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SAMMANFATTNING 

Om man studerar befolkningsutvecklingen i Sverige blir bilderna motstridiga. I två tredjedelar 

av landets kommuner har befolkningen minskat under de tio senaste åren. I glest befolkade 

områden är betydelsen av ett tillräckligt befolkningsunderlag central. Ett vikande 

befolkningsunderlag hotar både kommersiell och offentlig service, med risk för allt lägre 

attraktionskraft. De prognoser som gjorts över befolkningsutvecklingen pekar på att dessa 

obalanser med all sannolikhet kommer att förstärkas. Befolkning och verksamheter 

koncentreras i allt högre utsträckning till större städer, medan flera andra delar av landet 

riskerar fortsatta kraftiga befolkningsminskningar. Denna utveckling är inte unik för Sverige. 

Stora delar av Europa genomgår en liknande utveckling. Den ekonomiska omvandlingen styr 

dessutom koncentrationen till vissa tillväxtregioner. Det finns dock flera exempel på 

kommuner som lyckats vända en negativ befolkningstrend. En bra idé och rätt personer på rätt 

plats vid rätt tidpunkt kan innebära en skillnad, också förbättrade kommunikationer har gjort 

situationen bättre för åtskilliga kommuner. Enligt forskning vid Internationella 

handelshögskolan i Jönköping, om varför städer växer har det visat sig att under perioden 

1993-2002 så har större städer, med 300 000 invånare eller mer, befolkningsökning. Men 

sedan 1993 så minskar städer med färre invånare än 70 000. Inom marknadsföringen finns det 

ett intressant område som på engelska heter Place marketing eller även benämnt City branding 

och översatt till svenska; Platsmarknadsföring. Platsmarknadsföring är en 

marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt 

område, oftast riktat mot en eller flera väl definierade målgrupper. Målgrupperna kan delas 

upp i tre breda kategorier. Den första kategorin är näringslivet, dvs. företag som vill etablera 

en verksamhet eller göra investeringar knutna till en viss plats. Den andra kategorin är turister 

eller besökare. Den tredje kategorin är potentiella invånare, i första hand individer med goda 

och stabila inkomster (med andra ord goda skattebetalare). Platsmarknadsföringen är således 

huvudsakligen utåtriktad mot objekt som ligger utanför platsen i kartografisk mening. Men 

platsmarknadsföring fyller också en inåtriktad funktion mot de företag och människor som 

redan finns ”på plats”. Författaren till denna uppsats är boende på en mindre ort, Nyköping i 

Södermanlands län, denna ort går med tanke på dess storlek mot strömmen, trotsar statistiken 

och har faktiskt tillväxt. Nyköping och ämnet Platsmarknadsföring är avgränsningarna för 

denna uppsats. För Nyköpings del handlar en del av den positiva tillväxten om närheten till 

Stockholm, som är en stor arbetsmarknadsregion och utbyggnaden av Skavsta flygplats efter 

flygbolaget Ryanairs etablering där men också av att Nyköpings kommun aktivt arbetar med 

en marknadsföringskampanj på lång sikt som denna uppsats också kommer att behandla. 



Denna marknadsföringskampanj startade 2002 i Stockholm och är ännu pågående.  Det är 

många områden att ta hänsyn till då man ska marknadsföra en plats och det finns många olika 

sätt att närma sig området. Bakgrunden till denna uppsats är ett intresse och nyfikenhet för 

ämnesområdet Platsmarknadsföring och även att se närmare på hur detta har tett sig i ett 

”verkligt exempel” såsom Nyköping. Syftet är att lära mer om ämnesområdet, att se hur 

studieobjektet Nyköpings kommun har agerat och vad säger statistiken. 

Marknadsföringskampanjen som Nyköpings kommun utför är fortfarande pågående och ett 

flertal utvärderingar av denna har förstås gjorts. I denna uppsats kommer den senaste utförda 

enkätundersökningen från 2007-11-05 att användas som underlag. Med hjälp av denna och 

övrig empiri har detta lett fram till att jag har kunnat granska de framgångsfaktorer som 

Nyköpings kommun använder sig av för att marknadsföra sig och enligt de slutsatser jag har 

dragit så har de vänt sig till rätt målgrupp och man kan också tydligt se mönstret hur de har 

gjort för att lyckas med detta. Responsen måste anses som god då tillväxten till staden 

ytterligare har ökat och nu har man utökat sitt tillväxtmål.  

 

Nyckelord: City branding, Place marketing, Platsmarknadsföring, tillväxt, kluster, 

befolkningsökning, Nyköping 

Definitions/Begrepp: “A brand is a product or service made distinctive by its positioning 

relative to the competition and by its personality, which comprises a unique combination of 

functional attributes and symbolic values”(Hankinson & Cowking. 1993, p.10).  

City branding, the city brand cannot work as an umbrella to cover all aspects of life and 

activity in a city, but it might be worth breaking it down into its components in terms of the 

major audiences it addresses. This is what has been practiced within city marketing. The city 

is simultaneously a place of residence and a place of work for people that live in it, a 

destination for the people that visit it, a place of opportunity for the people who invest in it. Is 

it then possible to develop different brands for each of those audiences? Practices shows; “yes 

we can”. So the city becomes a multitude of brands, a brand line similar to a product line 

(Kavaratzis, M. & Ashworth, G.J. 2005). 

 Place branding is merely the application to product branding to places. (Kavaratzis, M. & 

Ashworth, G. J. 2005).  

  

Platsmarknadsföring: strategier för hur man kan marknadsföra en plats alternativt ort/stad.  
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” Flytta till Nyköping - du blir gravid 

Ni har sett det i tunnelbanan. 
Det är egentligen ganska enkelt. 

Man flyttar till Nyköping. Där blir man lycklig. Man finner lugnet. 
Titta på bilderna. En gravid kvinna (hon är namngiven och heter typ Anna Olofsson) spanar ut över det 

vida havet. Hon håller en stor kopp te i ena handen, klappar sövande på magen med den andra. 
Hon vet någonting som ingen annan vet. Hon har funnit källan till livet. Sanningen bakom lugnet. Hon 

har flyttat till Nyköping. Där är allt softat svartvitt. Där bor man på klippor i skärgården, ett med 
naturen. Man är gärna barfota för till Nyköping kommer aldrig hösten. Man har hästsvans, lite 

avslappnat så där. 
Man tillbringar "quality time" med sin dotter. På klippan. Vid havet. I den ljuvliga skärgården. 

 
Där går vi stressade stockholmare och ser denna nazistliknande propaganda - för en skitstad. 

Det kokar i oss när vi tvingas se denna vidriga lantispropaganda. Vi knyter näven i våra designerjeans 
och lovar oss själva att aldrig, ALDRIG sätta foten i den där hålan. 

Vi önskar att de där låtsasfigurerna, som bara finns i en hopplöst skenhelig reklamares sinnebild för 
"frid", skulle dyka upp på riktigt så vi kunde spotta dem i ansiktet, skrika svordomar och ge tillbaka all 

ångest och vrede som de gett oss. 
 

Bo i Nyköping, skriker skylten. 
Nyköping är Satan, skriker jag”. 

 
 
 
 

lindberg 
(http://lindberg.webblogg.se/151006161406_flytta_till_nykping__du_blir_gra.html) 
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1. INLEDNING  

 

1.1 Bakgrund  

Om man studerar befolkningsutvecklingen i Sverige blir bilderna motstridiga. I två tredjedelar 

av landets kommuner har befolkningen minskat under de tio senaste åren. I glest befolkade 

områden är betydelsen av ett tillräckligt befolkningsunderlag central. Ett vikande 

befolkningsunderlag hotar både kommersiell och offentlig service, med risk för allt lägre 

attraktionskraft. Tidigare flyttade arbetskraften till arbetstillfällena, medan det idag är en liten 

andel som flyttar på grund av arbetslöshet. Över hälften av alla som flyttar är i åldern 20 till 

29 år, och de flyttar främst för att utbilda sig. För övriga åldersgrupper är rörligheten lägre än 

den var för 30 år sedan. De sociala uppoffringarna upplevs många gånger som alltför höga. 

Det är i allt högre grad så att företag etablerar sig på orter där det finns god tillgång till ”rätt” 

arbetskraft (Arena för Tillväxt1, Lokal och regional attraktionskraft, 2006:5). De regionala 

obalanserna i befolkningsutvecklingen har under 1990-talet blivit allt mer uppenbara. De 

prognoser som gjorts över befolkningsutvecklingen pekar på att dessa obalanser med all 

sannolikhet kommer att förstärkas. Befolkning och verksamheter koncentreras i allt högre 

utsträckning till större städer, medan flera andra delar av landet riskerar fortsatta kraftiga 

befolkningsminskningar. Denna utveckling är inte unik för Sverige. Stora delar av Europa 

genomgår en liknande utveckling. Under de senaste 30-40 åren har antalet födda barn per 

kvinna i Europa minskat från 2,6 till 1,4 (Källa: UN World Population Prospects, The 2000 

Revision) - en nivå som innebär att befolkningen minskar utan nettoinvandring. Den 

ekonomiska omvandlingen styr dessutom koncentrationen till vissa tillväxtregioner. Vidare 

har storstadsregionerna i dagsläget en stor dragningskraft på framförallt ungdomar och 

invandrare. Men utvecklingen går att påverka. En negativ befolkningsprognos ska främst 

tolkas som en varning, det vill säga att den utveckling som förutspåtts är sannolik om ingen 

förändring sker. Det finns en risk att negativa prognoser får en självuppfyllande effekt, vilket 

är olyckligt eftersom nyckeln till förändring till viss del ligger hos befolkningen själv. Det 

finns flera exempel på kommuner som lyckats vända en negativ befolkningstrend. En bra idé 

och rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt kan innebära en skillnad. Förbättrade 

kommunikationer har gjort situationen bättre för åtskilliga kommuner. En del kommuner har 

lyckats bilda så kallade vinnarkluster. De har genom samarbete med grannkommuner 

                                                 
1 Arena för Tillväxt är svenska kommun- och landstingsförbundens forum och forskningsorgan inom kommunalt 
tillväxt- och utvecklingsarbete. Arena för Tillväxt har bedrivit jämförande studier av vad som präglar 
framgångsrikt kommunalt utvecklingsarbete.  
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och/eller olika aktörer i regionen lyckats vidareutveckla ett näringsområde inom vilket man 

nått framgång. Miljöombyte i någon mening anges ofta som skäl till varför man flyttar och 

boendemiljön kan alltid göras mer attraktiv (Arena för Tillväxt, Mot strömmen – en studie om 

inflyttare till mindre kommuner, 2002:7). 

    

Enligt forskning vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, om varför städer växer  

(Professor Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan, Jönköping) har det visat sig att 

under perioden 1993-2002 så har större städer, med 300 000 invånare eller mer, 

befolkningsökning. Men sedan 1993 så minskar städer med färre invånare än 70 000. Inom 

marknadsföringen finns det ett intressant område som på engelska heter Place marketing eller 

även benämnt City branding och översatt till svenska; Platsmarknadsföring.  

 

City branding (Platsmarknadsföring) är en marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla 

utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område, oftast riktat mot en eller flera väl 

definierade målgrupper (Ward & Gold 1994). Som i stort sett all marknadsföring är det en 

positiv bild som förmedlas, antingen i syfte att konstruera en ny image eller för att ersätta en 

negativ image (Avraham 2004). Målgrupperna kan delas upp i tre breda kategorier (Kearns & 

Philo 1993). Den första kategorin är näringslivet, dvs. företag som vill etablera en verksamhet 

eller göra investeringar knutna till en viss plats. Den andra kategorin är turister eller besökare. 

Den tredje kategorin är potentiella invånare, i första hand individer med goda och stabila 

inkomster (med andra ord goda skattebetalare). Platsmarknadsföringen är således 

huvudsakligen utåtriktad mot objekt som ligger utanför platsen i kartografisk mening. Men 

platsmarknadsföring fyller också en inåtriktad funktion mot de företag och människor som 

redan finns ”på plats” (Ek & Hultman, 2007:28). Kotlers marknadsföringsrecept (Kotler et 

al.1993) betonar i likhet med annan marknadsföring betydelsen av goda ambassadörer, 

människor som är stolta över den plats där de bor och verkar och som därför förmedlar 

positiva berättelser om platsen för andra människor. Platsmarknadsföringens inåtriktade 

funktion rymmer också en annan ambition. Genom att göra lokalbefolkningen och det lokala 

näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring, blir den utåtriktade marknadsföringen 

legitimerad och därmed mer trovärdig (Ek & Hult, 2007:29).  Detta kan man se exempel på i 

studieobjektet Nyköpings kommun att de har tagit fasta på. Detta presenteras och diskuteras 

längre fram i uppsatsen. På Nyköpings kommuns hemsida (www.nykoping.se) söker man 

efter så kallade stadsambassadörer och i annonskampanjen som är utförd i Stockholm så har 

man använts sig av människor från orten på bilderna i reklamen.  
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1.1.1 Kluster  

Platsmarknadsföring kommersialiserar platser. Platser, städer, regioner och ibland hela länder 

är i denna marknadsföringspraktik en vara som kan produceras, marknadsföras och 

konsumeras enligt Philo & Kearns 1993. På tal om regioner så talas det inom 

platsmarknadsföring om kluster. Speciellt skapandet av kreativa kluster är en nyckelfaktor för 

regional utveckling. Med kreativa kluster menar Porter (2000) företag som är lokaliserade och 

sammanlänkade med varandra genom en geografisk plats, branschrelaterade företag och 

intresseinstitutioner inom ett specifikt område som både konkurrerar och samarbetar. NUTEK 

är en av de aktörer som har gett ut en rad skrifter om kluster.  Man skriver i en rapport från 

1998 (NUTEK, Kluster och klusterpolitik) att det inte finns någon vedertagen definition på 

kluster utan att detta i likhet med begrepp såsom industriella nätverk, industriella system, 

teknologiska system och resursområden – är ord som betecknar beroendeförhållanden mellan 

aktörer. De har ett ömsesidigt beroende av varandra inom ett avgränsat geografiskt område. 

