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Förord  
Vi hade alla hört talas om Eslöv – Sveriges tråkigaste stad. Mer än så visste vi inte när 

vi påbörjade arbetet med denna uppsats. Under arbetets gång har dock vår bild av Eslöv 

berikats och färgats av så mycket mer än detta ofördelaktiga epitet. Halvvägs snubblade vi 

över den inbjudande uppmaningen ”Ta för Dig av Eslöv!”. Hade detta varit det vi först hört 

i samband med kommunen, kanske vi hade besökt Eslöv tidigare.  
Vi hoppas att vår uppsats belyser gapet mellan platsutvecklingsteorier och hur dessa 

används i mindre svenska städer, och att vår ansats kan öka intresset för platsutveckling ur 

ett svenskt perspektiv.  
Stort tack till Gunnel Herrström och Per Lindholm vid Eslövs kommun för trevliga och 

innehållsrika intervjuer. Vi vill även tacka våra handledare Filippa Säwe och Hervé 

Corvellec för stärkande feedback och intressanta reflektioner. Vi fick även hjälp av Lena 

Eskilsson i det initiala arbetet med uppsatsen, och vill därför framföra vår tacksamhet även 

till henne.  

 

Slutligen vill vi önska trevlig läsning!  

 

Ta för Dig av Eslöv! 
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Sammanfattning 
 

Titel: Ta för Dig av Eslöv! - Ett svenskt perspektiv på platsutveckling. 

Beskrivning: Kandidatuppsats inom programmet Service Management,  

Lunds Universitet, Campus Helsingborg. 

Författare: Sandra Friberg, Kristin Holmqvist och Cajsa Moberg. 

Handledare: Filippa Säwe och Hervé Corvellec. 

Datum: 2008-05-29. 

 

Eslöv har länge fått dras med epitetet ”Sveriges tråkigaste stad” som under årtionden 

påverkat människors image av platsen. På grund av trenderna mot ökad kommersialisering, 

mobilitet och homogenisering, har det aldrig tidigare varit så viktigt för platser att 

differentiera sig från varandra och upprätthålla en positiv image. Syftet med denna uppsats 

är därför att undersöka hur en liten, svensk kommun kommunicerar ut sina differentierings-

strategier för att påverka sin image i positiv riktning. Vi har studerat Eslövs kommun för 

att få en bild av hur platsutvecklingsarbetet där stämmer överens med aktuella teorier. 

Platsutveckling kan delas in i två delar där den första utgör ett globalt recept för 

differentiering inom områdena: människor, basservice, attraktioner, fysisk stadsplanering 

och infrastruktur. Platsutvecklingens andra del är profilering, det vill säga den externa, 

kommunikativa aspekten inom ämnet, som syftar till att påverka platsimagen bland de som 

aldrig varit på platsen eller aktivt sökt information om den. Profilering kan ske med hjälp 

av diverse tekniker, som slogans, symboler och events, samt genom olika kanaler där 

Internet, dagstidningar, populärkultur och word-of-mouth är några exempel.  

Vi vill med uppsatsen belysa att det finns en problematik i att platsutvecklingsteorier 

som nu sprids till mindre orter och kommuner är anpassade efter storstäder och turist-

destinationer. Vår analys visade att Eslövs differentieringsarbete är välutvecklat, men att 

det finns brister i kommunens profileringsarbete, vilket kan få konsekvenser för hur 

effektivt och lönsamt det långsiktiga platsutvecklingsarbetet verkligen är. Det finns en risk 

att viktiga synergieffekter går förlorade om inte båda delar tillämpas. Vår slutsats är dock 

att platsutvecklare kan välja mellan att endast fokusera på den interna delen eller att arbeta 

med båda. De två alternativen ger olika effekter och räckvidd, men beroende på 

kommunens förutsättningar och mål, kan det ena alternativet vara lika ändamålsenligt som 

det andra. 
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1. Eslöv – Sveriges tråkigaste stad? 
 

