar de nya kulturförändringarna exempelvis kommande 

visionen för platsen. Vilket kan tolkas utifrån Peders uttalanden, att det finns visioner kring 

Rosenlunds framtid med avstamp från den ursprungliga visionen. Där uttalar han att staden 

och Innerstaden Göteborg (ISG) har ett ansvar för vidare utveckling av området. Hur dessa i 

sin tur påverkar platsvarumärket och nästa runda i processerna för platsidentiteten, platsbilden 

och platskulturen igen återstår att se. 
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5 Slutdiskussion 
 

5.1 Slutsats 

 

I denna uppsats har vi studerat platsvarumärke genom att undersöka området Rosenlund i 

Göteborg via projektet “Ett blomstrande Rosenlund” (EBR). Projektet EBR påbörjades år 

2012 och avslutade 2014 och under den tiden gjordes en rad olika fysiska åtgärden i området. 

Utifrån empirin ser vi en tydlig tidslinje som projektet följer från början till slut. Vi kan även 

utläsa att staden arbetade internt med en del frågor innan projektet startade. Projektet tar 

avstamp i beslut från staden kring visionen där fastighetsägarna i området inkluderas i ett 

tidigt skede kring samarbetet för omvandlingen. Vidare när projektet påbörjades förhåller sig 

staden till visionen som de kontrollerar, varav policys och riktlinjer indirekt styr åtgärden för 

Rosenlund. Vi kan se en politisk närvaro under hela omvandlingsprocessen, speciellt i 

uppstarten. Dock ser vi att den kontrollerade styrningen där inga andra inkluderas i besluten 

kring EBRs syfte luckras upp under processens gång. En av de fysiska åtgärder som 

genomfördes var ombyggnationer, vilket var ett hett ämne. Dessa diskussionerna är främst 

riktat mot planerna att bygga bostäder som i sin tur har engagerat Kungshöjds vänner. I och 

med att Kungshöjds vänner har organiserat sig i diskussionen mot bostadsplanerna upplevs 

det att opinionen har påverkat och bromsat dessa planer. Staden har en fortsatt styrning i valet 

av företagstyper för området. Däremot kommer styrningen huvudsakligen från 

fastighetsägaren Wallenstam och staden understödjer handlingarna med hjälp av den satta 

visionen. Vi kan se att företag roteras och även vissa exkluderas från området. Vid detta skede 

i omvandlingsprocessen har Rosenlund fått ett “ansiktslyft” och ökad engagemang för platsen 

märks av. I och med att företag exkluderas och roterar så inkluderas även nya etableringar. 

Området utgörs av nya företag och intressenter vilket gör att platsen upplevs mer attraktiv. 

Dock har dessa intressenter blivit medvetet valda utifrån projektets vision, och kan betraktas 

som en selektiv process. De nyinkomna företagen och individer konstruerar samt utgör den 

nya kulturen i Rosenlund vilket leder till att området upplevs tryggare efter omvandlingen. 

Dock uppdagas det förutsatta och oförutsedda effekter som konstant influerar 

platsvarumärket. Exempelvis är flytten av prostitutionen en av de negativa effekter som har 

noterats. Detta anser vi har lett till att Rosenlund har fått mer positiv uppmärksamhet från 

både staden och allmänheten.  
 

I vår undersökning ser vi en tendens om hur intressentnivåerna skiftas. Ruzzier och de 

Chernatony (2013) presenterar modellen Trestegs-approach för att studera platsidentitet. Vi 

har sett en skiftning från vår ursprungliga användning av modellen i urvalet av interna 

intressenter baserat på inflytande om platsidentiteten. Utifrån empirin ser vi att under tiden 

omvandlingsprocessen verkar förändras platsidentiteten. Vi utläser att samverkansgruppens 

direkta inflytande på visionen och platsidentiteten reduceras. Samtidigt som inflytandet vidgas 

till att allt flera intressentgrupper, exempelvis besökare samt Göteborgs invånare kan påverka 

platsidentiteten. 
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Figur 3 - Interna intressenters inflytande på platsidentiteten.  

Figuren illusterar att över tid skiftas olika interna intressentgruppers inflytande på 

platsidentiteten i projektet EBR.   

 

För att analysera interna intressenternas medverkan i konstruktionen av platsidentiteten för 

Rosenlund använde vi en modifierad version av The Organizational Identity Dynamics 

Model. Modellen antyder att platsvarumärket är en komplex process. Fyra delprocesser ingår; 

intryck, avspegling, reflektion och uttryck. Vi kan se att ombyggnationerna lämnade ett 

intryck på platsbilden, vilket projicerades av informanterna. Den styrda visionen speglades i 

exkluderingen och rotationen av företag. Vi kan utläsa att förändringar för platsen hade 

påbörjats i och med de fysiska ombyggnationerna. Här ser vi att efter ombyggnationerna och 

val av företagstyper påverkar platsidentiteten. Inkluderingen av nya företag i Rosenlund 

innebär att staden och fastighetsägarna får förhålla sig till en annorlunda platsidentitet till 

skillnad från projektets start. I inkluderingen av andra företag för området Rosenlund 

reflekterar platskulturen de nyetablerade företagen och deras aktiviteter. Konstruktionen av 

platsidentiteten påverkas av människorna som nu utgör den nya kulturella uppfattningen av 

Rosenlund. Platsvarumärket påverkas konstant i alla delprocesser där platsidentitet, platsbild 

och platskultur berörs. Dock vill vi påpeka att selektionen av företag sker baserat på att 

intressentens intresse överensstämmer med stadens vision om platsidentiteten eller om 

intressenten är en stark lokal identitet så som Kungshöjds vänner. Där ser vi att en drivkraft 

och organisering behövs för att kunna påverka platsidentiteten i processen för en omvandling. 

Platskulturen uttrycker idag att Rosenlund har förändrats och upplevs mer attraktiv och 

tryggare. Vi kan se tecken på att nya framtidsvisioner om Rosenlund har börjat ta form, varav 

staden tillskrivs att de har ett fortsatt ansvar för utvecklingen av platsen och dess tillgångar. 

Detta kommer i sin tur att påverka konstruktionen av den nya platsidentiteten och “nästa 

runda” i formandet av platsvarumärket. 
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Figur 4 - Dynamiska processen i EBR 

I figuren illustreras hur platsidentitet konstrueras med påverkan av de fyra delprocesserna 

och projektets åtgärder. 