De viktigaste effekterna av kluster är enligt Torége, Norberg och Lexén (2005:57) att kunskap 

sprids snabbare och effektivare mellan företag lokalt än globalt. De anser också att kluster 

ökar tillgången på rätt kompetens då den förädlas tillsammans mellan människor lokalt och att 

kompetenta människor söker sig till de rätta klustren. Porter (2000) hävdar att platser och 

städer där företag samarbetar och samtidigt har klara relationer till institutioner är mer 

innovativa, internationellt konkurrenskraftigare och kapabla att växa snabbare än städer med 

svagare lokala nätverk.  

 

Denna diskussion om kluster kan man hänföra till frågan om hur städer försöker att skapa sig 

ett attraktivt varumärke i konkurrensen med andra städer. Konkurrensen handlar om att 

attrahera näringsliv och människor till staden. Detta kommer att tas upp under diskussionen 

längre fram i uppsatsen där jag kommer att diskutera omkring ett samarbete i 

Nyköpingsregionen som heter ONYX (Oxelösund-Nyköping) som man kan se som ett slags 

klustersamarbete mellan två närliggande städer.  

 

1.1.2. Attraktiv stad  

För att nu återgå till ämnet platsmarknadsföring och här knyta det till att en plats kan vara 

detsamma som en stad. Vad är det då som man kan välja att marknadsföra? Vad är det som 

gör en stad attraktiv? Begreppet attraktiv stad är svårt att entydigt definiera. Detta begrepp 

kan få den mest skiftande innebörd beroende på vem man frågar och vad vederbörande fäster 

avseende vid. Det kan ligga nära till hands att fråga en arkitekt till råds om vad man ska mena 
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med en attraktiv stad. Man kan då kanske få till svar att vackra vyer är en bra början, men att 

det inte räcker. En attraktiv stad är en stad där ett stadsstyre systematiskt tagit tillvara och 

utvecklat kultur- och skönhetsvärden för såväl enskilda hus som för gemensamma stadsrum 

som torg och gatuutrymmen och dessutom genom effektiva restriktioner undvikit stilbrytande 

och förfulande inslag i stadsmiljön. Om man frågar en miljöpolitiker kan svaret bli att en 

sådan stad bör uppvisa grönska och luftighet med parker, promenad- och cykelstråk, gärna 

längs vattendrag, tillgång till trivsamma caféer och restauranger i en angenäm miljö. Men det 

gäller att inte bara bredda gatorna för ännu mera trafik. Enligt hans eller hennes mening bör 

istället stadsstyret sträva efter att minska bilismen i innerstaden med dess olycksrisker, buller 

och utsläpp av avgaser samt andra förorenande utsläpp. Om man istället vänder sig till en 

industriman, kan man få ytterligare en tolkning av begreppet attraktiv stad, i vart fall av 

undersökningar som gjorts i denna fråga i USA att döma. Chefer i högteknologiska företag 

väljer där ut orter för etableringar efter bland annat följande för företagen betydelsefulla 

faktorer; tillgång till kvalificerad arbetskraft, möjligheter till forskarkontakter på företagens 

specialområden, företagsklimat, nivå för bygg och bostadskostnader, kostnader för 

persontransporter, utrymmen för expansion, skolornas mångfald och kvalitet, rekreations- och 

kulturutbud samt kommunal skattenivå. Tolkningar av begreppet attraktiv stad kan ytterligare 

mångfaldigas. I grunden ligger att begreppet attraktiv stad är mångdimensionellt och 

mångfacetterat. Kunskap om vilka faktorer som människor upplever som positiva i en stad 

och som därför kan inverka på deras lokaliseringsval kan vara av intresse för ett stadsstyre då 

det frågar sig vad det skall göra för att öka en stads attraktivitet. (Andersson 1998:13-14) 

 

1.1.3 Varumärke  

Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2001:469) definierar ett varumärke som ett namn, en 

benämning, ett tecken, en symbol, design eller en kombination av dessa som identifierar 

producenten eller säljaren av en särskild produkt eller tjänst. Vidare menar de att konsumenter 

ser varumärket som en viktig del av en produkt och att varumärkesbyggandet kan öka värdet 

av denna. I slutet av 1990-talet blev det populärt att som strategisk marknadsföringsaktivitet 

skapa varumärken för geografiska platser. (Ward 1998:10). Porter (1995) menar att man insåg 

att städer kunde skapa konkurrensfördelar genom att marknadsföra stadens unika identitet och 

miljö. Det finns ett antal nyckelfaktorer som spelar in i vad som skapar ett lands eller en stads 

image. Dessa faktorer är enligt Dowling (2001:197): turister, turistmarknadsföring, 

informationskanaler, historia, politiskt klimat, produktmarknadsföring, kulturell export, 

sportevenemang, varumärken, natur och affärsexport.  
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1.1.4 Vad innebär tillväxt?  

Enligt Arena för Tillväxt (Lokal och regional attraktionskraft 2006)  

• menas med tillväxt att värdet av den samlade produktionen av varor och tjänster ökar.  

• Tillväxt av produktionen måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån ekologisk 

och social hänsyn.  

• Tillväxt innebär också att människor ges förutsättningar att utvecklas och att det sker 

en ökning av välfärden i ett brett samhällsperspektiv.  

 

Tillväxt förknippas bland annat med en positiv befolkningsutveckling. I nuläget minskar 

befolkningen i en stor del av landets kommuner och regioner. Detta är en utveckling som har 

flera orsaker och som oftast förklaras med en ökad omflyttning. Även om 

befolkningsomflyttningarna ökat något under det senaste decenniet, så beror det vikande 

befolkningsunderlaget i många kommuner på låga födelsetal och höga dödstal. Nya studier 

visar dessutom att kommuners utvecklingspotential i många fall påverkas mer av 

åldersstruktur än av befolkningstillväxt. Befolkningsfrågan är dock bara en av flera faktorer 

som påverkar tillväxt och utveckling. En annan faktor som påverkar tillväxtpotentialen, och 

som i hög grad är beroende av befolkningsunderlagets struktur, är den ekonomiska situationen 

i en kommun, ett landsting eller en region. Detta påverkar handlingsutrymmet för strategiskt 

utvecklingsarbete och tillväxtfrämjande åtgärder. Det finns därför anledning för kommuner att 

arbeta långsiktigt och strategiskt med den ekonomiska situationen, att åstadkomma god 

ekonomisk hushållning och prioritera mellan olika områden. En tredje faktor är möjligheterna 

till förnyelse inom näringslivet. Detta påverkas i sin tur av en rad olika faktorer, exempelvis 

tillgången till arbetskraft med rätt kompetens, en fungerande infrastruktur för att underlätta 

flödet av varor och tjänster, kompetens, information, ett bra innovationsklimat, ett 

utvecklande ledarskap samt graden av nyföretagande i regionen. Företag ser idag 

strukturomvandlingen som både ett hot och en möjlighet där omställning i kompetens är en 

nödvändighet. Brist på kvalificerad arbetskraft ses som ett betydande hot mot tillväxt i 

framtiden. Förnyelse är också beroende av ett väl fungerande samspel mellan människor där 

faktorer som social tillit, lärande, ledarskap och entreprenörskap spelar en viktig roll. (Torége, 

J., Norberg, M., & Lexén, R. (2005). Spela roll – en bok om lokal och regional utveckling.) 
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1.1.5 Vilka typer av kommuner har inflyttning?  

• Kommuner med stor efterfrågan på arbetskraft 

• Kommuner med pendlingsavstånd till en större stad 

• Kommuner med attraktiv boendemiljö 

• Kommuner som tar emot många flyktingar  

• Kommuner med många säsongsarbetare  

 

Exemplet med kommuner med stor utpendling anger att dessa kommuner ofta ligger i 

närheten av en större stad eller på andra sätt är attraktiva kommuner att bo i, här stämmer 

exempelvis Trosa och Nyköping in. Mindre kommuner som trots ett ganska stort avstånd till 

en större stad kan ha en hög utpendling (personer som dagligen pendlar till sitt arbete) och 

detta är ett tecken på hög attraktivitet. Inflyttarna är beredda att resa längre sträckor till och 

från arbetet för att åtnjuta den boendemiljö som finns i kommunen. Det man värdesätter och 

anser som ett attraktivt boende kan vara en god livsmiljö och rimliga bostadspriser. Detta får 

som konsekvens att folk är beredda att arbetspendla allt längre sträckor vilket kan gynna 

kommuner som ligger på behörigt avstånd från de större städerna (Lokal och regional 

attraktionskraft 2006:32). Ofta bosätter sig barnfamiljer i denna typ av kommun, vilket gör att 

omsättningen på befolkningen blir stor. Unga barnfamiljer flyttar till kommunerna, men 

barnen flyttar därifrån när de uppnår vuxen ålder. Äldre inflyttare söker sig oftast till 

kommuner med en attraktiv boendemiljö, däremot är avstånden till en större stad i mindre 

betydelse för denna grupp (Mot strömmen, 2002: 18-21).   

 

1.1.6 Vad förklarar skillnader i lokal och regional attraktivitet?  

Vad som innebär attraktivitet, vilka som är förklaringsfaktorerna, vilka indikatorer kan 

användas för att mäta attraktivitet och hur ser orsakssambanden ut mellan dessa faktorer? 

Denna diskussion finns det inga entydiga svar på och det finns en del metodologiska problem 

omkring dessa frågor (Lokal och regional attraktionskraft 2006:36), en diskussion kommer att 

göras omkring studieobjektet Nyköpings tänkbara framgångfaktorer och hur kommunen har 

arbetat med att marknadsföra dessa och en del statistik visar på utvecklingen som har skett. 

Diskussionen om attraktionskraft berör en hel del ”mjuka faktorer”, kvalitativa analyser, och 

dessa kommer till viss del att förklaras i uppsatsen, men det är även av stor vikt att 

komplettera med fakta av kvantitativ karaktär. Dessa i form av statistik presenteras i 

empiriavsnittet längre fram i uppsatsen.  
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Detta med City branding (platsmarknadsföring) var för mig ett nytt område som jag ville öka 

min kunskap inom. Speciellt med tanke på att jag är boende i ett område som är en mindre ort, 

Nyköping, och som med tanke på sin storlek trotsar statistiken och faktiskt har tillväxt. Det 

finns nämligen några få undantag på regioner med invånare under 70 000 som har en positiv 

tillväxt. Strömstad, Haparanda och Nyköping är exempel på regioner som har lyckats och som 

har haft stimulans av en fjärrmarknad. Nyköping kommer framöver att vara avgränsningen, 

objektet, för denna uppsats. För denna orts del handlar en del av den positiva tillväxten om 

närheten till Stockholm, som är en stor arbetsmarknadsregion och utbyggnaden av Skavsta 

flygplats efter flygbolaget Ryanairs etablering där.  

 

Bland annat detta har legat till bakgrund för Nyköpings kommuns beslut att genomföra en 

marknadsföringskampanj för området på lång sikt. Kampanjen startade 2002 och är ännu 

pågående. Nyköpings kommun valde att genomföra en marknadsföringskampanj med 

anledning av att de har ett tillväxtmål för att kunna behålla den servicenivå de har idag och 

som folk har vant sig vid. Forskning visar nämligen att det inte finns något stillastående läge 

för en kommun, antingen växer man eller så minskar man (Niedomysl, Thomas, avhandling). 

I Nyköping vill man växa. Marknadsföringen har skett i tunnelbanan i Stockholm i form av 

affischer, lockande bilder inne i tunnelbanetågen, marknadsföring i tidningar och stora posters 

utmed motorvägen E4: an i både norr- och sydgående riktning utanför Nyköping. Nyköpings 

kommun har under åren med pågående kampanj haft en positiv tillväxt. Annonserna till 

kampanjen går att beskåda under bilagor.  

 

1.2 Forskningsfråga  

Här väljer jag att använda beteckningen forskningsfråga snarare än problemformulering. 

Bakgrunden till detta val är enligt boken Samhällsvetenskaplig metod av författarna Tufte och 

Johannessen, att detta visar på den faktiska utgångspunkten för denna forskning inte är ett 

problem utan nyfikenhet.  

 

I inledningen kan man se att det är många områden att ta hänsyn till då man ska marknadsföra 

en plats. Det finns många olika sätt att närma sig området. Vidare kommer dessa att 

presenteras mer ingående under teori delen. Bland annat kommer framgångsfaktorerna att 

presenteras närmare. Dessa framgångfaktorer försöker förklara ”varför” platsmarknadsföring 

är framgångsrik eller inte. Bakgrunden till denna uppsats är ett intresse och nyfikenhet för 

ämnesområdet och även att se närmare på hur detta har tett sig i ett ”verkligt exempel” som 
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jag avser att studera närmare. Forskningsområdet att marknadsföra en plats och det verkliga 

exemplet i detta fall, Nyköpings kommun, är de avgränsade ämnena för uppsatsen. Hur har 

studieobjektet Nyköpings kommun agerat, kontra teorierna, och vad säger uppföljande 

statistik är frågor som kommer att behandlas.  

 

1.3 Syfte  

Under 1996-2001 utfördes forskning om vad marknadsföring betyder för inflyttningen till 

kommunerna. Under 2002 startade Nyköpings kommun kampanjen Bo i Nyköping. Sedan 

dess har inflyttningen till Nyköping stadigt ökat. Det har fram tills 2008 funnits ett tillväxtmål 

på plus 500 inflyttare netto och från 2008 och framåt är det tillväxtmålet nu ändrat till 700 

personer per år. Marknadsföringskampanjen är fortfarande pågående och sedan hösten 2007 

beslutade Kommunstyrelsen att den dittills tidsbegränsade kampanjen skulle ses som ett 

permanent arbete på bredden.  

(http://www.nykoping.se/sv/Nyheter/Marknadsforingen_starker_tillvaxten/).  

 

Syftet med denna uppsats är att kunna ge någon typ av svar/förklaring på forskningsfrågorna 

för uppsatsen. Forskningsfrågorna:  

• Vilka är de faktorer som Nyköpings kommun anser vara de viktigaste att 

marknadsföra? Hur har de gjort detta?  Vad har valts ut som stadens faktorer attraktiva 

nog att marknadsföra?  