Alvesta nästa!   
Kommunens vädjan till tågresenärerna   

Arvika - Kommunen med stake! 
   Staden har en modell av en jätteljusstake vid en av infarterna 
 

Klippan – Nära till det mesta! 
Anspelning på stadens läge   

Fårö, vår ö! 
   Exempel på lokalpatriotism  

 

Gränna – Polkagrisstaden! 
Ett slag för företagsverksamheten i regionen   

Kristianstad – lilla Paris! 
    En jämförelse med en något större stad 
  

When in Europe, don´t miss Skurup! 
Kaxig slogan trots mindre kommun    
 

 

Eslöv – Ja, vad tänker Du på när Du hör Eslöv? I flera årtionden har staden fått dras med 

det ofördelaktiga epitetet Sveriges tråkigaste stad, efter Hans Ostelius uttalande i det 

omåttligt populära TV-programmet Hylands Hörna. Är Eslöv verkligen så tråkigt? 

I dagens konkurrensintensiva samhälle är det inte bara företag som behöver kom-

municera ut sina fördelar till konsumenterna. I en alltmer globaliserad och mobil värld har 

det aldrig tidigare varit så viktigt för platser att med hjälp av olika verktyg och tekniker 

differentiera sig för att särskilja sig och nå ett gott anseende hos såväl befintliga som pot-

entiella invånare, besökare och näringsidkare. Att svenska småstäder och kommuner 

anammat denna filosofi råder det inget tvivel om, med tanke på alla de klatschiga slogans 

som tagits fram de senaste åren i syfte att förändra, förbättra eller förstärka en befintlig 

platsimage. Slogans är bara ett av många strategiska profileringsverktyg inom plats-

utveckling, men frågan är hur applicerbara dessa är på en liten svensk kommun.  

Litteratur inom ämnesområdet platsutveckling behandlar oftast, om inte alltid, stor-

städer eller utpräglade turistdestinationer. Vi anser att det finns ett gap inom forskningen 

när det gäller vanliga småstäders tillämpning av dessa metoder, trots att platsutveckling 

numer utgör ett nästintill obligatoriskt inslag på den kommunala agendan. Därför har vi i 

vår kandidatuppsats valt att studera just en liten svensk kommun, och lotten föll på Eslöv.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
De flesta svenska kommuner arbetar idag med strategisk platsutveckling för att 

differentiera sig i konkurrensen med andra städer och på så sätt locka till sig invånare, 

besökare och näringsidkare. Detta arbete är mycket omfattande och kan inkludera allt från 

att utveckla platsens basservice till att skapa attraktioner, men handlar i grunden om en 

strävan efter en positiv image. Kommunikation med målgrupperna utgör därför en viktig 

del av platsutveckling och kan ske med olika tekniker och genom olika kanaler. Därför har 

vi valt att behandla platsutvecklingens grunder för att sedan fokusera på den kommunika-

tiva aspekten och vårt syfte är således att undersöka:  

 

hur en liten svensk kommun kommunicerar ut sina differentieringsstrategier för 

 att påverka sin image i positiv riktning. 

 
För att operationalisera vårt syfte har vi formulerat två forskningsfrågor:  

1. Hur arbetar en liten svensk kommun med platsutveckling för att differentiera sig?  

2. Hur arbetar en liten svensk kommun med profilering för att kommunicera ut sina  

    differentieringsstrategier? 

 

Vi har valt att exemplifiera detta genom att undersöka hur Eslövs kommun arbetar med 

olika differentieringsstrategier samt hur kommunen arbetar med profilering för att kom-

municera ut dessa. Uppsatsen utgår således från ett sändarperspektiv. Vi valde Eslövs kom-

mun som empiriskt studieobjekt för att den lika väl som någon annan kan representera hur 

platsutveckling används i svenska kommuner. Att Eslöv dessutom har omtalats i media 

som Sveriges tråkigaste stad gjorde vårt val än mer intressant, då vår uppsats även kommer 

att behandla image. 