 

I anseendet kring interna intressenters medverkan i konstruktionen av platsidentitet ser vi 

tydliga tendenser att det råder en dynamisk process. Slutresultatet visar att det finns en politisk 

närvaro under hela omvandlingprocessen. För att realisera projektet EBRs vision 

 transformeras och synliggörs visionen via en rad olika operativa aktiviteter. För de aktivitet 

som projektet EBR medfört eller planerar att utföra tenderar inflytandet om platsidentiteten att 

spridas till allt fler intressenter. Här ser vi även en skiftning av de interna intressenternas 

inflytande på platsidentiteten. Vi anar att det finns en länk mellan de operativa aktiviteterna på 

en plats och intressenternas medverkan i omvandlingen. Genom visionen som är politisk styrd 

påverkas riktlinjerna för omvandlingsprocessen. I och med realisering av visionen tolkar vi att 

de operativa åtgärderna driver den politiska styrningen till att öppna upp medverkan från 

andra intressenter. Vilket påvisar att omvandlingen för Rosenlunds platsidentitet är en 

dynamisk process. 

 

5.2 Egna reflektioner och vidare forskning 

 

Uppsatsen antyder att vi endast kan visa fragment av den komplexitet som råder inom fältet 

för platsvarumärke varav det finns många olika dimensioner och påverkande faktorer. Med 

denna uppsats görs ett försök till att se på konstruktionen av platsvarumärket Rosenlund. Vi 

anser att uppsatsens resultat kan vara till nytta för praktiken. Speciellt där operativa 

omvandlingsprocesser sker genom politisk styrning. I vår fallstudie uppdagades det tydligt att 

de olika aktörerna i projektet EBR inte betraktade omvandlingen av Rosenlund utifrån ett 

“teoretiskt varumärkes” perspektiv. Utan att fokuspunkterna i omvandlingsprocessen 

karakteriseras mer av en operativ och praktisk karraktär. Vår förhoppning är att praktiken i 

hög grad kan och bör utnyttja erfarenheter och forskning i samband med omvandling av 

platsidentitet, varpå forma ett effektivare platsvarumärke. Vi hoppas även att forskningen kan 

ta lärdom av operativa och praktiska fall som liknar vår fallstudie. Dock hävdar vi inte att vår 

uppsats skapar ett sådant bidrag inom forskningen. Utan vi menar att platsidentitets 
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omvandling kan påverkas via projektform. Trots att projektets avsikt inte nödvändigtvis syftar 

till ett explicit uttalande om att det avser platsvarumärke eller platsidentitet. Således hoppas vi 

på en fortsatt bred dialog om vilka intressenter som medverkar till konstruktionen av 

platsidentitet i likhet med Kavaratzis och Hatch (2013) inom diskursen platsvarumärke. I 

komplexiteten att ena olika interna intressenters intressen samtidigt som en polititsk styrning 

finns närvarande i platsidentiteten finner vi svårigheter att visa helheten. Uppsatsen visar 

konstruktionen av platsvarumärket under en specifik tid men där identitenten ständigt skiftas. 

För vidare forskning skulle vi rekommendera en fördjupning i tidsaspekten kring den 

dynamiska processen. Vi ser tendenser på skiftningen av inflytande på platsidentiteten samt 

hur den dynamiska processen påverkas under tiden omvandlingsprocessen verkar.  Vi ser 

glimtar av att dynamiken ökar ju fler intressenter som involveras under processens gång. 

Denna aspekt lyfts inte i vår analysmodell och inte heller som en viktig komponent i vår 

undersökning. Uppsatsen har även sina begränsningar i att enbart undersöka ett enda fall. Det 

är av relevans att studera flera platser och dess omvandlingsprocesser för att undersöka om 

det råder en dynamisk process. I uppsatsen uppdagas komplexitet och vi börjar förstå varför 

det än idag inte finns en övergripande accepterad definition om platsvarumärke. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 - Aktörer EBR 

 

Tabell 1 - Aktörer EBR 

Denna tabell visar uppsatsens fullständiga inventering av potentiella interna intressenter kring 

EBR. Inventeringen baseras på material kring EBR; Stråkanalys (Bruvik & Söderström 2010) 

och Ett blomstrande Rosenlund – Slutrapport (Hansson (2014) samt egna observationer.  

 

Inventering av interna intressentgrupper till undersökningen. 

Nivå 1 - Intressentgrupp A (Direkt involverade i projektet) 

Off/Privat-

sektor 
Nr. 

Företag/org. 

O A1 
Trygg, vacker stad (styrgrupp är; Park- och naturnämnden, Trafiknämnden och Byggnadsnämnden) 

O/P A2 Fastighetsägarna i Rosenlund (Privata: SEB, Wallenstam, Alecta, Stena fastigehter. Kommunala: 

Higab) 

O A3 Stadsdelsförvaltningen Centrum 

O A4 Social Resursförvaltning 

O/P A5 Innerstaden Göteborg (Ägs av Göteborgs Köpmannaförbund och Fastighetsägarna Göteborg, medan 

administrationen finansieras av Göteborgs stad) 

Summa: 100% i grupp A utgörs av 5 st. 

 
Nivå 2 - Intressentgrupp B (Näringsidkare med en aktiv verksamhet på gatuplan i Rosenlund - observerat 2 april 2016) 

Off/Privat-

sektor 
Verksamhetstyp Est. Före eller Under/efter Nr. Företag/org - sorterar utifrån fastighet 

P Daglivaruhandel U/E B1 Willys - Rosenlund 
 O Samhälls verk. F B2 Skatteverket 
 O Samhälls verk. F B3 Försäkringskassan 
 O Samhälls verk. U/E B4 Pensionsmyndigheten 
 P Daglivaruhandel U/E B5 ICA - Supermarket 
 P Detaljhandel F B6 Batterilagret 
 P Detaljhandel U/E B7 Free:Foot 
 P Café/Rest. U/E B8 Boulebar 
 P Café/Rest. U/E B9 Market 
 P Café/Rest. U/E B10 Fee Fi Fo Fum 
 P Övrigt U/E B11 Rosenlunds Bilservice 
 P Café/Rest. U/E B12 Ai Sushi 
 P Detaljhandel F B13 Rehab Shop 
 P Detaljhandel F B14 Lilla Hälsobutiken 
 P Övrigt U/E B15 JustNu 
 P Övrigt U/E B16 Sefina Pantbank 
 P Café/Rest. F B17 Rosenlunds Konditori & Café 
 P Café/Rest. U/E B18 Barabicu 
 O Samhälls verk. F B19 Boplats 
 P Detaljhandel F B20 The Book Corner 
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P Café/Rest. U/E B21 Le Croissant - Rosenlund 
 P Kontor U/E B22 Omega Point 
 P Deli. butik* F B23 Kerstins Delikatesser 
 P Deli. butik* F B24 Öckerö Fisk 
 P Deli. butik* U/E B25 Qvirist 
 P Café/Rest. F B26 Kajutan 
 P Café/Rest. F B27 Språkkaféet 
 

 
Detaljhandel F B28 SunOff 

 Summa 28 st. 
     Off/Privat-

sektor 
Antal Verksamhetstyp Antal **Etablerat Före eller under 

tiden/efter 
Antal 

Offentlig 4 st. Café/Rest. 9 st. ***Före 13 st. 

Privat 24 st. Daglivaruhandel 2 st ****Undertiden / efter 15 st. 