• Vad har responsen varit? I vilken form kan man se resultatet?  

• Har Nyköpings kommuns satsning varit lyckosam? I så fall, i vilken bemärkelse?   

• Har man vänt sig till rätt målgrupp? 

 

1.4 Avgränsningar  

Begreppet Platsmarknadsföring är ett brett fenomen och kan appliceras på de flesta orter. 

Avgränsningen i denna uppsats kommer att gälla staden Nyköping och kampanjen ”Bo i 

Nyköping” som utförts sedan 2003 och fortfarande idag är pågående. Utvärderingen av 

kampanjen kommer att avgränsas, på grund av resurs- och tidsbrist, till att bestå av diskussion 

kring den empiri och primärdata som finns att tillgå i frågan, såsom en enkätutvärdering och 

även Nyköpings kommuns egna uttalanden och statistik från Statistiska Centralbyrån. 
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2. TEORI  

 

2.1 Marknadsföringsfenomen  

De flesta platser hamnar någon gång i problemsituationer, men en del hamnar där oftare än 

andra. Dessa kan vara platser som har förlorat dess huvudindustri eller företag och därför 

drabbas av arbetslöshet, stängda affärer och att folk lämnar platsen. Detta leder till förlorade 

skatteintäkter för platsen. Det finns också platser som har möjlighet att återfå sin attraktion. 

En del platser är starkt beroende av konjunkturen och det förekommer också platser som har 

genomgått en hälsosam transformation. Anledningen till att platser hamnar i dessa situationer 

kan vara intern tillväxt eller nedgång men även externa chocker och krafter kan vara orsaker. 

(Kotler, Haider, Rein, Marketing Places, 1993:3). 

 

Platser kan också bli offer för externa krafter som de inte kan kontrollera. Exempel på detta 

kan vara en ökad teknologisk utveckling på andra platser, ökad global konkurrens och 

förändring i politiska styrkrafter. I vår nya globala världsekonomi idag måste varje plats 

konkurrera med andra platser om ekonomisk fördel. Platser måste attrahera såväl företag, 

industriers placering, var företag väljer att placera sina huvudkontor, investeringskapital, 

turism och sportsevenemang och så vidare. Alla dessa faktorer ger upphov till ökad 

arbetskraft, inkomster, handel, investeringar och tillväxt. Nu för tiden är inte enbart företags 

placering på en plats intressanta, utan platser måste även utvecklas till att attrahera sig som 

säljare av varor, tjänster och samtidigt vara en aktiv marknadsförare av sina produkter och 

platsens attraktionskraft. Platser är på detta sätt definitivt produkter, vars identiteter och 

värden måste designas och marknadsföras. Platser som misslyckas med denna marknadsföring 

riskerar att drabbas av ekonomisk stagnation och nedgång. (Kotler, Haider, Rein, 1993:8)  

 

2.2 Vad ska platser göra för att lösa sina problem?  

Utsatta platser reagerar på dessa negativa utvecklingar och förändringar på ett varierat sätt. 

Vissa av dem gör ingenting på grund av att de lider brist på ledarskap eller är hänvisade till 

sitt öde. En central egenskap inom detta område är att platsers skiften i attraktionskraft sker 

betydligt snabbare än vad dess kapacitet är att reagera och motverka att detta sker. Här har 

säljare av en produkt eller tjänst en stor fördel före ”platssäljare”.  

Platsmarknadsföring består av fyra aktiviteter:  

1 Designa den rätta mixen av kommunala kännetecken och service.   
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2 Tillgodose attraktiva incitament för nuvarande och potentiella köpare och användare av 

dess varor och tjänster.  

3 Leverera en plats produkter och tjänster på ett effektivt och tillgängligt sätt.  

4 Marknadsföra platsens värde och image så att potentiella användare är fullt medvetna om 

platsens utmärkande fördelar.  

(Kotler, Haider, Rein, 1993:18)  

 

2.3 Strategisk platsmarknadsföring  

Figur 1.1 

Nivåer för platsmarknadsföring/Levels of Place Marketing  

 

 
Figur från boken Marketing Places (1993:19) av Kotler, Haider, Rein.   

 

 I figur 1.1 Levels of Place Marketing framgår de huvudsakliga elementen i strategisk 

platsmarknadsföring. Kotler et al. (1993:79) hävdar att platser måste börja utföra det företag 

har gjort sedan en lång tid. Nämligen strategisk marknadsplanering. Detta var anledning till 
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att de till ovanstående nämnda bok utformade denna modell. När man tar sig an denna modell 

är den första uppgiften att organisera en planeringsgrupp bestående av invånare, 

affärsmänniskor och lokala och regionala regeringstjänstemän.  Denna grupp måste vara väl 

medveten om värdet av att samarbeta mellan publika och privata sektorer men också värdet av 

att göra alla medvetna om uppgiften att skapa en plats framtid. Planeringsgruppens arbete 

består av tre olika uppgifter; Som nummer ett, måste de definiera och diagnostisera platsens 

kondition, dess huvudsakliga problem och deras orsaker. Som nummer två måste de efter 

detta utveckla en vision för långsiktigt arbete för dessa problem baserade på en realistisk 

sammansättning av platsens värde, resurser och möjligheter. Avslutningsvis, måste de 

utveckla en långsiktig aktivitetsplan som innehåller många mellanliggande steg av 

investeringar och transformeringar. Denna långsiktiga aktivitetsplan måste tillgodose att 

grundläggande service finns att tillgå och att infrastrukturen är god och bibehålls på detta sätt 

för att tillfredsställa dess invånare, företagare och besökare. Platsen kan också komma att 

behöva nya attraktioner för att förbättra livskvaliteten både för de nuvarande på orten men 

också för att attrahera nya investeringar, företag och människor. Platsen måste också på ett 

gott sätt kunna kommunicera och marknadsföra sina förbättringar. Slutligen, måste platsen få 

support från dess invånare, ledare och bostadsmarknaden för att utföra detta och göra platsen 

attraktiv för investeringar och besökare. En plats potential beror inte så mycket på platsens 

lokalisering, klimat eller naturtillgångar, så som till dess humana vilja, kunskap, energi, 

värden och organisation. Enligt författarna till boken Marketing Places finns det inte två 

platser som agerar likvärdigt i denna fråga. Platsmarknadsförare guidar sig fram med hjälp av 

ekonomiska teorier, demografi, industriella trender, politisk förståelse, verkliga exempel och 

praktisk erfarenhet. De har den starkaste uppfattningen att strategisk platsmarknadsföring är 

den mest lämpliga och produktiva taktiken för att lösa problemen för en plats. (Kotler, Haider, 

Rein, Marketing Places, 1993:19)  

 

2.3 Uppförandet av platsens granskning  

För att förutspå en plats framtida förutsättningar måste man sätta sig in i frågan; hur är 

kommunen och varför? Verktyget för att göra detta kallas en plats granskning vilket är en 

systematisk examination av en plats ekonomiska och demografiska karaktär, följt av ett försök 

att sortera ut dem till konkurrenskraftiga styrkor och svagheter, följt av en ansträngning att 

relatera dem till möjligheter (Opportunities) och hot (Threaths) (Kotler, Haider, Rein, 

1993:81). Inom företagsekonomi arbetar man enligt en SWOT-analys i samband med 

strategisk planering och marknadsplanering. SWOT är en förkortning av Strengths, 
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Weaknesses, Opportunities, Threats (styrka, svagheter, möjligheter och hot). För att göra detta 

måste en plats starta med god information om en plats ekonomiska och demografiska 

egenskaper, till exempel, dess populations storlek och uppbyggnad av könsfördelning, ålder, 

inkomster och utbildning. Industristrukturen och arbetsmarknadens karaktär, allmän säkerhet, 

naturtillgångar, transportmöjligheter och kulturella resurser. Dessa ämnesområden ger svar på 

frågor såsom; Vad har denna plats för förutsättningar att attrahera nya medborgare, turister, 

företag och investeringar. (Kotler, Haider, Rein, 1993:82). En plats måste också se till vilka 

dess konkurrenter är såväl som att se till att vara förberedd för framtida utveckling och trender 

som kan komma att påverka platsen. Detta kan vara till exempel makroekonomiska frågor 

såsom miljöfrågor, statens beslut, globala beslut och förändringar. Av stor vikt är också att en 

plats kan analysera dess styrkor (Strenghts) och svagheter (Weaknesses), när man har gjort 

detta har man nått alla punkterna i denna SWOT-analys och utmaningen med detta är att gå 

från att titta på en plats profil till att se till dess analys. Här gäller det att skaffa sig 

komparativa fördelar gentemot andra platser. Det gäller också för platser att reagera snarare 

än att agera i efterhand. Allt för många platser misslyckas med att upptäcka hoten innan de 

hinner bli överväldigande för dem. (Kotler, Haider, Rein 1993:98). 

 

2.4 Framgångsfaktorerna (Success Factors) för platsmarknadsföring  

Överlag då man ser till studier inom platsmarknadsföring kan man se att tyngdpunkt ligger 

inom att vara framgångsrik inom ledarskap, förvaltning, lokala resurser och även den lokala 

utvecklingen, samarbetet mellan statlig och privata verksamheter, nationella och 

internationella kontakter och nätverk och politisk enighet för att nå överenskommelser och 

etablera samhälleligt engagemang. Resultat indikerar att dessa element skall tillhöra arbetets 

struktur (Rainisto, Seppo K, Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing 

Practices in Northern Europe and the United States 2003:64). Detta arbetes struktur består av 

nio olika framgångsfaktorer att arbeta efter för att nå framgång inom platsmarknadsföring. 

Dessa är: 1) Anordna en planeringsgrupp, 2) Ha en vision och strategisk analys, 3) Platsens 

identitet & platsens image, 4) Statligt - privat samarbete, 5) Nå en politisk enighet, 6) Arbeta 

för att bli en global marknadsplats, 7) Lokal utveckling, 8) Processernas slumpmässighet och 

9) Vikten av ett gott ledarskap. Av dessa nio framgångsfaktorer kommer denna uppsats främst 

att fokusera på framgångfaktorerna som Nyköpings kommun främst har arbetat med, det vill 

säga, de har tillsatt en planeringsgrupp, de arbetar mot en vision och gör en strategisk analys. 

Kommunen arbetar intensivt med platsens identitet och platsens image, de har ett statligt - 

privat samarbete (ONYX). Politiskt har de arbetat med Nyköpings tillväxt sedan en lång tid, 
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denna kampanj och tillväxtstrategi påbörjades redan under förra mandatperioden och har nu 

efter riksdagsvalet 2006 även beslutats fortgå i Nyköping trots ny ledning i 

kommunfullmäktige. Lokal utveckling når man konstant genom att man nu har tillväxt i 

området och arbetet fortgår, så även ledarskapet inom kommunen och det förstärks genom 

beslutet att kampanjen har budgeterats att fortgå.    

 

2.5 Laddandet av varumärke  

Kotler, Asplund, Rein och Haider (1999:51) skriver om hur städers varumärke byggs upp med 

hjälp av imagemarknadsföring, attraktionsmarknadsföring, infrastruktursmarknadsföring samt 

personmarknadsföring. Kotler et al menar att dessa strategier bygger upp ett positivt 

varumärke kring staden för att kunna attrahera besökare, boende, arbetskraft, företag, 

industrier samt gynna export. Kotler et al förtydligar att dessa strategier visar på att de 

kreativa näringarnas produkter och de kreativa människorna spelar en stor roll i uppbyggandet 

av städers varumärke.  

 

• Imagemarknadsföring – En attraktiv stad utan en unik och urskiljbar image kan få 

konsekvenser som att den kan glömmas bort. Det gäller för städer att som exempel 

skapa en fyndig slogan som är trovärdig.  

 

• Attraktionsmarknadsföring – Om en stad besitter attraktiva omgivningar kan de 

använda sig av dem i marknadsföringssyfte. Dessa attraktiva omgivningar kan vara 

miljöer eller byggnader i städerna som naturligt blir attraktionsfaktorer eller så kan 

städer bygga attraktiva byggnader eller nöjesarenor till exempel. Kotler ger dessa 

exempel på faktorer som bör finnas med i en stads marknadsföring (1) naturen, (2) 

historiska personligheter och händelser, (3) shoppingmöjligheter, (4) 

kulturevenemang, (5) nöjen och avslappning, (6) sportevenemang och arenor, (7) 

festivaler, (8) arkitektur, byggnader, monument, statyer, (9) museer samt (10) diverse 

attraktioner.  

 

• Infrastrukturmarknadsföring – Kombinationen av image och attraktioner kan inte 

utveckla en stad. En stad kräver en grundläggande uppbyggnad av 

transportmöjligheter och telekommunikation för att stärka attraktionskraften. Om 

människor och företag kan transporteras till och från staden finns det möjlighet att de 

etablerar sig där.  
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• Personmarknadsföring – Städer kan ibland ha svårt att marknadsföra sig men tar då 

hjälp av olika människor. De människor städer använder sig av i sin marknadsföring är 

människor som på olika vis påverkar kännedomen av staden. Städer tar tillfället i akt 

att koppla dessa människor till sig för att öka stadens attraktionskraft. Dessa kan vara; 

(1) kända människor, (2) kompetenta människor, (3) entreprenörer eller (4) inflyttade 

människor.  

 

2.6 Push/Pull-strategier inom produktmarknadsföring  

 Inom marknadsföringen av produkter talar man om push/pull-strategier i syfte att stärka 

försäljningen. Här menas att en push-strategi är särskilt lämpad vid marknader som 

kännetecknas av en låg grad av varumärkestrohet, där köpbesluten tas i butiken och 

produktens fördelar är väl förstådda av kunden. Här är målet att få mellanhänderna 

(återförsäljarna) att beställa och tillhandahålla produkten i sortimentet samt att få dem att 

lansera och marknadsföra produkten gentemot slutkonsumenten. En pull-strategi innebär att 

tillverkaren använder sig av annonsering och promotion i syfte att förmå slutkonsumenterna 

att själva fråga efter produkten hos mellanhänderna, vilket ger incitament för beställningar. 