  
*Deli. butik 3 st 

  

  
Detaljhandel 6 st 

  

  
Kontor 1 st 

  

  
Samhälls verk. 4 st 

  

  
Övrigt 3 st. 

  Summa 28 st. Summa 28 st. Summa 28 st. 

* Delikatessbutikerna har även brett utbud som påminner café/Restaurang. Vi valde att kategorisera dem i den kategori till verksamhetens 

SNI‐kod:47230 (Statistiska Centralbyrån 2016). 
** Avläst från Bruvik och Söderströms Stråkanalys från år 2010 har 8 st. företag mellan åren 2010 - 2016 helt lämnat Rosenlund av någon 

orsak. De som har lämnat är: Crudo, Svensk Pantbelåning, Dialekt, Kiosk, Aquarell, Bo Concept, Invita Kösstudio och Rio Rio ( 
Bruvik & Söderström 2010 jmf. med våra observationer). Noterat har några verksamheter bytt läge i området. 
***Före: Baseras på före 2012-01-01 
**** Undertiden/efteråt baseras från 2012-01-01 till 2016-04-02 

 Nivå 2 - Intressegrupp C (boende i området - obeserverat 2 april 2016, verifierat med Ulrika Barman på Trygg, vacker stad 2016-04-

14. ) 

Individer Antal 
    

 
0 

    Summa 0 
    

 
Nivå 2 - Intressegrupp C (boende i direkt anslutning till området) 

Individer Antal Nr. Företag/org. 
  

 
ca. 400 C1 Kungshöjds vänner 

  Summa ca. 400 
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7.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bilagan illustrerar en överblick om vilka typer av frågor som ställdes respektive informant. 

Intervjuguiden består av 6 st. huvudteman som vi förhöll frågeställningarna mot hos samtliga 

informanter, medan det finns frågor som ställdes just specifikt respektive informant.  

 

Intressentgrupp Trygg, vacker stad Wallenstam  Kungshöjds vänner Dagligvarubutik 

Informant Ulrika Peder Carina  Alm 

Intervjuordning 1 2 3 4 

Tema 1: 

Informanten roll i 

organisationen.. 

Skulle du vilja berätta vem 

du är och vilken roll du hade 

i projektet “Ett blomstrande 

Rosenlund”? 

Skulle du vilja berätta vem 

du är och vilken roll du har 

på Wallenstam? 

Skulle du vilja berätta vem du är 

och vad din roll är i Kungshöjds 

vänner? 

Skulle Du vilja berätta vem du 

är och vad din roll är inom 

företaget? 

Tema 2:  
Organisationens roll 

gentemot/ eller i 

projektet EBR och 

Rosenlund.  

Hur kommer det sig att ni 

startade projektet EBR? 
Hur kommer det sig att ni 

valde att  medverka i 

projektet EBR? 
 

Hur kommer det sig att ni grundade 

Kungshöjds vänner? 
 

Hur kommer det sig att ni valde 

att etablera företaget i 

Rosenlund?  

Följdfrågor Vi undrar vad för slags 

förundersökningar eller 

utredningar  som har gjorts 

t.ex. analyser, attityder, 

aktörer som påverkas osv. för 

Rosenlund? 
 
Projektet benämns “Ett 

Blomstrande Rosenlund”, 

skulle du kunna utveckla vad 

det innebär? 

Vad har Er organisation 

haft för roll i samarbetet? 
 
Projektet benämns “Ett 

Blomstrande Rosenlund”, 

skulle du kunna utveckla 

vad det innebär? 

Vad har Kungshöjds vänner för roll 

i området kring Rosenlund? 
 
Vilka är medlemmarna? 
 
Vilket eller vilka mål har Ni med 

området Rosenlund? 

Hur upplevde du området 

Rosenlund när du först 

etablerade dig? 
 
Många människor upplever 

Rosenlund som ett otryggt 

område och känt sig besvärade 

utav det som 

prostitutionshandel har 

medfört. Hur är din erfarenhet 

om detta? 

Tema 3: 
Vision/framtidsmål 

för Rosenlund 

Du nämnde att ni inte har 

skapat någon vision, men att 

ni alla var överens om målet 

med ombyggnationen. Vilket 

var detta mål eller målen? 
 

I våra förberedande frågor 

som du svarade nämnde du 

att er vision/framtidsmål 

är….. Skulle du kunna 

utveckla detta? 

I våra förberedande frågor som du 

svarade nämnde du att er 

vision/framtidsmål är….. Skulle du 

kunna utveckla detta? 

Hur ser din vision eller 

framtidsplaner för området 

Rosenlund ut? 

Följdfrågor Hur upplever du att andra 

aktörer har inkluderats kring 

diskussionen om 

framtidsmål? 
 
I de förberedande frågorna 

nämner du att Belysning, 

Utformning av platsen/ytan 

och Att det finns 

allmänplatsyta så man inte 

behöver köpa något för att 

hänga en stund är 3 viktiga 

faktorer att ta hänsyn till när 

det gäller platser som berör 

allmänheten. Kan du utveckla 

varför du valde just dessa 3 

faktorer? 
 

I de förberedande frågorna 

nämner du att Tryggt, 

Aktivt och Tillgängligt är 

3 viktiga faktorer att ta 

hänsyn till när det gäller 

platser som berör 

allmänheten. Kan du 

utveckla varför du valde 

just dessa 3 faktorer? 

På vilka sätt upplever Du att Ni har 

kunnat återkoppla era synpunkter 

kring projektet EBR? 
 
I de förberedande frågorna nämner 

du att Carolus Rex och övriga 

bastioner, Siktvyn, Ikoniska 

byggnaden ”Borgen på Klippan” 

och Fiskekyrkan/Kanalstråket är 

 viktiga faktorer att ta hänsyn till 

när det gäller platser som berör 

allmänheten. Kan du utveckla 

varför du valde just dessa 3 

faktorer? 

På vilka sätt upplever Du att Ni 

har kunnat återkoppla era 

synpunkter kring projektet 

EBR? 
 
Området Rosenlund har några 

platser där allmänheten kan 

röra sig, t.ex. broar, 

kanalstråket, kringliggande ytor 

vid fastigheterna etc. Vilka 3 

faktorer anser Du är viktiga att 

ta hänsyn till när det gäller 

dessa platser? 

Tema 4: 

Ombyggnationerna  
Hur upplever du att 

ombyggnationerna hade för 

påverkan i Rosenlund? 

Hur upplever du att 

ombyggnationerna hade 

för påverkan i Rosenlund? 

Hur upplever du att 

ombyggnationerna hade för 

påverkan i Rosenlund? 

Hur upplever du att 

ombyggnationerna hade för 

påverkan i Rosenlund? 

Följdfrågor Hur upplever du att 

kommunikationen t.ex. 

personliga kontakter, 

nyhetsbrev etc. har skett 

kring EBR med aktörer i 

området t.ex företagen, 

boende osv? 

Vi har förstått att förtäta 

Rosenlund har varit ett 

viktigt mål för Wallensam. 

Skulle du villja  förklara 

varför det är det för er? 
 

I denna fråga skulle vi vilka rikta 

oss mot förtätning och planerna att 

bygga bostäder på taken. Vi undrar 

vad Ni har för åsikter kring dessa 

åtgärden? 

Hur upplevde Du att Ert företag 

påverkades under tiden 

konstruktionsarbeterna pågick? 
 
En anledning till att bygga 

bostäder är att människor ska 
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På vilka sätt har aktörerna, 

t.ex. företagen eller boende, i 

området kunnat återkoppla 

sina synpunkter kring 

projektet EBR? 

Vi har även förstått att ni 

inte kommer genomföra 

planerna att bygga 

bostäder på taken på era 

fastigheter i området. Vad 

är dina åsikter om det? 
 

 kunna bo permanent i 

Rosenlund. Detta ska bidrar till 

ett ökat flöde av människor 

under fler timmar på dygnet, 

samt skapa ett ökat 

engagemang för området. Hur 

är Din syn kring detta 

påstående? 

Tema 5: 
Synen om aktörer 

Du fick några förberedande 

frågor via mejl, där du 

svarade att vissa 

fastighetsägare så som 

Wallenstam, Alecta och SEB 

har varit drivande kring 

platser som berör 

allmänheten. Vi undrar på 

vilka sätt anser du att dessa 

verksamheter bidrar till 

Rosenlund som område? 

Du fick några 

förberedande frågor via 

mejl, där du svarade att 

t.ex Boule Bar och ICA 

har varit drivande kring 

platser som berör 

allmänheten. Vi undrar på 

vilka sätt anser du att dessa 

verksamheter bidrar till 

Rosenlund som område? 

Du fick några förberedande frågor 

via mejl, där du svarade att 

Kungshöjds Vänner, 

Stadsbyggnadskontoret och 

Fastighetsägarna varit drivande 

kring platser som berör 

allmänheten. Vi undrar på vilka sätt 

anser du att dessa verksamheter 

bidrar till Rosenlund som område? 

Vilka aktörer upplever du har 

varit drivande kring platser som 

berör allmänheten, t.ex. broar, 

kanalstråket, kringliggande ytor 

vid fastigheterna etc.  
Vi undrar på vilka sätt anser du 

att dessa verksamheter bidrar 

till Rosenlund som område? 

Följdfrågor Det har förekommit en del 

skriverier om båten Rio Rio 

där bla. Marina Johansson, 

ordförande i Park- och 

naturnämnden har uttalat sig 

om att båten ska avvecklas 

från området. Vad anser du 

de diskussioner som funnits 

kring båten Rio Rio? 

Hur har era diskussioner 

varit om vilka typer av 

verksamheter som behövts 

eller inte behövts för att 

göra Rosenlund till ett 

attraktivt område? 
 
Hur har ni arbetat för att 

tillgodose era hyresgästers 

intressen? 
 
Upplever du att det har 

funnits hyresgäster som 

inte har fått sina åsikter, 

behov tillgodosedda på 

grund av det omvandlingar 

som skedde i samband 

En viktig del i omvandlingen av 

Rosenlund är att platsen ska 

attrahera “rätt” typ av företag, t.ex. 

kända varumärken, ägare etc. Hur 

är din syn om detta? 

Hur arbetar ni för att era kunder 

ska uppleva rosenlund som en 

attraktivare plats? 
 
Vilka slags verksamheter anser 

du behövs för att göra 

Rosenlund mer attraktivt och 

öka flödet av människor? 

Tema 6: 
Tankar om platsen 

Vi undrar hur dina tankar 

kring Rosenlund var före 

projektet, hur tankarna 

utvecklades under tiden och 

hur de ser ut idag efteråt? 

Vi undrar hur dina tankar 

kring Rosenlund var före 

projektet, hur tankarna 

utvecklades under tiden 

och hur de ser ut idag 

efteråt? 

Vi undrar hur dina tankar kring 

Rosenlund var före projektet, hur 

tankarna utvecklades under tiden 

och hur de ser ut idag efteråt? 

Vi undrar hur dina tankar kring 

Rosenlund var före projektet, 

hur tankarna utvecklades under 

tiden och hur de ser ut idag 

efteråt? 

Följdfrågor Detta är en hypotetisk fråga, 

vi önskar att du nämner 3 

saker som du skulle vilja 

behålla i området Rosenlund. 
 
Om vi vänder på denna 

frågan, nämn 1 sak du skulle 

vilja förändra i området 

Rosenlund. 
 
Projektet har benämns “Ett 

Blomstrande Rosenlund”, 

skulle du kunna utveckla dess 

innebörd? 

Detta är en hypotetisk 

fråga, vi önskar att du 

nämner 1 sak som du 

skulle vilja behålla i 

området Rosenlund. 
 
Om vi vänder på denna 

frågan, nämn 1 sak du 

skulle vilja förändra i 

området Rosenlund. 
 
Projektet har benämns “Ett 

Blomstrande Rosenlund”, 

skulle du kunna utveckla 

hur du tolkar dess 

innebörd? 

Detta är en hypotetisk fråga, vi 

önskar att du nämner 1 sak som du 

skulle vilja behålla i området 

Rosenlund. 
 
Om vi vänder på denna frågan, 

nämn 1 sak du skulle vilja förändra 

i området Rosenlund. 
 
Projektet har benämns “Ett 

Blomstrande Rosenlund”, skulle du 

kunna utveckla hur du tolkar dess 

innebörd? 

Detta är en hypotetisk fråga, vi 

önskar att du nämner 1 sak som 

du skulle vilja behålla i 

området Rosenlund. 
 
Om vi vänder på denna frågan, 

nämn 1 sak du skulle vilja 

förändra i området Rosenlund. 
 
Projektet har benämns “Ett 

Blomstrande Rosenlund”, 

skulle du kunna utveckla hur 

du tolkar dess innebörd? 
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7.3 Bilaga 3 - Enkätsvaren 

 

Dessa frågor ställdes och besvarades av respondenterna vilket dessa frågor utgjorde ett 

underlag i samband med intervjuerna. 3 av 4 respondenter svarade på enkäten varav 

bortfallet utgörs av Alm. 

 

Förberedande frågor:  Trygg, vacker stad | Ulrika  
 

* Vänligen notera att svarskolumnen inte är fast, utan att du har fritt utrymme att svara på.    
 
** I våra frågor kommer vi att använda oss av begreppet aktör; 
 Med aktör avser vi; 

- Formella som t.ex. organisationer, förvaltningar, företag etc. 

- Eller informella t.ex. grupptyper (flera individer som är sammanlänkad av någon tydlig 

  gemensam nämnare, ex. yrkesgrupp, kvinna-man, turister, etc.). 
 