Denna strategi är lämplig när det föreligger en hög varumärkestrohet, när konsumenterna 

uppfattar stora skillnader mellan varumärken, och när kunderna väljer varumärke innan de går 

till butiken (Kotler, Marketing Management, 2003). Man kan applicera denna strategi på 

forskningsobjektet Nyköping på så sätt att man har en stolthet inom kommunen och anser sig 

ha ett starkt varumärke som man nu har valt att marknadsföra enligt pull-strategin, det vill 

säga använder sig av annonsering och promotion i syfte att förmå till exempel Stockholmarna 

att se till fördelarna för dem om de väljer att bosätta sig i Nyköping istället för att bo i 

Stockholm. Man vänder sig direkt till ”slutkonsumenten” med avsikten att påverka deras 

boende.  

 

2.7 Migrationsteori 

Bland de olika migrationsteorier som finns kan man urskilja på två olika typer – 

makroanalytiska modeller och mikroanalytiska modeller. Inom makroanalytisk 

migrationsteori söker man efter regelbundenheter som går att förklara med hjälp av 

matematiska termer. Man menar att migration ofta har sin förklaring i omgivningen och 

samhället. Relativt lite uppmärksamhet ägnas åt specifika situationer, och fokus läggs istället 

på att finna normer och regler som kan sägas vara grundläggande för all migration. Inom 

mikroanalytiska migrationsteorier fokuseras på beteendet hos individen. Till skillnad från den 
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makroanalytiska skolan ser mikroanalytisk migrationsteori till människan och inte till 

omgivning och samhälle (Jones, H. Population Geography 1990:189, 199-200).  Det finns 

ingen entydig teori inom migrationsstudier som kan sägas vara ”den gällande”. Olika forskare 

har genom tiderna försökt härleda olika befolkningsmönster till olika teorier, men ingen av 

dessa teorier är applicerbar på alla mänskliga flyttningsmönster, var och en har sina brister 

och fungerar bäst om de kombineras med varandra. Anledningar och orsaker till att människor 

flyttar är individuella, men det finns dock en rad faktorer som kan sägas vara generaliserande. 

Dessa faktorer är:  

• Ekonomiska faktorer 

• Sociala faktorer 

• Ekologiska faktorer 

• Individuella faktorer 

Kort beskrivet menas med de ekonomiska faktorerna till exempel tillgång till arbete. Sociala 

faktorer som motiverar flyttning kan vara allt från att man söker sig till sin bekantskapskrets 

som finns på annat håll, att man söker en annorlunda miljö för sig själv och eventuella barn att 

växa upp i eller dylikt. Ekologiska faktorer är i Sverige inte så vanligt förekommande som en 

orsak till flytt men dessa är faktorer som tvingar människor att fly från sina hem, såsom 

översvämningar, extrem torka och industriella olyckor såsom t.ex. Tjernobyl-olyckan, 

Ukraina, 1986, då kraftiga utsläpp av radioaktiva ämnen tvingade mer än 100 000 människor 

att evakueras från sina bostäder (www.ne.se, sökord: tjernobylolyckan). Det slutgiltiga 

beslutet att flytta fattas alltid, förutom vid tvångsförflyttning som i Tjernobyl-exemplet, av 

individen. Individens värderingar i kombination med olika faktorer som kan vara både 

ekonomiska och sociala ligger till grund för beslutet. Faktorerna kombinerar ofta varandra, 

men oftast är en av dem huvudorsak till flytt (Barrett, Population Geography, 1992:139-147).  

I forskningsobjektet Nyköpings fall skulle man kunna tala om att de sätter största fokus på att 

marknadsföra de sociala faktorerna som en huvudorsak till att flytta till Nyköping. Med detta 

menar jag då närheten till skärgården, ökad livskvalitet och generell närhet och smidighet i 

vardagen. Man jobbar också hårt på de ekonomiska faktorerna som att locka fler företag till 

området, detta kan man se i till exempel samarbetet i ONYX, Oxelösund-Nyköping-regionen, 

så kan man locka fler företag till området och på så sätt erbjuda fler arbetstillfällen och på sikt 

bli starkare även på de ekonomiska faktorerna som framgångfaktor för kommunen.  

Här kan man säga att Nyköping jobbar enligt en pull-faktor, de sociala faktorerna ”drar” den 

flyttningsbenägne till Nyköpings kommun för dess marknadsföring av framgångsfaktorerna 
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som nämndes ovan. Push-pull-teorin hör till den mikroanalytiska migrationsteorin och är en 

väl erkänd teori inom migrationsforskning.  

 

3. METOD  

 

3.1 Materialinsamling  

Uppsatsen har bland annat utgått från teorier inom området Platsmarknadsföring och områden 

kring detta marknadsföringsområde som kan ha relevans. I detta fall har sekundärdata i form 

av akademisk litteratur använts. Dessa sekundära data har inhämtats från Högskolebiblioteket 

vid Södertörns Högskola, där jag har kunnat finna vetenskapliga artiklar, andra uppsatser i 

området och litteratur i form av böcker inom marknadsföring, nationalekonomi och även 

samhällsvetenskap. Stadsbiblioteket i Nyköping har också varit till god hjälp. Det material 

som jag har sökt och som inte gått att tillgå har enkelt beställts hem till mig i form av något 

som kallas fjärrlån, då man beställer böcker från andra högskolebibliotek. En hel del material 

har också gått att finna via Internet och då bland annat genom Arena för Tillväxt och Svenska 

Kommunförbundet och Landstingsförbundets hemsidor där man kan beställa material 

alternativt ladda hem dem som PDF-filer kostnadsfritt.  Primärdatainsamlingen startades med 

ett informationsmöte på Rådhuset i Nyköping den 20 september 2007, där jag träffade 

Palaemona Mörner, Kommunikationschef. Hon informerade mig om kampanjen och det 

arbete som utförts och fortfarande utförs i marknadsföringssyfte. En hel del statistik och 

undersökningsmaterial har även gått att tillgå genom Nyköpings kommun. Jag hade problem 

med att få tillgång till adressuppgifter till nyinflyttade i Nyköping (detta är ingen fri 

information längre utan säljs av ett företag till en kostnad alldeles för hög för en student) 

vilket försvårade min vilja från början, att göra djupintervjuer med en del av de nyinflyttade, 

dock fick jag vid ett senare tillfälle under terminen till min kännedom en alldeles ”färsk” 

enkätundersökning utförd med de frågor som var i mitt intresse så då togs beslutet att använda 

och granska denna.  

 

3.2 Urval  

I vårt avlånga land Sverige finns det 290 stycken kommuner. Dessa kommuner och dess 

städer är hela populationen inom området platsmarknadsföring. Urvalet för denna uppsats 

begränsar sig till Nyköpings kommun och hur staden Nyköping marknadsför sig för att 

attrahera nya invånare, besökare och företagare.  
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I två tredjedelar av landets kommuner har befolkningen minskat under de tio senaste åren.  

Befolkning och verksamheter koncentreras i allt högre utsträckning till större städer, medan 

flera andra delar av landet riskerar fortsatta kraftiga befolkningsminskningar. Ett vikande 

befolkningsunderlag hotar både kommersiell och offentlig service, med risk för allt lägre 

attraktionskraft. Men denna utveckling går att påverka. Effekterna av marknadsföring är i 

många fall svår att mäta men min uppfattning vilken jag delar med många andra och trender i 

samhället ser ut som att marknadsföring har en allt större betydelse i dagens moderna 

samhälle. ”Syns du inte så finns du inte” är ett modernt och vanligt förekommande uttryck 

idag. Det må vara hänt att detta uttryck kanske är ”uppfunnet eller implementerat” av 

människor aktiva inom marknadsföring, men det är oavsett om så är fallet, enkelt att se på 

dagens enorma utbud av marknadsföring överallt att det måste ha en viss betydelse eftersom 

så många tror på den tesen. Turism har en allt större betydelse för kommuners budget och 

framgång likväl skatteintäkter. Marknadsföringen har sedan en tid tillbaka börjat ha inflytande 

inom andra områden än produktområdet, alternativt att man kan välja att se en plats som en 

produkt. När en plats får insikt i dess framgångsfaktorer och börjar marknadsföra dem har de i 

de flesta fall agerat i en positiv riktning för platsen. Jag är boende i Nyköpings kommun i 

Södermanland och här har man kunnat följa debatten om en kampanj som ombesörjs av 

skattebetalarnas pengar för att marknadsföra Nyköping som en attraktiv plats att bo på och 

kampanjen är främst riktad mot Stockholmare. Denna debatt har förstås ingen som är boende 

på orten kunnat undgå att ta del av och detta har fångat mitt intresse och är bakgrunden till 

mitt urval för uppsatsen. Uppsatsen kommer att behandla begreppet inom marknadsföring 

som nu har ”smittat av sig” från produktmarknadsföring till att även inkludera platser. Inom 

engelskan kallas detta City branding, på svenska ungefär som att marknadsföra din stad, även 

begreppet platsmarknadsföring förekommer inom den svenska litteraturen i området. Jag har 

haft som önskemål att studera denna marknadsföringsgren närmare och även att kombinera 

dessa kunskaper och översätta/jämföra dem med studieobjektet och kampanjen Bo i 

Nyköping. Urvalet är därför ett strategiskt urval med avsikten att generera överförbar kunskap 

om ämnet platsmarknadsföring och studieobjektet Nyköping.  

 

3.3 Tillvägagångssätt  

Jag har utfört en kvalitativ dataanalys i textform med diverse typer av sekundär och 

primärdata. Urvalet av respondenter till enkäten är utförd av Nyköpings kommun på så sätt att 

alla nyinflyttade till kommunen det senaste året har erhållit enkäten. Beträffande enkäten så 

sändes den till samtliga personer som flyttat till Nyköping fr.o.m. april t.o.m. oktober 2007, 
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detta var totalt 860 brev/personer. Ett visst bortfall har skett av enkätsvaren, där i dagsläget 

endast 100 svar har inkommit. Dessa data tillsammans med andra primärdata och 

sekundärdata har sedan sammanställts och studerats för att kunna diskuteras och min ambition 

var att utifrån detta kunna leda fram till en samlad slutsats om ämnet som sådant och även 

implementera det på studieobjektet Nyköpings kommun.  

 

3.4 Reliabilitet   

Reliabiliteten anger bland annat huruvida upprepade mätningar ger samma resultat då 

förhållandena är likartade (Rosengren & Arvidsson, 2002:198f.). Exakt samma mätresultat är 

något som man inte vill få fram vad gäller denna kampanj och studieobjektet Nyköping, 

däremot vill man få fram samma tendens, dvs. tendensen tillväxt och att följa/utvärdera om 

dess orsaker är de samma eller förändras. Om man undersöker detta studieobjekt vid ett 

senare tillfälle kan slutsatserna mycket väl bli annorlunda eftersom marknadsföring är 

föränderlig. Det kan mycket väl tänkas att både inom ämnet att marknadsföra en plats och hur 

Nyköpings kommun i framtiden kommer att marknadsföra sig, kan förändras. Primärdatan är 

till stor del insamlad från Statistiska Centralbyrån (scb) vilket gör att den kan anses som 

tillförlitlig. Vad det gäller enkäten så är den utformad, utförd och sammanställd av annan 

person än mig själv, vilket gör att tillförlitligheten i denna är osäker för mig. Enkäten är dock 

utförd av yrkesmässig personal så jag anser den ha substans. Jag hade i stort sett inget annat 

alternativ än att acceptera detta tillvägagångssätt och jag ansåg att dessa frågor var av samma 

karaktär som jag själv hade önskat ställa och la också in värderingen att kommunen borde 

kunna utföra detta på ett proffsigt och tillförlitligt sätt.   
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4. EMPIRI  

 

4.1 Fakta Nyköping    

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till Europas storstäder 

via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det sörmländska kulturlandskapet gör 

Nyköping till en attraktiv boplats. I centrala Nyköping bor ungefär 32 000 personer och i hela 

kommunen fler än 50 000. Det finns 23 400 hushåll i kommunen, varav 9 600 är småhus och 

13 800 lägenheter. Småorter runt Nyköping är; Stigtomta, Nävekvarn, Jönåker, Tystberga, 

Stavsjö och Ålberga och var av dem har sin egen karaktär och sina fördelar. Nävekvarn ligger 

vid kusten på vackra Tunabergshalvön. Tystberga strategiskt nära E4: an norr om Nyköping 

för dem som behöver pendla till Stockholm eller Södertälje och Stigtomta nära flygplatsen i 

hästtäta jordbruksbygder. Jönåker, Ålberga och Stavsjö ligger alla längs gamla Riksettan i 

Kiladalen på bekvämt pendlingsavstånd till både Nyköping och Norrköping. Rosvalla 

Nyköping Eventcenter är en nybyggd arena som erbjuder både ishallar, tennis, bowling och 

multihall för sport, mässor och konserter. Nyköpings golfbana, ligger fem minuter från stan 

och har 36 runda hål. Jönåkers golfbana erbjuder 18 hål. Skärgården lämpar sig särskilt väl för 

kajakpaddling, den är örik och glest befolkad med stor chans för säl- och örnkontakt. Fyra 

båtklubbar, 100 mil Sörmlandsled, 50 mil ridled, 70 mil cykelleder finns också att tillgå. Det 

är lätt att komma till Nyköping och enkelt att resa vidare. Motorvägen sveper förbi alldeles 

utanför Nyköping, från Stockholm Skavsta flygplats tar man sig ut i Europa snabbt och 

bekvämt. Tågen stannar tjugosex gånger varje dag, smidigt för den som pendlar.  

 
Bild: msn live search på Internet.  

http://search.msn.com/images/results.aspx?q=nyk%C3%B6ping&FORM=MSNH&mkt=en-US 2008-01-16  
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”Inget skatteparadis, men nästan.” Nyköping har en kommunalskatt som är på 21,28 (jmf 

Södermanland 21,51) och landstingsskatten är 9,72 (jmf Sverige 9,97), vilket ger en total skatt 

på 31,00 procent. (Genomsnittlig kommunal skattesats 2005 i landet var 31.60 procent).   

Vision Nyköping 2011; Nyköping med lokal och internationell närhet ger unika möjligheter.  

Verksamhetsidé: Genom att erbjuda god service vill kommunen tillsammans med dem som 

bor här, vistas och verkar här ge förutsättningar för ett gott liv. Kännetecken: God service 

innebär tillgänglighet, valmöjlighet och professionellt bemötande. Långsiktiga mål: De som 

bor, vistas och verkar här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun 

(http://www.nykoping.se/sv/Om_Nykoping/ ).  

 
4.2 Varför flyttar vi?  

I genomsnitt flyttar vi mellan olika fastigheter tio gånger under livet. Åtta eller nio av dessa 

flyttningar är kortare än 50 kilometer och kan därför sägas vara lokala. Det viktigaste skälet 

till att vi byter bostad är ändringar i familjesituationen. Får vi barn behöver vi kanske flytta till 

en större bostad och när barnen flyttat ut kanske vi behöver flytta till en mindre bostad. Det 

näst viktigaste skälet är att vi vill anpassa bostadens standard till den egna ekonomin och de 

egna behoven. En familj som får en förbättrad ekonomi flyttar ofta till en större och finare 

bostad. Ett annat vanligt skäl att flytta är att man vill byta bostadsområde. Antingen vill man 

bort från ett otrivsamt område eller också till ett som man uppfattar som bättre. Tänkbart är 

också att man vill bosätta sig närmare sin arbetsplats. Andra vanliga anledningar till att flytta 

är att man träffat en partner som bor på en annan ort, fått arbete i en annan stad, eller skall 

studera på högskola. Vi flyttar mellan olika bostäder ungefär lika ofta nu som tidigare. 

Statistiken visar att 7-9 % av befolkningen årligen har flyttat över en församlingsgräns det 

senaste seklet (Magnus G Eriksson, Flyttningsrapport 2007-11-16, Nyköpings kommun, 

Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 2007:6).  

 

4.3 Vilka flyttar?  

Det är vetenskapligt belagt att flyttningsintensiteten skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper 

i befolkningen. Ett av de mest stabila resultaten i empiriska studier är att 

flyttningsbenägenheten bland vuxna minskar med ålder. Detta är också vad vi skulle förvänta 

oss givet de olika teoretiska modeller som finns för individens rörlighetsbeslut. Det är mer 

lönsamt för unga personer att flytta, eftersom de har längre tid på sig att inkassera vinsterna av 

en flytt. Unga personer har heller inte hunnit bilda familj och rota sig i samma utsträckning 

som äldre, och kan därför antas ha lägre flyttkostnader. Med flyttkostnader avses här alla 
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negativa effekter av en flytt och inte enbart kostnaden för flyttning av möbler och övriga 

ägodelar. Flyttningsbenägenheten är som störst i åldrarna 20-29 år. Därefter faller 

flyttningsbenägenheten kontinuerligt och för personer över 35 år befinner sig den på en 

jämförelsevis låg nivå. Det är möjligt att urskilja en viss uppgång i flyttningsintensiteten i 

samband med att pensionsåldern nås. Även om den procentuella uppgången inte är obetydlig 

rör det sig dock om en ökning från en väldigt låg nivå. Bland barnen kan man konstatera att 

flyttningsbenägenheten faller kontinuerligt från ettårsåldern upp till femtonårsåldern, det vill 

säga till och med tidpunkten för inträdet i gymnasieskolan. I de yngre åldrarna rör det sig 

naturligtvis inte om några självständiga rörlighetsbeslut, utan det vi observerar är en reflektion 

av deras föräldrars flyttningsbeteende. Det är sannolikt att de senaste femton års kraftiga 

expansion och geografiska decentralisering av högre utbildning är en viktig förklaring till 

uppgången i flyttningar totalt sett och den ökade flyttningsintensiteten bland personer i 

åldrarna 20-29 år. Sedan början av 1990-talet har antalet studieplatser på universitet och 

högskolor fördubblats, från cirka 200 000 till nästan 400 000. Två tredjedelar av denna 

expansion har skett vid nya universitet och högskolor, etablerade 1965 eller senare. 

Högskolesystemets utbyggnad och uppgången i den regionala rörligheten sammanfaller alltså 

i tiden. Att den ökade rörligheten nästan uteslutande går att hänföra till de åldersgrupper som 

normalt dominerar inflödet till och utflödet från högre utbildning talar också för att 

högskolesektorns expansion sannolikt haft betydande inverkan på utvecklingen av den 

regionala omflyttningen under senare år.  

 

Statistiskt sett föredrar ungdomar i genomsnitt att bo på större orter än andra ålderskategorier  

vilket avspeglar sig i flyttningsströmmarna. Nettovinsten för de större orterna är 9000 

ungdomar per år. Anledningen till att många ungdomar föredrar att bo i större orter är att där 

finns ett större utbud av arbetstillfällen samt bättre möjligheter till utbildning. Även vidgade 

valmöjligheter på fritiden lockar. På större orter finns nämligen i regel ett större utbud av 

olika sporter och övriga ungdomsaktiviteter. Barnfamiljer däremot föredrar i de flesta fall att 

flytta till mindre orter. Nettovinsten för mindre orter är 4000 barn per år. Till detta kommer 

deras föräldrar som är ungefär lika många personer. Barnfamiljer föredrar mindre orter 

eftersom de kan erbjuda en lugnare och tryggare uppväxtmiljö för barnen. Dessa olika 

preferenser hos olika åldersgrupper kan leda till ålderssegregering både i enskilda 

bostadsområden och i hela kommuner.  
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Det finns också skillnader i flyttningsbenägenheter mellan könen. Fram till mitten av 1990-

talet är mönstret nästan identiskt för de båda könen. Därefter ökar kvinnornas 

flyttningsintensitet snabbare än männens. Återigen är det rimligt att anta att flyttningar i 

samband med högskolestudier påverkar bilden. Båda gruppernas inflöde till högre utbildning 

ökar dramatiskt från början av 1990-talet, men från mitten av decenniet är ökningstakten 

väsentligt snabbare för kvinnor jämfört med män. Utflyttningen av kvinnor är särskilt stor i 

glesbygdsområden eftersom där finns få arbetstillfällen inom sektorer där kvinnor traditionellt 

arbetar såsom service, vård och utbildning. Detta kan leda till att den så kallade Pajala-

effekten uppstår som innebär att bristen på kvinnor blir så pass stor att alla män som vill bilda 

familj inte kan hitta en partner.  

 

Flyttningsbenägenheten påverkas också av familjesituationen. Detta följer naturligt av de 

teoretiska modellerna för hushållets rörlighetsbeslut. Ensamstående kan antas ha lägre 

flyttkostnader än sammanboende, och särskilt än sammanboende med barn. Flyttkostnaden 

kan vidare antas vara högre i hushåll där båda vuxna förvärvsarbetar, eftersom det kan vara 

svårt att finna lämpliga arbeten för båda på samma ort och vid samma tidpunkt. Den kvinnliga 

förvärvsfrekvensen har ökat dramatiskt fram till mitten av 1980-talet, med följden att antalet 

tvåinkomsttagare stigit kraftigt. Detta har ofta framförts som en bidragande orsak till 

nedgången i regional rörlighet fram till i början av 1980-talet. Vi kan konstatera att gifta 

personer är betydligt mindre rörliga i jämförelse med gruppen övriga. Bland de gifta 

minskade flyttningsintensiteten fram till början av 1980-talet för att därefter ha legat i stort 

sett still. För gruppen övriga ser vi att flyttningsbenägenheten ökat påtagligt sedan början av 

1990-talet. Från detta kan vi dra slutsatsen att utvecklingen av den regionala rörligheten i 

första hand drivits på av rölighetsbeteendet bland gruppen övriga och inte bland gifta 

personer. Detta är samtidigt en reflektion av den mycket kraftiga uppgången i 

flyttningsbenägenheten bland individer mellan 20 och 30 år. Det är i denna åldersgrupp vi 

finner det största inslaget av personer som inte är gifta.  

 

Benägenheten att flytta skiljer sig också åt mellan personer med olika utbildning. Enligt de 

teoretiska modellerna för geografisk rörlighet kan högutbildade förväntas vara mer 

flyttningsbenägna än lågutbildade, både till följd av potentiellt högre intäkter av en flytt och 

beroende på lägre flyttkostnader. Även i detta fall stämmer teorierna överens med 

verkligheten. Flyttningsbenägenheten i allmänhet har visat sig stiga med utbildningsnivån. 
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Lägst rörlighet uppvisar personer med förgymnasial utbildning och den klart högsta 

rörligheten har personer med högskoleutbildning.  

 

På teoretiska grunder finns det skäl att tro att rörlighetsbeteendet skiljer sig mellan personer 

som är födda i Sverige och utlandsfödda. En stor invandring antas föranleda en omfattande så 

kallad sekundärmigration, det vill säga inrikes inflyttning som följer efter det initiala 

invandringsbeslutet. Ett skäl till detta är att invandrade personer normalt sett har en ganska 

begränsad kännedom om regioner i invandringslandet. När man väl skaffat sig bättre kunskap 

om olika orters för- och nackdelar kan det därför finnas behov av flytt från den ursprungliga 

invandringsregionen till en ny region. Eftersom utlandsfödda redan brutit upp från sin 

hembygd, familj och vänner finns det också skäl att anta att de har lägre kostnader för inrikes 

bindningar som påverkar flyttkostnaden. Det här är faktorer som talar för att invandrade 

personer åtminstone initialt har högre flyttningsbenägenhet än personer födda i Sverige. 

Skillnaderna kan dock antas minska med vistelsetiden i Sverige. I detta fall stämmer inte 

teorin riktigt överens med verkligheten. Skillnaderna i flyttningsbenägenhet mellan samtliga 

utlandsfödda och födda i Sverige är så pass liten att den inte är statistiskt säkerställd. Däremot 

finns klara skillnader mellan invandrare från olika länder. Personer från före detta 

Sovjetunionen, Latinamerika, Afrika söder om Sahara, Asien och Oceanien har en markant 

högre flyttningsbenägenhet än svenskfödda. Invandrare från övriga delar av världen däremot 

har en klart lägre flyttningsbenägenhet än personer födda i Sverige. Flyttningsbenägenheten 

bland utlandsfödda minskar med vistelsetiden i Sverige. En förklaring till detta mönster kan 

vara att invandrade personer med tiden etablerar nya sociala nätverk och andra typer av 

bindningar till platser, vilket bidrar till ökade kostnader för flyttning.  

 

Flyttningsbenägenheten för arbetslösa är betydligt högre än för de som har ett arbete. Detta är 

logiskt eftersom nästan alla arbetslösa vill ha ett arbete för att trygga sin försörjning och för 

att få ett arbete kan det vara nödvändigt att flytta. Dessutom är det så att har man ett arbete 

som man trivs med kan man inte flytta någon längre sträcka eftersom man då inte kan jobba 

kvar på sin arbetsplats. Oavsett om man har ett arbete eller inte lönar det sig ekonomiskt att 

flytta. En vetenskaplig studie har jämfört inkomstökningar hos personer som flyttat jämfört 

med personer som bott kvar på samma ort. Studien visar att inkomsterna hos de män som 

flyttat ökade med i genomsnitt cirka 40 procent. Det kan jämföras med omkring 20 procent i 

inkomstökning för män som inte flyttat. Motsvarande värden för kvinnor är 52 procent bland 

flyttare respektive 35 procent bland dem som inte flyttat. De positiva effekterna på 
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arbetsinkomsten vid flyttning gäller såväl ensamboende som sammanboende. För både män 

och kvinnor gäller att det främst var de högutbildade som tjänade ekonomiskt på att flytta. 

Anledningen till att de som flyttade fick en högre inkomst var sannolikt att de fick ett mer 

kvalificerat och därigenom mer välbetalt arbete.  

 

På senare år har mönstren för geografisk rörlighet på arbetsmarknaden förändrats och blivit 

mer komplexa. Man talar ibland om industriella och post-industriella rörlighetsmönster. Ett 

viktigt inslag i denna omdaning av mönstren för bosättning och rörlighet är att boendemiljön 

blir allt viktigare för många människor. Förr i tiden styrdes flyttningarna till stora delar av var 

det fanns arbete. Boendet kom i andra hand. Idag väljer många bostäder först och sedan 

försöker de hitta ett arbete i närheten. Denna utveckling gynnar kommuner som kan erbjuda 

attraktiva boendemiljöer. En konsekvens av detta är att pendlingen kommer att bli allt 

viktigare för att hantera obalansproblem på arbetsmarknaden. Till viss utsträckning kan 

pendling fungera som ett alternativ till flyttning när man erbjuds arbete utanför den nuvarande 

bostadsregionen.  

 

Men beroendeförhållandet kan också verka i den motsatta riktningen, att man flyttar på grund 

av att pendlingsavståndet mellan bostad och arbete upplevs som för långt. Den regionala 

omflyttningen i sig kan också generera ökad pendling. Den kraftiga nettoinflyttningen till 

Stockholmsområdet är det mest slående exemplet på detta fenomen. Situationen på 

bostadsmarknaden i Stockholmsregionen gör att nyinflyttade ofta inte har något annat val än 

att bosätta sig på relativt långt avstånd från de delar av regionen där merparten av 

arbetstillfällena är lokaliserade och får därmed i allmänhet ett ganska långt pendlingsavstånd 

mellan bostad och arbete (Magnus G Eriksson, Flyttningsrapport 2007-11-16, Nyköpings 

kommun, Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 2007:7-9).  

 

4.4 Svenskt Näringslivs kommungranskning 2007 

Som nämndes under inledningen beträffande platsmarknadsföring och dess målgrupper så kan 

dessa delas upp i tre breda kategorier, nämligen näringslivet, turister och besökare och 

potentiella invånare. Vad det gäller flyttningsbenägenheten så har ovan beskrivits faktorer 

som kan vara avgörande för målgruppen potentiella invånare att flytta. Beträffande 

målgruppen näringslivet så finns det en metod som Svenskt Näringsliv använder sig av för att 

ranka kommuner i attraktivitet gällande företagsamhet och företagsklimat i de svenska 

kommunerna. Metoden som Svenskt Näringsliv använder sig av för sin kommunrankning är 
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dels byggd på företagares uppfattningar om företagsklimatet och dels på sex av de statistiska 

faktorer som ingår i deras databas.  