 
1. När ni startade projektet Ett Blomstrande Rosenlund, hade Er organisation någon vision för området 

Rosenlund? 

Ja: Nej:x 

Om Ja, hur lyder visionen? 

Svar: Det fanns ingen uttalad vision men alla var väldigt överrens om målet med ombyggnationen 
 

 

 
1. Området Rosenlund har några platser där allmänheten kan röra sig, t.ex. broar, kanalstråket, 

kringliggande ytor vid fastigheterna etc. Vilka 3 faktorer anser Ni som organisation är viktiga att ta 

hänsyn till när det gäller dessa platser? 

Svar 1: Belysning 

Svar 2: Utformning av platsen/ytan 

Svar 3: Att det finns allmänplatsyta så man inte behöver köpa något för att hänga en stund 

 

 
1. Området Rosenlund har några platser där allmänheten kan röra sig, t.ex. broar, kanalstråket, 

kringliggande ytor vid fastigheterna etc. Vänligen lista aktörer Du upplever har varit drivande i 

frågor som berör dessa platser i Rosenlund? (behöver ej nödvändigtvis vara Ett Blomstrande 

Rosenlunds samverkanspartners) 

Svar: Vissa fastighetsägare så som Wallenstam, Alecta och SEB 
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Förberedande frågor : Wallenstam : Peder  
 

* Vänligen notera att svarskolumnen inte är fast, utan att du har fritt utrymme att svara på.    
 
** I våra frågor kommer vi att använda oss av begreppet aktör; 
Med aktör avser vi; 

- Formella som t.ex. organisationer, förvaltningar, företag etc. 

- Eller informella t.ex. grupptyper (flera individer som är sammanlänkad av någon tydlig gemensam nämnare, 

ex. yrkesgrupp, kvinna-man, turister, etc.). 
 

 
1. Har Er organisation någon vision eller framtidsplaner för området Rosenlund? 

Ja: x Nej: 

Om Ja, hur lyder visionen? 

Svar: Rosenlund är ett belastat område som har upplevts som tidvis både ödsligt och otryggt. Vi vill skapa ett 

aktivt område som lockar besökare och som får verksamheter att vilja etablera sig här. Besökare lockas främst 

genom att det är ett attraktivt utbud av verksamheter som fungerar både dag och kväll. Men också genom att 

fler bostäder tillförs i området, boende och besökare skapar en form av social kontroll vilket ökar 

trygghetsfaktorn. God tillgänglighet med alla kommunikationsslag – gång, cykel, kollektivtrafik och bil, 

bäddar också för fler besökare. 

 

 
1. Området Rosenlund har några platser där allmänheten kan röra sig, t.ex. broar, kanalstråket, 

kringliggande ytor vid fastigheterna etc. Vilka 3 faktorer anser Ni som organisation är viktiga att ta 

hänsyn till när det gäller dessa platser? 

Svar 1: Tryggt 

Svar 2: Aktivt 

Svar 3: Tillgängligt 

 

 
1. Området Rosenlund har några platser som berör allmänheten, t.ex. Feskekörka, kulturhistoria, 

kanalstråket etc. Vänligen lista aktörer Du upplever har varit drivande i frågor som berör dessa 

platser i Rosenlund? (behöver ej nödvändigtvis vara Ett Blomstrande Rosenlunds 

samverkanspartners) 

Svar: Drivande? I vilken aspekt? 
Om vi tänker uteveckling de senaste åren så skulle jag vilja säga 
Fastighetsägare: Wallenstam AB, SEB Trygg Liv, Alecta, Stena, HIGAB. 
Staden genom Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Park och naturförvaltningen Trygg Vacker Stad. 
Centrumföreningen Innerstaden 
Verksamheterna: Market, Boule Bar, ICA, Hemköp, Barabicu m fl. 
 
Om vi tänker framtiden och det stora Västlänksprojektet så skulle jag vilja lägga till Trafikverket. 
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Förberedande frågor: Kungshöjds vänner - Carina  
 

* Vänligen notera att svarskolumnen inte är fast, utan att du har fritt utrymme att svara på.    
 
** I våra frågor kommer vi att använda oss av begreppet aktör; 
Med aktör avser vi; 

- Formella som t.ex. organisationer, förvaltningar, företag etc. 

- Eller informella t.ex. grupptyper (flera individer som är sammanlänkad av någon tydlig gemensam nämnare, 

ex. yrkesgrupp, kvinna-man, turister, etc.). 
 

 
1. Har Er organisation någon vision eller framtidsplaner för området Rosenlund? 

Ja: Om man med området också inkluderar Kungshöjd Nej: 

Om Ja, hur lyder visionen eller framtidsplanerna? 

Svar: Vi vill lyfta fram de kulturhistoriska värdena kring Kungshöjd och Bastionerna och göra Kungshöjd till 

en attraktiv plats för såväl Göteborgare, turister och kulturintresserade. Vi vill även stoppa de planer som 

finns kring påbyggnader av fastigheterna på Rosenlundsgatan. (I dagarna har vi fått reda på att det endast 

diskuteras påbyggnader hos en av fastighetsägarna, Alecta, då de andra två, Wallenstam och SEB, glädjande 

nog har meddelat att de drar sig ur projektet. 

 

 
1. Vilka 3 faktorer, t.ex kulturhistoria, kanalstråket etc. anser Ni som organisation är viktiga att ta 

hänsyn till när det gäller området Rosenlund? 

Svar 1: Carolus Rex och övriga bastioner 

Svar 2: Siktpunkter från Nya Allén och Haga 

Svar 3: Den ikoniska byggnaden ”Borgen på Klippan” på Arsenalsgatan 

Svar 4: Fiskekyrkan och Kanalstråket 

 

 
3. Området Rosenlund har platser som berör allmänheten, t.ex. broar, kanalstråket, kringliggande ytor vid 

fastigheterna etc. Vänligen lista aktörer Du upplever har varit drivande i frågor som berör dessa platser i 

Rosenlund? (behöver ej nödvändigtvis vara Ett Blomstrande Rosenlunds samverkanspartners) 

Svar: Kungshöjds Vänner, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsägarna 
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7.4 Bilaga 4 - Artikelsökning 

 

Tabel 3 - Artikelsökning 

I Denna tabell redovisas artiklar som användes för att söka syfte, ansats och metodik att 

studera platsidentitet till uppsatsen.  

 
Artikel Författare År Forskningsfrågor eller syfte Teori Resultat/slutsats 

City Branding 

     CITY BRANDING - An 

effective assertion of 

identity or a transitory 

marketing trick? 

Tijdschrift voor 

economische en sociale 

geografie, Vol. 96(5), ss. 

506–514 

Kavaratzis, 

M. & 

Ashworth, 

G.J. 

2005 2 syften: 

A) Hur product branding kan 

omvandlas till city branding som ett 

kraftfull image byggande strategi 

med en betydande relevans för 

staden.  

B) Definiera city branding, så att 

stadsadministratörer och kritiskt 

granska en ram för effektiv place 

branding kan skapas 

Teoretisk ansats från 

produktmarknadsföring: 

Varumärke = Brand identity + 

brand positioning + brand image 

Inslag psykografiska teorier 

City branding = produkt + 

producent + konsument 

Platsmarknadsföring  

Platsen som en produkt tillskrivs 

distinkta attribut. Författarna lyfter 

fram att det finns dimensioner kring 

om det rumsliga och rumsliga 

hierakier. Även att platsen har en 

inneboende mångfald där användarens 

mål med platsen kan vara vag.  

Making sense of place: 

from cold to warm city 

marketing. Journal of 

Place Management and 

Development, Vol. 3(3), 

ss. 182 - 193 

Hospers, 

G.J. 
2010 Undersöker användningen av city 

marketing som metod att attrahera 

nya residenter och företag från ett 

geografiskt perspektiv. 

kallt till varmt city marketing: 

Relationsmarknadsföring vara 

till hjälp. 

Denna insikt ifrågasätter nyttan av kall 

stad marknadsföring syftar till att locka 

nykomlingar. CM innebär dock 

mycket mer: det är en långsiktig 

process som syftar till att tillfredsställa 

behoven hos en stadens olika 

målgrupper. vi kallar för en övergång 

från kallt till varmt stads 

marknadsföring:  
Beyond the logo: Brand 

management for cities 
Ashworth, 

G. & 

Kavaratzis, 

M. 

2007 Beskriver först ökningen av city 

branding och orsakerna till dess 

popularitet och,Den upptäcker 

slutligen behovet av att anpassa 

några branding verktyg till behoven 

hos städerna och behandlar behovet 

av en övergripande ram för city 

brand management. 

City branding har på senare år 

blivit en rådande aktivitet inom 

city management. två besläktade 

litteraturer behöver föras 

samman, nämligen stadigt 

växande litteratur på place 

branding och den omfattande 

litteraturen om företags 

varumärken. 

Ökad engagemang på place branding: 

mål, instrument och effekter förblir 

vagt formuleras och endast delvis 

förstådd. Erfarenhet från städerna som 

startar och återupptar branding 

kampanjer men som ännu inte har 

ramen för jämförelse och kan inte dra 

slutsatser. men för att finna en effektiv 

användning av place management 

måste den först byggas. 
What we can learn from 

city marketing practice? 
Kavaratzis, 

M. 
2009 Undersöker marknadsföring och 

branding praxis två europeiska städer 

i syfte att utvinna från 

övningslärdomar som kommer att 

stödja den teoretiska utvecklingen av 

city marketing och city branding och 

kan bidra till att sammafläta detta 

gap. 

- Två typer av problem. Den första rör 

de särskilda svårigheter city marketing 

implementering som orsakas av 

politiska eller administrativa praktiken 

i städerna; den andra behandlar vissa 

luckor mellan teorin om city marketing 

och hur det den är upplevd och hur den 

faktiskt praktiseras i städerna. 
Delphic brand visioning 

to align 

stakeholder buy-in to the 

City of 

Birmingham 

Virgo, B & 

de 

Chernatony, 

L. 

2006 Undersöker city branding och en 

metod för att anpassa intressenternas 

buy-in till staden Birmingham 

varumärke. 

The Delphic Brand Vision 

Model 
Artikeln är menat att fungera som en 

konsultation när flera aktörer påverkat 

city brandningen. Detta påvisar att 

med en buy-in till visionen, kan city 

branding ledas av flera element inom 

marknadsföring och inte endast 

reklamkampanjer.  
Place Marketing/City 

Marketing 
     Location branding: A 

study of the branding 

practices of 12 English 

cities. The Journal of 

Brand Management, 

Vol. 9(2),ss. 127-142 

Hankinson, 

G.  
2001 - Förstå branding i sammanhanget av 

dess marknadssyfte. - Applisera 

konseptet branding. - Uppfattnings 

problematiken att utveckla effektiv 

place brands. - Mäta effektiviteten på 

olika varumärkesstrategier.  

Place branding Menar att nyckelfaktorer som påverkar 

varumärkes utveckling är; 1) 

Organisatorisk komplexiteten. 2) 

Partnerskapsprocesser, då lokala 

varumärken inte enbart kan utvecklas 

av lokala auktoriteter. 3) "Plats" 

komplexiteten kring hur platsen 

uppfattas och upplevs, effektivast sker 

bäst via rätt partnerskap. 4) Hur 

"framgångsrikt" ska mätas och 

värderas.  
Marketing at the 

public/private sector 

interface; town centre 

management schemes in 

the south of England 

Stubbs, B., 

Warnaby, G. 

& Medway, 

D. 

2002 Syftet med denna forskning är att 

undersöka vilken roll marknadsföring 

inom fem Town Centre Management 

(TCM) system i södra 

England. 

Marknadsplanerings process 

(Kotler et al.): 4 olika delar: a) 

analys, b) planering, c) 

implementering, d) kontroll 

Förenklat menar författarna att 

platsmarknadsföring ofta bottnar på 

steriotyp marknadsföring som privata 

företag använder. Men politiska 

dimensioner ingår i 

platsmarknadsföring vilket 

kontrasterna mellan det offentligt-vs-

privat finns. Poängterar vikten av 

konsensus. Konfliktområde kring 

medlemmar och partnerskapande 

infinitiv, men även mellan 

partnerskapen i sig självt. Vilka som 
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känner sig marginaliserade, 

inkluderade eller exkluderande. TCM 

bör likna mer som "non-profit-

organisationer" vilket en åtskillnad 

från steriotypisk "profit" 

marknadsföring. Slutsats: TCM bör 

kopiera den typ av marknadsaktiviteter 

som finns inom social marknadsföring. 
City marketing for 

Bogota ´: a case study in 

integrated place 

branding 

Kalandides, 

A 
2011 Syftet med detta dokument är att 

sammanföra teori och praktiken kring 

place marketing / marknadsföring 

från en utövares synvinkel. Det är en 

kritisk bedömning av den senaste 

tidens place marketing-strategi för 

staden Bogota ", Colombia. 

Teoretiskt sammanhang 

integrera place branding med 

andra planerings och 

positioneringsåtgärder. 

Place branding kan vara ett användbart 

verktyg för plats utveckling, om det 

uppfattas som en möjlig verktyg för 

beslutsfattande och ingår i en bredare 

konceptualisering av 

förhållandet mellan platser, inte 

begränsad som konkurrensverktyg. 
The influence of 

stakeholders 

involvement on the 

effectiveness of place 

branding 

Klijn, E. H. 

& Eshuis, J. 

& Braun, E. 