 

Kommunrankingen baseras på tre block:  

 
Figur från Svenskt Näringslivs hemsida; http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lokalt_foretagsklimat/article12679.ece  

2008-01-16 

 

De tre blocken väger en tredjedel var och har därmed lika stor betydelse i den sammanvägda 

bedömningen av förutsättningarna för företagande. Blocken ”basfaktorer” och ”enkätsvar” 

innehåller sex faktorer vardera. Det tredje blocket består enbart av företagarnas 

sammanfattande omdöme av företagsklimatet. På grund av den stora betydelsen av 

företagarnas omdöme av företagsklimatet tillmätts denna faktor samma vikt som de andra två 

blocken. Tillsammans speglar de tre blocken de sammanlagda förutsättningarna för 

företagande. Basfaktorerna är faktorer som är innehållande senast tillgängliga statistiska data 

från Statistiska Centralbyrån. Blocket Enkätsvar kommer från de 30 000 företagsledare som 

svarar på frågor i den årliga enkätundersökningen om företagsklimatet i den egna kommunen. 

Blocket Företagarnas omdöme är också hämtat från enkätundersökningen. Här har företagarna 

bedömt hur bra företagsklimatet är i deras kommun, på en skala från 1-6, där 1 motsvarar  

Dåligt och 6 motsvarar Utmärkt. Kommunerna får poäng efter det genomsnittliga betyget. 

Poängen läggs samman och kommunerna rankas sedan efter det totala resultatet.  

(http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lokalt_foretagsklimat/article12679.ece)  
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Svenskt Näringslivs Kommunranking 2007 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lokalt_foretagsklimat/article12679.ece)  

 

4.5 Flyttningar till och från Nyköpings Kommun 1992-2006  

 

Total flyttning  

 
I tabellen ovan redovisas flyttningsstatistik för Nyköping kommun för perioden 1992 till 

2006. Såväl inflyttningen som utflyttningen uppvisar klart stigande tendenser medan 

flyttningsnettot varierat relativt mycket från år till år (Magnus G Eriksson, Flyttningsrapport 

2007-11-16, Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 2007:11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kommunerna som nämns här i uppsatsen 

hittas på följande placeringar:  

  80. Vingåker 238. Gnesta 

138. Nyköping 281. Katrineholm  

207. Flen  

I rankingen för 2007  

finner man i topp:  

1. Vellinge 4. Danderyd  

2. Solna  5. Mölndal  

3. Nacka  
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4.6 Flyttnetto efter ålder  

 
Flyttnetto efter ålder visar att det största nettotillskottet av nya människor till kommunen 

utgörs av barn under 15 år och vuxna mellan 25 och 49 år. Det är med andra ord fråga om 

mycket barnfamiljer. Även ålderskategorierna 55-59 år och 60-64 år har ett positivt flyttnetto. 

För pensionärer är flyttnettot däremot antingen klart negativt eller mycket nära 0 (Magnus G 

Eriksson, Flyttningsrapport 2007-11-16, Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad 

Planeringsenheten, 2007:15).  

 

4.7 Flyttning efter ursprung och destination  

 
Inflyttarna från vårt eget län står för 30 % av inflyttningen. Inflyttningen från övriga Sverige 

utgör 57 % medan inflyttningen från utlandet utgör resterande 13 %. Denna procentfördelning 



34 

har inte förändrats nämnvärt sedan 1992 (Magnus G Eriksson, Flyttningsrapport 2007-11-16, 

Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 2007:17).  

 

4.8 Flyttningar till och från Nyköpings kommun på länsnivå 

 

Flyttningar till och från samtliga län  

 
Inflyttningen från det egna länet är störst men även inflyttningen från Stockholms län är 

betydande. Det tredje viktigaste inflyttningslänet är Östergötlands län. I övrigt är Västra 

Götalands län det enda län som bidragit med fler än 100 personer (Magnus G Eriksson, 

Flyttningsrapport 2007-11-16, Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 

2007:19).  
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De län som Nyköpings kommuns inflyttare kommer ifrån får i sin tur ta emot många utflyttare 

som flyttar från Nyköpings kommun till dessa län. Södermanlands län, Stockholms län och 

Östergötlands län är de klart viktigaste utflyttningslänen (Magnus G Eriksson, 

Flyttningsrapport 2007-11-16, Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 

2007:19).  

 
 

Om vi övergår till att titta på flyttnettot kan vi fastslå att det överlägset största nettotillskottet 

av människor kommer från vårt eget län. Från Stockholms län var nettotillskottet bara cirka 
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50 personer 2006 och från övriga län var det ännu mindre (Magnus G Eriksson, 

Flyttningsrapport 2007-11-16, Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Planeringsenheten, 

2007:20).  

 

4.9 Nyköpings kommuns uppfattning  

På Nyköpings kommuns hemsida den 20 november 2007 skriver man om att ”Bo-kampanjen” 

bidrar till tillväxten. Allt fler flyttar till Nyköping, men att det inte bara är för att öka 

inflyttningen som marknadsföringen görs. Kampanjen startades 2002 och sedan dess har 

inflyttningen till Nyköping stadigt ökat. För år 2007 når man troligen tillväxtmålet som är på 

plus 500 inflyttare netto. Diskussioner förs nu också om att höja målet till 700 personer per år.  

 

Palaemona Mörner, Kommunikationschef vid Nyköping Kommun, anger också att 

anledningen till att de har ett tillväxtmål är för att kunna bibehålla den servicenivå som 

kommunen har idag. Det är långt ifrån bara för att locka inflyttare som kampanjen drivs enligt 

Mörner. Det är minst lika mycket en strävan efter att säkra tillgången på kompetens i 

kommunen. Att rekrytera personal till alla olika arbetsgivare i regionen är avgörande för att 

bibehålla och öka dynamiken. Marknadsföringskampanjerna är bara en del i den mix av 

aktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om Nyköping som en plats att bo och 

verka från. Att öka antalet företag som etablerar sig här eller bygger ut är också ett viktigt 

motiv. En ökning av antalet turister som besöker Nyköping är också en målsättning med det 

arbete som läggs ned på marknadsföring i olika former enligt Mörner. Hon vill också 

poängtera att det är viktigt att veta om att de pengar Bo i Nyköping-kampanjen kostat inte har 

tagits från den ordinarie driftsbudgeten. Hon poängterar också uppgifter om att 

marknadsföringen stärker invånarnas stolthet över sin kommun och vikten av detta. Invånarna 

är Nyköpings främsta ambassadörer i fråga om syn på kommunen och den service som finns 

där.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat att den tidigare tidsbegränsade kampanjen Bo i Nyköping nu 

skall ses som ett permanent arbete på bredden med att höja kvaliteten på den kommunala 

servicen. Detta med tanke på att det finns en medvetenhet om att kommunen måste kunna 

motsvara de budskap kampanjen har och att det måste finnas en balans mellan 

marknadsföring och verksamhetsutveckling. Man måste kunna möta det ökande antalet 

inflyttare med en vettig samhällsplanering. Kommunen har därför tillsatt en strategigrupp för 

Bo i Nyköping och denna strategigrupp består av cheferna för Vård & Omsorg, Barn, 
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Utbildning och Kultur, Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen samt Näringsliv & Tillväxt 

och Kommunikation. Alla nyinflyttade får information från kommunen och en enkät om 

varför de flyttade hit. De inbjuds också till en särskild kväll för nyinflyttade i Stadshuset. 

Marknadsföringen utvärderas. Man har bland annat mätt effekten av kampanjen i tunnelbanan 

i Stockholm. Denna mätning gav vid den senaste mätningen, våren 2007 att över 70 procent 

av de tillfrågade var positiva till kampanjen och 44 procent svarade att de kunde tänka sig att 

flytta till Nyköping. För tillfället genomförs en kännedoms mätning i Stockholm med samma 

frågor som man har haft vid tidigare mätningar år 2003, 2004 och 2006 för att få en 

jämförelse. Hittills har mätningarna visat att kännedomen om Nyköping har ökat med de 

genomförda kampanjerna. 

(http://www.nykoping.se/sv/Nyheter/Marknadsforingen_starker_tillvaxten/, 071120 kl. 16.50. 

Denna artikel var författad av Kommunikationschef Palaemona Mörner och uppdaterad 

071018).  

 

4.9.1 Konkurrens  

I dagens marknadsekonomi är man sällan ensam om någonting. Så är inte heller Nyköping om 

sin ide att marknadsföra sig gentemot Stockholm. I Stockholms tunnelbana uppmärksammade 

jag vid annonsplatsen bredvid Nyköpings annons, en liknande annons med en vacker bild 

ifrån Södermanland. Detta är ett exempel på konkurrens för Nyköpings del. Denna 

konkurrens består av andra orter i Södermanland som också är närliggande till Stockholm. 

Dessa orter har gått samman och bedriver något som heter Sörmlands Pärlor 

(http://www.sormlandsparlor.se/). De har marknadsfört sig i tunnelbanan, på pendeltåg och 

även på ljustavlor vid Stockholms infarter. Detta är ett mycket effektivt sätt för dessa orter att 

tillsammans dela kostnaderna för marknadsföringen. De berörda orterna är Katrineholm, 

Gnesta, Flen och Vingåker och dessa orter är belägna på så sätt att man kan flytta dit och från 

de flesta av dem fortfarande arbetspendla till sitt eventuella arbete i Stockholm dagligen. Det 

som de uppmärksammar i sin marknadsföring är i mångt och mycket samma saker som 

Nyköpings kommun tar upp i sin marknadsföring. Dock är dessa orter ej belägna vid kusten 

utan man fokuserar här istället på det vackra läget vid insjöar. Liknande faktorer som 

marknadsförs är lugnare tempo, husen kostar mindre än hälften av priset i Stockholm, stor 

tillgänglig yta, cykelleder och ridstigar. Förstås marknadsför man hårt att flertalet av dessa 

orter endast är belägna en timme från Stockholm också.  Bifogas annons från Sörmlands 

Pärlor.  
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4.9.2 Kritik  

Kanske är inte alla lika förtjusta i och överrensstämmande med marknadsföringen?  

Detta är hittat ur en blogg på Internet:  

Flytta till Nyköping - du blir gravid 
Ni har sett det i tunnelbanan. 
Det är egentligen ganska enkelt.  
Man flyttar till Nyköping. Där blir man lycklig. Man finner lugnet. 
Titta på bilderna. En gravid kvinna (hon är namngiven och heter typ Anna Olofsson) spanar ut över det vida 
havet. Hon håller en stor kopp te i ena handen, klappar sövande på magen med den andra. 
Hon vet någonting som ingen annan vet. Hon har funnit källan till livet. Sanningen bakom lugnet. Hon har flyttat till 
Nyköping. Där är allt softat svartvitt. Där bor man på klippor i skärgården, ett med naturen. Man är gärna barfota 
för till Nyköping kommer aldrig hösten. Man har hästsvans, lite avslappnat så där. 
Man tillbringar "quality time" med sin dotter. På klippan. Vid havet. I den ljuvliga skärgården. 
 
Där går vi stressade stockholmare och ser denna nazistliknande propaganda - för en skitstad. 
Det kokar i oss när vi tvingas se denna vidriga lantispropaganda. Vi knyter näven i våra designerjeans och lovar 
oss själva att aldrig, ALDRIG sätta foten i den där hålan. 
Vi önskar att de där låtsasfigurerna, som bara finns i en hopplöst skenhelig reklamares sinnebild för "frid", skulle 
dyka upp på riktigt så vi kunde spotta dem i ansiktet, skrika svordomar och ge tillbaka all ångest och vrede som 
de gett oss. 
Bo i Nyköping, skriker skylten. 
Nyköping är Satan, skriker jag. 

 
(http://lindberg.webblogg.se/151006161406_flytta_till_nykping__du_blir_gra.html) 
 

Detta med kritik är ett intressant kapitel och skulle kunna utgöra en egen uppsats. Det är 

förstås svårt (omöjligt?) att utforma marknadsföring som tilltalar alla och här har vi ett tydligt 

exempel på en Stockholmare där marknadsföringen snarare verkar ha verkat i totalt motsatt 

riktning. Denna kvinna verkar inte ens vara intresserad av att i framtiden besöka Nyköping 

ens som turist.  
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4.9.3 Utvärdering av enkätsvar 

 ”Till dig som just har flyttat till Nyköping”, 2007-12-10” 

 

Hela arbetsmaterialet och samtliga svar till enkäten finns att tillgå som bilaga 1 (dock ej i 

uppsatsversionen på Internet) i slutet av uppsatsen. Här fokuserar jag på fem av tio frågor i 

den totala enkäten. Dessa fem frågor är de jag finner mest väsentliga för uppsatsen och de 

framgångsfaktorer som jag valt att titta närmare på.  

Fråga 2. Varifrån kommer familjen?  

Fråga 3. Hur blev du intresserad av Nyköping?  

Fråga 4. Vilket var det främsta skälet till att du valde just Nyköping?  

Fråga 5. Vilken ålder befinner du dig i?  

Fråga 7. Pendlar någon/några i familjen? I så fall vart och hur många i familjen?  

 

  

5. DISKUSSION   

 

5.1 Svårigheter med att mäta effekterna av marknadsföring  

Forskningen visar klart på att även städer/platser bör marknadsföra sig. Antingen så minskar 

städer eller så växer de. För att nå den välbehövliga och attraktiva tillväxten finns det många 

vägar att gå, turister sprider gratis reklam om en plats de har besökt om de gillade besöket, 

släktingar som flyttar till en ny ort berättar om sina upplevelser, städer som har ett stort 

kulturellt utbud når ofta ut över länsgränserna genom att folk talar väl om de upplevelser som 

de har haft och så kan man förstås snabba på och hjälpa till ”processen” genom att använda 

sig av marknadsföring. Vad skall en stad då fokusera på att marknadsföra? När man väl har 

börjat närma sig vad som man kan anse är stadens framgångsfaktorer, vad är stadens 

attraktivitet, hur ser orsakssambanden ut mellan dessa, hur arbetar man vidare med dessa och 

hur kan man marknadsföra detta, då kommer man snabbt till diskussionen om hur man sedan 

skall kunna mäta effekterna av marknadsföringen. I detta fall är en kampanj såsom Nyköpings 

kommuns marknadsföringskampanj Bo i Nyköping oerhört svår att mäta exakt resultat av. 