2012 Antagandet i litteraturen kring 

styrning är att intressenterna kan 

förbättrar chanser till framgångrika 

styrningsprocesser. Place branding 

har en stark styrningskaraktär och 

involverar många olika aktörer där 

ledningen är en av de parter i 

varumärkesprocessen.  

- Ett brett utbud av offentliga 

organisationer, varierande från 

kommuner till departement och 

myndigheter, har märkt sig genom 

organisatoriska branding, varvid 

organisationer som helhet har blivit 

plattformar för identitetsskapande och 

differentiering, utöver de tjänster eller 

politik de utveckla 
Towards a strategic 

place brand-management 

model 

Hanna, S. & 

Rowley, J. 
2011 Använder tidigare forskning kring 

modeller kring place branding-

management 

processer. Denna artikel utvecklar en 

konceptuell modell som är strategisk 

multi-dimesionell. 

SPBM-modellen. Fungera både 

som en ramverk för 

kontextualisera olika strömmar 

av forskning på place branding, 

informera, stödja place 

marketing och varumärkes 

chefer. 

SPBM-modellen är avsedd att hjälpa 

varumärkesansvariga att anpassa place 

branding´s utvecklingsstrategier, 

inklusive sanering, med 

varumärkesidentitet och varumärkes 

erfarenhet etc. Försöker hjälpa place 

managers att förstå de viktigaste 

verksamhetsområden och 

nyckelprocesserna . Vidare, som en 

strategisk och holistisk modell, 

kommer den att hjälpa olika 

intressenter i branding processen att 

förstå deras bidrag till den bredare 

processen.  
Expanding Goffman's 

Theater Metaphor to an 

Identity-Based View of 

Place Branding, 

Administrative Theory 

& Praxis, Vol. 35(4),ss. 

510-528 

Zavattaro, 

M. S. 
2013 Syftet är att 1) demonstrera att en 

stads place branding praktik är viktig 

strategisk managment. Genom att 

expandera Goffmans teater Metafor 

och förvaltningspraktik, (2) och 

förlänga Goffmans teori till en 

organisatorisk nivå, och (3) integrera 

image management teori på place 

branding praktiken i en form som är 

särskilt avsedda för en offentlig 

förvaltningspublik.  

Platsens varumärke, Goffmans 

teater Metafor, image 

managment 

Inom offentlig förvaltning finns det en 

viss misstro när PR, Marknadsföring, 

Varumärke tas upp. 

Platsmarknadsföring har blivit en 

nyckelkomponent av en stads 

offentliga styrning. Från att skapa 

identitet och den bilduppfattning med 

målsättning att främja långsiktiga, 

strategiska, dialoger med intressenter 

för att skapa ett förtroende och 

mervärde för varumärket. Goffmans 

metafor kan förlängas till 

organisatoriska nivåer och offentlig 

styrning och integreras i praktiken som 

rör sig bortom slogans och logotype. 
Branding the City: The 

Democratic Legitimacy 

of a New Mode of 

Governance. Urban 

Studies: an international 

journal for research in 

urban studies, Vol. 

50(5), ss. 1066-1082. 

Eshuis, J. & 

Edwards, A. 
2013 I vilken utsträckning har varumärkes 

processer i samband med urban 

styrning att uppfylla normer för 

demokratiska legitimitet och vilka 

omständigheter kan redogöra för 

detta? Forskningen mål är 

utforskande. Detta dokument syftar 

till att relatera teoretiskainsikter i 

fråga om styrning, demokratioch 

legitimitet till branding. Det 

utforskarrelationen och spänningar 

mellan branding och demokratisk 

stadsförvaltning . 

Varumärke: symbolism, 

(maktens) övertalningsredskap 

eller baserat på behov, Neo-

liberalism, demokratisk 

legitimitet,  

I båda fall exkluderades olika grupper 

från att bidra till en optimal 

demokratisk varumärkesprocess. I ena 

fallet exkluderades de boende 

invånarna helt, i andra fanns det inslag 

på att de boende kunde uttrycka sina 

känslor. Anledning till ena fallet 

gjorde det berodde på att de hade 

starkare historiska kopplingar till sitt 

område. Vidare hade detta område 

tidigt utvecklat vissa policys kring 

varumärket, vilket blev en viktig källa 

och styrmedel i förändringsprocessen 

för områdets identitet. Tillika kunde de 

boende bidra bredare till 

förändringsprocessen, just pga. att 

varumärkes processen skedde innan, 

inte samtidigt som det var i det andra 

fallet.  
Definitions of place 

branding – Working 

towards a resolution 

Anholt, S. 2010 Tidsskriften Place Branding och 

Public Diplomati, första numret av 

sjätte volym handlar om att starta en 

process som kan leda till något 

samförstånd, kring "brand och 

branding" och reda ut förvirringing 

kring användningen av dessa i 

samband med place reputation och 

image.  

- Om ett land vill förbättra sin 

internationella image, bör landet 

koncentrera sig på de nationella 

motsvarigheter av 

"produktutvecklingen " ( den effektiva 

och 

professionell marknadsföring av dessa 

produkter) snarare är Branding, med 

andra ord, är en process som pågår till 

stor del i huvudet på den konsument - 

ansamling av respekt och tycke för 

varumärket - och kan inte ses som en 

enskild teknik eller uppsättning av 

tekniker som 
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direkt bygger respekt eller smak.  

One person can make 

adifference – although 

branding aplace is not a 

one-man show. Place 

Branding and Public 

Diplomacy Vol. 9, 3, 

182–188 

Hakala, U. 

& Öztürk, 

A., S. 

2013 Syftet är att undersöka individers roll 

och deras visioner på place branding. 
Place branding Författarna menar att även en person 

kan göra skillnad, oavsett om att inleda 

varumärkesprocessen eller 

ompositionera staden. Båda fallen 

visar på att visionära ledare kan 

integrera en stark vision med ett 

strategisk fokus och en 

transformerande anda. En förändring 

om varumärket kan ske även om 

begreppet "city branding" inte använts.  
Kritiskt perspektiv - 
City/Place 
Branding/Marketing 

     In between social 

Engineering and 

gentrifaction - Urban 

restructring social 

movments and the place 

politics of open space. 

Journal of urban affairs, 

Vol. 34(2), ss. 153–168. 

Thörn, H. 2013 Artikeln undersöker framväxten av 

en stads motkultur och sociala 

rörelseri Christiania, Köpenhamn och 

Haga i samband med den 

skandinaviska välfärdsstaten, från 

1970-talet fram till idag. Specifikt 

undersöka det förhållandet mellan 

stadsförvaltningens 

gentrifieringsprocesser och de sociala 

rörelser i den urbana 

omstruktureringen av skandinaviska 

städer. 

Teorier som är kopplade till 

diskursanalysen (dvs. 

stadsförvaltning, sociala 

förändringar, gentrifiering, och 

politiken kring offentlig 

förvaltning). 

I de båda omnämna fall fanns det 

motstånd till storskalig stadsplanering 

(70-talets), främst från arkitekter. 