Många är de faktorer som är inblandade i framgångssagan att Nyköping kommun har tillväxt. 

Marknadsföringskampanjen är endast en av dessa flera faktorer. Som exempel på en av 

framgångsfaktorerna, kan nämnas Skavsta flygplats, där bland annat Ryanair verkar, 

marknadsför sig och bidrar till att locka folk till orten, deras besök leder till vetskap om 

platsen vilket senare eventuellt kan leda till en inflyttning. Flygplatsen kan ha lett till en viss 



40 

inflyttning då en ökning av arbetsmöjligheter också har getts. Ökad attraktivitet för orten 

utifrån sett kan ha skett på så sätt att flygplatsen har lockat nya företag till orten.   

 

Man talar inom teorin (Kotler, Haider, Rein, Marketing Principles, 1993) om att skapa sig en 

god kännedom om en plats ekonomiska och demografiska egenskaper, såsom, dess 

populations storlek och uppbyggnad av könsfördelning, ålder, inkomster och utbildning. Även 

industristrukturen och arbetsmarknadens karaktär, allmän säkerhet, naturtillgångar, 

transportmöjligheter och kulturella resurser bör tas hänsyn till. Dessa egenskaper är att ses 

som framgångsfaktorer för Nyköpings kommun. Beträffande industristrukturen har man tagit 

tillvara på den möjligheten till samarbete med grannkommunen Oxelösund genom samarbetet 

med näringslivsutvecklingsföretaget ONYX. Detta ser jag som ett försök till en typ av 

klustersamarbete mellan grannkommunerna. Arbetsmarknadens karaktär kan man förstärka 

genom att påtala att Nyköping ligger beläget bredvid motorvägen E4: an (enkelt och snabbt 

att transportera sig med bil), relativt goda tågförbindelser finns (som även diskuteras att 

förbättras i framtiden) och även mittemellan Norrköping och Stockholm som bägge är större 

orter än Nyköping och dessutom är bägge belägna på pendlingsavstånd från Nyköping, detta 

möjliggör ett utökat sökområde för arbetsmarknaden. Det man tydligt ser i 

marknadsföringskampanjen är de mjuka faktorerna (attraktiviteten med Nyköping) som man 

försöker framhäva, såsom till exempel; närheten, tryggheten, livskvalitet. Detta måste man 

anse ha varit ett rätt beslut då man analyserar de enkätsvar som har inkommit om folks 

utlåtande efter inflyttningen till kommunen. Se även bilaga 5 och 6.  

 

5.2 Enkätsvaren 

Jag har fokuserat på fem frågor som jag anser är av störst vikt för uppsatsen (dessa finns att 

beskåda under empiriavsnittet och hela arbetsmaterialet, enkäten, finns bifogad som bilaga 1).  

Har Nyköping vänt sig till rätt målgrupp 

I enkäten under fråga nummer 2 besvaras denna fråga till viss del. Bland de nyinflyttade som 

svarat på enkäten har det visat sig att 42 procent kommer från övriga Sverige, 38 procent från 

Stockholm och 20 procent från annan ort i Södermanland. Detta måste anses stämma överens 

med avsikten med kampanjen då en stor del av de tillfrågade kommer just från Stockholm. Att 

en stor del kommer från annan ort i Södermanland stöds av statistiken om hur och varför vi 

flyttar. I genomsnitt flyttar vi mellan olika fastigheter tio gånger under livet. Åtta eller nio av 

dessa flyttningar är kortare än 50 kilometer och kan därför sägas vara lokala säger statistiken. 

Varför den största svarskvoten svarar från övriga Sverige och varifrån dessa kommer finns 
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ingen utförligare information om. Detta går också att knyta ihop med Kotlers teori om 

strategisk platsmarknadsföring (se teorikapitlet 2.3) där man i Nyköpings kommun har gjort 

enligt Kotlers rekommendationer då man har tillsatt en planeringsgrupp och denna samarbetar 

mellan publika och privata sektorer och har även i sin tur insett värdet av att ha ett 

näringslivsutvecklingsföretag såsom ONYX är. I planeringsgruppen har man startat ett 

långsiktigt arbete för Nyköpings tillväxt och där den huvudsakliga målgruppen för kampanjen 

och marknadsföringen är Stockholmare.  

Hur blev du intresserad av Nyköping?  

Denna fråga kan till viss del besvara om de nyinflyttade blev påverkade av marknadsföringen 

eller om något annat styrde deras val av ny bostadsort. Det har i enkätsvaren visat sig att de 

tillfrågade till största del har blivit intresserade genom något annat än annonser och 

rekommendationer av vänner/släkt. Under svarsalternativet ”annat” ser man exempel som 

familjeskäl (man har sedan tidigare en make/maka eller släkt i kommunen), man har hittat en 

passande utbildning men också att relativt många av de tillfrågade har blivit intresserade att 

flytta till Nyköping efter att ha besökt orten och då även som turist. Nyköpings kommuns 

avsikt med hela marknadsföringsbudgeten är också att en del av den skall stärka turismen och 

turismen har under 2006 ökat med 5,6 procent och från 2002 med hela 67 procent. 

Omsättningen för turismen i Nyköping närmar sig 1 miljard kronor och skatteintäkterna från 

turismen är nu 62 miljoner kronor. Här kan man också se till delen i SWOT analysen där man 

har en komparativ fördel genom sin geografiska lokalitet vid kusten och även sitt historiskt 

kulturella utbud där man till exempel genom det historiska teaterspelet Nyköping Gästabud 

under sommartid lockar ett stort antal besökare till staden (www.gastabudet.nu).  

Vilket var det främsta skälet till att du valde just Nyköping?  

Hela 32 procent har svarat att de ville få en annan livskvalitet, där skulle man kunna antyda 

att om en del av dessa personer har påverkats av kampanjen så har man lyckats med valet att 

marknadsföra de mjuka faktorerna. Även de som har svarat under det öppna svarsalternativet 

”annat” har uppgivit närheten till Stockholm, närheten till Skavsta flygplats, kulturen, naturen 

och att det är havsnära till exempel. Dessa är också del av de mjuka faktorerna som 

Nyköpings kommun har som fokus i sin marknadsföring.  

Vilken ålder befinner du dig i?  

Statistiken visar att flyttningsintensiteten skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper. Ett av de 

mest stabila resultaten i empiriska studier är att flyttningsbenägenheten bland vuxna minskar 

med ålder. Flyttningsbenägenheten är som störst i åldrarna 20-29 år. Därefter faller 

flyttningsbenägenheten kontinuerligt och för personer över 35 år befinner sig den på en 
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jämförelsevis låg nivå. I enkätsvaren har det även i Nyköpings kommuns fall visat sig att den 

största gruppen av de tillfrågade nyinflyttade befinner sig i åldersgruppen 20-30 år, tätt följt 

av åldersgruppen 31-40 år. Det är också till stor del dessa två grupper som Nyköpings 

kommun vill nå i form av skatteintäkter som följer av att locka barnfamiljer till orten. Man ser 

dock att även i grupperna 41-55 år och 55+ så är det en relativ jämn fördelning och detta 

måste ses som positivt då man har lyckats locka en bred ny publik till orten.  

Pendlar någon/några i familjen? I så fall vart och hur många i familjen?  

I 60 av de 100 enkätsvaren uppges att man pendlar till arbetet. 36 av dessa anger att de 

pendlar till Stockholm/Södertälje. Dessa siffror talar helt klart för att många önskar bo på 

orten men att arbetsutbudet inte är tillräckligt utvecklat för att stimulera alla och därför måste 

en del överväga att pendla. Detta är enligt teorierna ett vanligt fenomen för en relativt liten ort 

lokaliserad i närheten av en större och Nyköpings kommun arbetar aktivt sedan en tid att 

påskynda arbetet med ett snabbtåg, så kallade Ostlänken, som kommer att förbättra 

pendlingsmöjligheterna mycket för de boende på orten. Detta snabbtåg finns i dag i 

planeringen att införas i drift år 2015. Se även bilaga.   

 

5.3 Framgångsfaktorn Platsens identitet och Platsens image  

Kotler et al 1999, skriver om hur städers varumärke byggs upp med hjälp av 

imagemarknadsföring. Detta är vad jag anser Nyköpings kommun arbetar med och lägger vikt 

vid i marknadsföringskampanjen. Till exempel marknadsför man kraftigt närheten till 

skärgården, tryggheten, närheten och lugnet. Se bilagorna om annonseringen. Vidare talar 

Kotler et al om attraktionsmarknadsföring och infrastruktursmarknadsföring och här kommer 

jag åter till den ovan förda diskussionen beträffande infrastrukturen som underlättar 

pendlandet till och från Nyköping. I attraktionsmarknadsföringen kan man även beskåda att 

man framför Nyköping som ”en plats mitt i Europa” då man enkelt och billigt kan förflytta sig 

med hjälp av flygplatsen som är lokaliserad i stadens utkant. Personmarknadsföring är också 

något som Kotler et al nämner som en av framgångsfaktorerna som är viktiga att ta med i 

bildandet av strategier för byggandet av ett positivt varumärke kring din stad och på så sätt 

kunna attrahera besökare, boende, arbetskraft, företag, industrier samt gynna export. En stor 

del av denna personmarknadsföring görs av de boende på orten, se nedan under 

stadsambassadörer.  
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5.4 Ambassadörer  

I Kotlers marknadsföringsrecept (Kotler, Haider, Rein, 1993) betonas likheten med annan 

marknadsföring och även betydelsen av goda ambassadörer, människor som är stolta över den 

plats där de bor och verkar och som därför förmedlar positiva berättelser om platsen för andra 

människor. Platsmarknadsföringens inåtriktade funktion, som man kan kalla detta med 

människorna på plats, rymmer också en annan ambition. Genom att göra lokalbefolkningen 

och det lokala näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring, blir den utåtriktade 

marknadsföringen legitimerad och därmed mer trovärdig (Ek & Hult, 2007:29). Detta kan 

man se exempel på i studieobjektet Nyköpings kommun, här söker man efter så kallade 

stadsambassadörer och i annonskampanjen som är utförd i Stockholm så har man använts sig 

av människor från orten på bilderna i reklamen. I den mån man har haft möjlighet har man 

dessutom använt sig av någon person som redan figurerar i media och på så vis redan är ett 

känt ansikte.  

 

Vad är då en stadsambassadör? Nyköpings kommun, enheten Strategi & Tillväxt, har sedan 

2006 startat upp en verksamhet under namnet Nyköpings ambassadörer. Avsikten är att de ska 

verka för att skapa positiva relationer och informera om Nyköping för besökare. Att arbeta 

som ambassadör för staden är ett hedersuppdrag och ett ideellt arbete men i gengäld erbjuder 

kommunen regelbundet utbildningstillfällen för denna grupp som består av representanter för 

besöksnäringen och personer som i sitt arbete eller på fritiden kommer i kontakt med besökare 

till Nyköpings kommun. Vad innebär det då att vara ambassadör?  Det innebär att alltid tala 

väl om Nyköping, att hjälpa besökare ute på stan, ställa upp på olika uppdrag som bidrar till 

utvecklingen av Nyköping. Ambassadörerna har bland annat hjälpt till med Nyköpings 

värdskap på mässor och idrottsmästerskap. Vid Melodifestivalen där SVT (Sveriges 

Television) hade en direktsänd deltävling från Nyköping hjälpte ambassadörerna till och även 

vid andra evenemang. Ambassadörerna erbjuds att delta i kostnadsfria utbildningarna och 

information om vad som pågår i Nyköping inom byggnation, besöksnäring, Stockholm-

Skavsta flygplats med mera.  Ser man till Nyköpings ambassadörsutnämning 2006 så är 

motiveringen till denna utnämning: ”Med ett fantastiskt tålmodigt engagemang i olika frågor, 

kämpar Torbjörn Andersson för att få en bättre och hälsosammare miljö och för ett ännu 

vackrare Nyköping.” Man ser också att denne man, Torbjörn Andersson, har ett stort intresse 

för sin stad och bland annat så dokumenterar han Nyköpings historia ur olika synvinklar. 

 ( http://www.nykoping.se/sv/Naringsliv/Utvecklings_projekt/Ambassadorstraffar/)  

 



44 

5.5 Kluster  

Under Inledningens rubrik, 1.1.1 Kluster, beskrivs styrkan för näringslivet då företag har 

möjlighet att utnyttja vinsterna av att närliggande orter har ett ömsesidigt beroende av 

varandra inom ett avgränsat geografiskt område. Städerna Nyköping och Oxelösund vid 

östkusten i Södermanland är ett gott exempel på detta, dessa städer ligger inom ett geografiskt 

avstånd på endast 15 km och har insett vikten av ett samarbete. Detta samarbete heter ONYX 

Näringslivsutveckling AB och ägs till 20 % vardera av Nyköping respektive Oxelösunds 

kommun. Övriga 60 % är fördelade mellan sex lokala företag och de sex största lokala 

företagsorganisationerna2. ONYX arbetar för att utveckla näringslivet i Nyköping och 

Oxelösund och arbetar för att fler företag flyttar hit sin verksamhet, arbetar för bred 

samverkan med befintliga företag i trakten, vill vara den naturliga länken mellan näringslivet 

och kommunerna och även att arbeta med det som gör det lite enklare och roligare att driva 

företag i Nyköping och Oxelösund (http://www.onyxnaringsliv.se/). På både Nyköpings 

kommuns och Oxelösunds kommuns hemsida finns det hänvisning till företaget ONYX och 

de båda kommunerna har sett vikten av att de kompletterar varandra väl bland annat på så sätt 

att Oxelösund erbjuder många arbetstillfällen inom industrin vilket Nyköping inte har i 

samma utsträckning. Nyköping i sin tur erbjuder närheten till pendling till Stockholm för dem 

som inte arbetar inom industrin och samtidigt en trevlig boendemiljö. Bägge kommunerna är 

lokaliserade längst kusten och är därför båda attraktiva som boendemiljöer medan man dock 

ser att nettoinflyttningen till Oxelösund inte är lika hög som till Nyköping.  

 

5.6 Statistiken visar  

Statistiken på in- och utflyttning ger ett flyttnetto som man ser kan urskönja att flyttnettot 

svängt kraftigt sedan 1992. Sedan 2002 kan man dock urskönja en tydlig uppåtgående trend 

och det är denna som Nyköpings kommun har observerat och önskar förstärka och behålla.  

 

I statistiken kring var folk flyttar generellt visar teorierna och statistiken att det vanligaste 

mönstret är att man flyttar till någon av sina grannkommuner och även att utflytten följer 

samma mönster. Här stämmer statistiken in på vad teorierna säger i detta fall.  

 

                                                 
2 Klövern Strand AB, KWD - Group AB, Miltronic Scandinavia AB, Oxelösunds Hamn AB, SSAB Oxelösunds 
AB, Thorsman & Co AB, Företagarna i Nyköping, MINO - Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund, OXID-
Oxelösunds Näringsidkare, Svensk Handel i Nyköping, Östra Sörmlands Företagsförening, Östsvenska 
Handelskammaren  
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Enligt statistiken sägs det att flyttningsbenägenheten bland vuxna minskar med ålder. 

Flyttningsbenägenheten är som störst i åldrarna 20-29 år och för personer över 35 år är den på 

en jämförelsevis låg nivå. I Nyköpings fall ser man att detta stämmer överens väl med 

statistiken. Något överraskande kanske kan jag tycka då Nyköping inte är någon studieort 

(beträffande gruppen 20-29 år) men det finns en del alternativa studiemöjligheter att tillgå och 

tydligen ytterligare skäl för denna grupp att flytta till Nyköping. Själv har jag pendlat till 

Stockholm och utfört hela min utbildning så detta kan också vara ett alternativ för fler. Denna 

åldersgrupp och även personer i åldersgruppen efterföljande denna kan också ses som 

barnfamiljer och statistiken säger att barnfamiljer generellt föredrar mindre orter eftersom de 

kan erbjuda en lugnare och tryggare uppväxtmiljö för barnen. Om man ser till fråga 4 i 

enkätundersökningen, ”Vilket var det främsta skälet till att du valde just Nyköping”?, Så har 

den högsta svarsfrekvensen ”Andra skäl” (33 %) bland annat svar som; familjeskäl, nära 

Stockholm, hittade den bostad man sökte, närheten till Skavsta, kultur och naturen, lagom stor 

stad och havsnära. Näst högst svarsfrekvens har ”Vill få en annan livskvalitet” med 32 %. 

”Arbete” kommer som nummer tre med 17 %, därefter ”Uppvuxen i området” (alltså 

hemvändare) med 10 % och som sista svarsfrekvens kommer ”Studier” med 7 %. Här ser man 

att Nyköpings kommun har med sin kampanj lyckats att locka hit de personer som de har 

annonserat för/efter. Detta måste anses som en lyckad riktad annonsering. Dock kan man se 

under svaren på fråga 3 ”Hur blev du intresserad av Nyköping?” att svaren är till största del 

under ”Annat” (75 %) och svarsalternativet ”Annonser” täcker endast upp 12 % av 

svarsalternativen.  

 

I statistiken beträffande geografisk rörlighet på arbetsmarknaden så har detta mönster 

förändrats och blivit mer komplexa. Förr i tiden styrdes flyttningarna till stora delar av var det 

fanns arbete. Boendet kom i andra hand. Idag väljer många bostäder först och sedan försöker 

de hitta ett arbete i närheten. Detta gynnar förstås kommuner som kan erbjuda attraktiva 

boendemiljöer och det är dessa sociala faktorer som Nyköpings kommun har tagit tillvara på 

och valt att marknadsföra. Pendling kan här fungera som ett alternativ då Stockholmsområdet 

har en kraftig nettoinflyttning och situationen på bostadsmarknaden där gör att man ofta inte 

har något annat val än att bosätta sig relativt långt från de delar av regionen där merparten av 

arbetstillfällena är lokaliserade och får därmed ett ganska långt pendlingsavstånd mellan 

bostad och arbete. Inflyttningen till Södermanlands län är störst från det egna länet (se 4.8) 

men även inflyttningen från Stockholms län är betydande och har efter en nedgång som 

varade fram till 2005 nu från 2006 ökat igen. Det tredje viktigaste inflyttningslänet är 



46 

Östergötlands län. Kanske Nyköpings kommun kommer att marknadsföra sig även där i 

framtiden? Vad beträffar pendlingen och om de nyinflyttade verkligen anser det vara ett 

alternativ så kan man se i svaren från enkätundersökningen att 36 % har svarat att 

någon/några i familjen pendlar till just Stockholm/Södertälje.  

 

Stockholms statistik över in- och utflyttning och flyttnettot visar att Stockholm hade ett 

sviktande flyttnetto fram till 1996 medan det sedan under perioden 1996-2002 var en positiv 

trend med ökad inflyttning. Under 2002-2005 hade Stockholm en nedgång i inflyttning men 

under 2006 och framåt har även Stockholm ökad inflyttning. Detta är intressant att se då 

Nyköpings kommun ser att en del av deras nyinflyttade kommer från Stockholm och 

samtidigt har Stockholm en ökad inflyttning. Detta är dock ett vanligt storstadsfenomen.  

 

Nyköpings kommuns uppfattning är att det nu uppsatta tillväxtmålet är nödvändigt för att 

upprätthålla servicenivån i staden. Budgeten och kampanjen stödjer också inflyttningen av 

företag och en ökad turism till orten. Det stärker också invånarnas stolthet för sin ort.  Man 

vill också poängtera att för denna nu permanenta marknadsföringsbudget så har den 

finansierats genom ett tillskott till budgeten och är alltså inte en del av den ordinarie 

driftsbudgeten.  

 

5.7 Konkurrens 

Nyköping är förstås långt ifrån ensamma om att kriga om tillväxt och nyinflyttare. En 

konkurrent som jag funnit är samarbetet som heter Sörmlands Pärlor som inkluderas av 

städerna Katrineholm, Flen, Gnesta och Vingåker. Dessa städer är av mindre storlek än 

Nyköping men har många av de sociala/mjuka faktorerna som Nyköping också har. Vad det 

gäller de ekonomiska faktorerna så har det visat sig att kommunalskatten (kommunal + 

landsting) jämfört med genomsnittlig i landet, som under 2005 var 31,60 %, så uppvisar 

Nyköping en kommunalskatt på 31,00 %, Vingåker 31,50 %, Flen 31,10 %, Gnesta 31,97 % 

alternativt 31, 95 % och Katrineholm 31, 25 %.  

 

5.8 Svenskt Näringslivs kommungranskning 2007 

Som redovisats för under empiridelen så har företagarna i Sveriges 290 kommuner 

tillsammans med statistik från Statistiska Centralbyrån möjlighet att lägga grunden för en 

kommungranskning som redovisas varje år. I denna ser man till många faktorer såsom; hög 

marknadsförsörjning, låg kommunal skattesats, hög andel högutbildade, högt nyföretagande, 
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goda attityder till företagande från kommunen, bra tillgång på kompetent arbetskraft, god 

infrastruktur, bra kommunal service till företagen och företagarnas bedömning av hur bra 

företagsklimatet är i deras kommun är exempel på en del av de faktorer som bedöms. 

 

 I rankingen för 2007 hittar man kommunerna som omnämns i uppsatsen på följande 

placeringar: 80) Vingåker, 138) Nyköping, 207) Flen, 238) Gnesta och 281) Katrineholm. 

Den kommunala skattesatsen är på följande orter: Vingåker 31,50 %, Nyköping 31,00 %, Flen 

31,10 %, Gnesta 31,95/31,97 % % och Katrineholm 31,25 %. Genomsnittlig kommunalskatt 

för landet under 2005 var 31,60 %. Att på djupet analysera dessa placeringar i Svenskt 

Näringslivs kommungranskning finns ingen möjlighet till i denna uppsats, dock är det 

intressant att fundera över dessa placeringar och till grund för dem ligger i första hand 

ekonomiska faktorer. Är man intresserad av att fördjupa sig ytterligare i detta finns gott om 

information att tillgå på Svenskt Näringslivs hemsida  

(http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lokalt_foretagsklimat/article12679.ece). Eftersom jag 

personligen är bäst insatt i fakta beträffande Nyköping så kan man ju åtminstone dra 

slutsatsen att kommunen har många fördelar både socialt och ekonomiskt och kommunen gör 

rätt som jobbar vidare för att främja näringslivet på orten. Nyköping har tyvärr också sjunkit i 

placering från föregående år så det finns stor anledning att jobba vidare offensivt.  

 

 Ranking 2007 
Nr Kommun     2006 2005 2004 

138. Nyköping  -34 104 94 85 

Ur kommunfakta från Svenskt Näringslivs ranking för 2007.  

http://www.svensktnaringsliv.se/appkfakta/rankingall.do 

 

5.9 Kritisk granskning  

Nämnas bör under denna rubrik att den empiri som till mestadels har använts är av den 

beroende variabelns form och uppgifter. Mycket av informationen kommer från Nyköpings 

kommun direkt och är deras uppfattningar och vinklingar. Till min kännedom är förstås att 

man vill självklart visa upp en god bild. Jag har under ett kort kapitel velat visa en annan sida 

av historien och något av detta kan man finna under empirikapitlet under kritik. I denna 

uppsats kan dock information från en oberoende variabel i frågan saknas att jämföra med.  
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5.9.1 Tidigare forskning  

Jag har lärt mig mycket och funnit god information genom ett arbete som heter Success 

Factors of Place Marketing: A study of place marketing practices in Northern Europe and in 

The United States. Detta arbete är skrivet vid Helsinki University of Technology, Institute of 

Strategy and International Business och är en doktorsavhandling utgiven 2003/4. Författare är 

Seppo K Rainisto. Här har man gjort en utvärdering och jämförelse hur de stora städerna 

Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn i Norra Europa och Chicago i USA arbetar med 

Platsmarknadsföring.  

 

Teori inom området är på svenska relativt komplicerat att finna och tillgången på 

engelskspråkig litteratur är godare. Svensk information inom området finns att tillgå genom 

företag som är finansierade genom både statlig och privat sektor såsom Arena för Tillväxt 

(http://www.arenafortillvaxt.com/),  Business Arena Stockholm AB (B.A.S.) 

(http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/indexpage____17203.aspx) och 

Exportrådet (http://www.swedishtrade.se/) bland annat. Engelskspråkig information inom 

området finns det mycket att tillgå. Några exempel är Philip Kotler som gett ut ett flertal 

böcker inom området, Michael E. Porter och Stephen Ward har också skrivit om lokalisering 

och om att marknadsföra platser.  

 

5.9.2 Framtida forskning  

Intressant framöver vore att göra en uppföljning för att se hur befolkningsutvecklingen i 

Nyköpings kommun har utvecklats och om marknadsföringskampanjen fortskrider och i 

vilket utförande i så fall. Intressant att följa upp vore också om begreppet 

Platsmarknadsföring förändras över tid och i så fall hur denna förändring kommer att se ut.  
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6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSRESONEMANG   
 
De bakomliggande framgångsfaktorerna för Nyköpings kommuns beslut att starta 

marknadsföringen av sin stad ser ut att till stor del vara att det finns en stark tilltro i staden, 

politiskt finns det en samarbetsvilja och en förstående för vinsten av att marknadsföra sig och 

de attraktionskrafter som finns att främst marknadsföra är även de som kommunen har tagit 

med i sin kampanj, såsom stadens identitet som en trevlig sommarstad (turismen ökar), staden 

innehar ett kulturellt utbud och även sådana mjuka faktorer såsom trygghet, närhet, lugnet och 

närheten. Det budskapet framgår klart och tydligt i marknadsföringen och måste även anses 

vara ett vinnande koncept. Man ser i enkätsvaren att det i många fall stämmer överens med de 

nyinflyttades anledning till att de har valt Nyköping som sin nya bostadsort. Enligt vad 

statistiken visar så har Nyköping tillväxt sedan 2002 och den visar en tydlig uppåtgående 

trend. Tillväxtmålet har fram till 2006 varit ett flyttnetto på 500 personer per år och det råder 

en så positiv tilltro så detta tillväxtmål har nu ändrats till 700 personer per år. Denna tillväxt 

är ett gott resultat på att staden har lyckats och att kampanjen och marknadsföringsåtgärderna 

är som i uppsatsen har visat en del av svaret i om man har lyckats eller inte.  Därför kan man 

också sammanfatta det som att kommunen har troligtvis gjort rätt i att stimulera en god trend 

som staden har just nu och därför anser jag att de gör rätt som satsar pengar på Nyköpings 

framtid genom att ha beslutat sig för att fortsätta marknadsföra orten. Teorierna om vilka som 

flyttar säger klart att de unga är den mest rörliga gruppen och anledningen till detta är att de 

ofta söker sig till en ny stad på grund av att de söker studier. Statistiken visar en för mig lite 

förvånande bild att det var fler ”unga människor” (gruppen 20-30 år) än väntat som har flyttat 

till orten. Nyköping är ingen utpräglad studiestad vilket statistiken och teorierna säger att det 

är det som denna åldersgrupp söker, men trots detta har de valt Nyköping och det finns idag 

ett större utbud av utbildningar på högskolenivå i Nyköping än tidigare med hjälp av ett 

högskolecentrum som bedriver KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning) och även en 

hel del högskoleutbildningar på distans. Kanske detta är en av anledningarna till att denna 

grupp valt att flytta hit. I denna grupp finns även en del av dem som kan kallas 

”barnfamiljerna” och det leder fram till att denna grupp och även nästa i ordningen (dvs. 

gruppen 31-40 år) tillsammans är de största inflyttningsgrupperna och det måste ses som 

positivt då det är de som till stor del är arbetande och tillför skatteintäkter och även för in en 

ny generation Nyköpingsbor till orten.  
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