Övergången till en mer 

"decentralicerat" planering har varit till 

förmån att privata aktörer ökat sin 

påverkan. Nya sociala rörelser verkar 

både ha öppnat upp för motstånd kring 

gentrifiering och kommersalisering av 

innerstäderna i både Danmark och i 

Sverige. Det finns skillnader mellan 

fallen, Haga där motståndet mer 

handlade om att bevara platsen 

tenderarade att vara mer framgångsrikt 

jmf. mot Kristiania. Dvs. motstånd till 

att bevara "det historiska" tendeerar 

vara starkare argument än en plats 

befolknings rätt till en viss typ av 

"livsstil".  
The legitimacy of 

regional governance 

networks - Gaining 

credibility in the shadow 

of hierarchy. Urban 

Studies, Vol. 51(11), ss. 

2371–2386 

Levelt, M. & 

Metze, T 
2014 Syfte är att undersöker källorna till 

legitimitet hos de regionala nätverk 

som styr, särskillt om 

uppmärksamheten till frågan om 

trovärdighet. Författarna menar att 

legitimiteten i regionala nätverken är 

inte bara grundar sig på legitima, 

motiverat i med samtycke, men även 

på förmågan hos den regionala 

styrande nätverk för att skapa 

trovärdighet i skuggan av hierarkiska 

beslutsfattandet.  

Normativ dimensioner om 

legitimtet för stadsskick 

(legalitet, motiverbart och 

samtycke). Trovärdighet 

En strategi att stärka legitimiteten är 

att sammanlänka lokala policys med 

nivåer högre upp så som ex. regionens. 

Ett annat sätt kräver inte institutionell 

konsolidering, utan kan uppnås genom 

skapandet av frivilliga nätverk som 

inkluderar en mängd aktörer som har 

ett beroendeförhållande gentemot 

varandra. Dessa nätverk är inte 

institutionaliserade som andra formern 

och en följd av färre rättstraditioner, 

sämre möjlighet till berättigande och 

färre förfarande (om ens något) att nå 

formellt samtycke.  
Local Governance ‘in 

Swedish’? Globalisation, 

Local 

Welfare Government 

and Beyond. Local 

Government Studies, 

Vol. 34(3), ss. 363–377. 

Granberg, 

M.  
2008 Hittar ingen tydlig teori 

 

Slutsatsen är att de svenska 

kommunala aktörer står inför dubbla 

utmaningar, dels att agera effektivt (att 

vara känslig för de behov och krav 

lokala "eliten"), samtidigt som att ha 

demokratisk legitimitet (är känslig för 

behoven och kraven från alla 

medborgare). 

Image 
     The 4D Model of the 

country image: An 

integrative approach 

from the perspective of 

communication 

management. The 

International 

Communication Gazette,  

Vol. 77(1), ss. 102–124 

Buhmann, 

A. & 

Ingenhoff, 

D. 

2015 Artikeln undersöker hur tillgänglig 

kunskapen från olika 

forskningsområden kan struktureras 

och konsolideras för att producera en 

integrerad modell för att analysera 

country image. 

Teorier kring fyra 

forskningsperspektiv: 

företagsekonomi, 

socialpsykologi , statsvetenskap 

och kommunikationsvetenskap . 

Artikeln presenterar en 4D modell. 

Med den konceptuella modellen kan 

konsekvent ange alla kognitiva bild 

dimensioner genom att hänvisa till 

landets attributer som är definierad på 

Smiths (1991) teori. Genom modellen 

kan landets avbildningar härledas 

genom att integrera begrepp från den 

nationella identiteten forskning, teori 

och reputation management. 

Brand Identity  
     Developing and applying 

a place brand identity 

model: The case of 

Slovenia. Journal of 

Business Research, Vol. 

66, ss. 45–52 

Ruzzier, 

M.K. & 

Chernatony, 

D.L. 

2013 På grund av avsaknaden av en 

allmänt accepterad modell av plats 

varumärke identitet, avser denna 

studie att skapa en modell som har 

sina rötter i marknadsföringen, 

turism och sociologisk litteratur. 

Delphi modellen, place 

branding, skapar en egen 

teoretisk modell för "place 

branding identity".  

Utvecklingen av en 

varumärkesidentitet är en ständigt 

pågående process. Viktigt att 

säkerställa en långsiktig 

kommunikation mellan olika 

intressenter, där offentliga org. spelar 

en central roll. Det största gapet i detta 

fall berörde kvalitetsbedömning mellan 

det upplevd och det faktisk image och 

identitet.  
Modeling corporate 

identity 
Alessandri, 

W. S 
2001 Artikeln behandlar nya konceptuella 

och operativa definitioner kring 

företagsidentitet. Baserat på 

definitionerna så skapas en modell 

för att hitta samband i ett företags 

mål, image och rykte. 

Artikeln listar definitioner på 

företagsidentitet från år 1989 och 

framåt för att sedan analysera 

och diskutera dessa.  

Undersökningen visar att 

företagsidentitet är en utåtriktad 

presentation av företaget, där en konsis 

och tillfredställande företagsidentitet 

kommer att producera en positiv 

företags image. Med tiden kommer att 
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den konsista intrycket av företagets 

image att producera ett positivt 

företags rykte. 
The dynamics of 

organizational identity 
Hatch, J. M. 

& Schultz, 

M. 

2002 Artikeln belyser en en modell kring 

organisatorisk identitets dynamik 

som bygger på fyra processer: 

Länken mellan organisatorisk 

identitet till kultur och bild. Medan 

de processer länkar identitet och 

image (spegling och intryck) vilket 

har belysts innan i annan litteratur. 

Artikeln gör ett försök att artikulera 

de processer som förbinder identitet 

och kultur (Reflektering och uttryck), 

och interaktionen mellan de fyra 

processerna för att tillsammans 

skapa, underhålla och förändra den 

organisatoriska identiteten. 

Analys av teorier från Cooley, 

Goffman och Mead om 

organisatorisk identitet vilket 

ligger som bas till social 

identitets teori som de flesta 

organsatorisk identitets 

forskning är baserat på. 

Tre viktika aspekter. 1) Meads teori 

bidrar till förtåelsen kring social 

identitets teori vilket bidrar till 

teoritiseringen av organsiatorisk 

identitet som en social process. 2) 

Argumentation för att identitet och 

kultur behövs i definitionen av org. 

identitet. 3) Processen av att koppla 

org. identitet, kultur och image 

erbjuder en sammanställning av vad 

det innebär att säga att identiteten är en 

social process. Alltså, veta hur org. 

identitet fungerar kan hjälpa till att 

undvika org. dysfunktion och öka 

effektiviteten. 
The dynamics of place 

brands: An identity-

based approach to place 

branding theory. 

Marketing Theory. Vol. 

01/2013 ss. 69-86  

Kavaratzis, 

M & Hatch, 

M.J.  

2013 
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