 
1.2 Avgränsningar och teoretisk anmärkning 
Vi vill uppmärksamma läsaren på att vi varken har utrymme eller ambitionen att diskutera 

Eslövs alla aktiviteter inom platsutveckling, och kommer följaktligen att göra ett selektivt 

urval för att åskådliggöra en övergripande bild av kommunens projekt. Detsamma gäller 

profileringen – vi fokuserar helt på den externa kommunikationen och kommer således inte 

att behandla hur Eslövs kommun arbetar med kommunikation gentemot sina egna invånare 

och internt inom organisationen. Det ska dock tilläggas att arbetet gentemot befintliga 
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invånare och näringsidkare, samt återkommande besökare, har stor betydelse för 

utvecklingen av en plats och kommer därför att tas upp i de kapitel där vi anser det vara av 

intresse. Platsutveckling är ett brett fenomen i sig, vilket vår uppsats kommer att spegla. 

Under arbetsprocessen och inför uppsatsskrivandet genomförde vi en omfattande 

granskning av existerande teorier inom platsutveckling. Vi avgränsade oss emellertid till 

att i huvudsak behandla Kotlers et al. (1993) teorier om såväl differentiering som profil-

ering, då vi anser att han väl sammanfattar rådande teorier. I de fall teoretikerna varit av 

olika uppfattningar har vi även redovisat detta i uppsatsen.  
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2. Begreppsdefinitioner och disposition 

I detta kapitel kommer vi att definiera ett antal grundläggande begrepp relaterade till 

platsutveckling, för att redan från början klargöra vilken innebörd vi lägger i dem. De 

flesta begrepp kommer sedan att utvecklas vidare i uppsatsens teoretiska delar. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av uppsatsens upplägg. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 
När vi i uppsatsen talar om platser betraktar vi dem som socialt konstruerade och därmed 

mångdimensionella och komplexa fenomen. Vi menar därför, liksom Agnews (i: Ek & 

Hultman 2007, s.16) att platser kan definieras såväl utifrån geografiska gränser, som hur de 

används och hur de uppfattas. Hur en plats avgränsas och behandlas kan därför variera 

kraftigt mellan olika personer och olika situationer. Vi menar att detta bör finnas i åtanke 

vid läsning av denna uppsats, och när vi behandlar Eslöv avser vi således både staden och 

kommunen, men också individuella och kollektiva bilder om vad Eslöv är.  

Vi använder oss av en bred definition av platsutveckling som inkluderar alla aktiviteter 

som syftar till att öka en plats attraktivitet och platskännedom bland såväl existerande som 

potentiella invånare, besökare och näringsidkare. Vidare avser vi platsutveckling som 

strategisk process, det vill säga med klara mål som såväl planeras som följs upp och 

utvärderas. Vi vill också påpeka att platsutveckling inte bör förväxlas med destinations-

utveckling, som endast avser turismaspekten inom platsutveckling. 

Med differentieringsstrategier avser vi i denna uppsats de åtgärder som vidtas på en 

plats i syfte att förbättra platsens identitet och på så vis skapa en bas för särskiljning från 

andra platser. Platsidentiteten avser de faktiska förhållandena på platsen, det vill säga såväl 

fysisk design som sociala mönster i form av de människor som finns där och deras 

praktiker (Ednarsson 2001, s.114-116; Alsmark 1998, s.9-16). Detta utgör basen från 

vilken platsprofilen bör tas fram. En plats profil är den bild av platsen som anses önskvärd 

ur platsutvecklingssynpunkt och som kommuniceras ut i syfte att påverka människors 

platsimage i positiv riktning. Profilering av en plats inkluderar därmed arbetet med att 

skapa och sprida en profil. När vi behandlar begreppet platsimage definierar vi det, likt de 

flesta forskare inom vårt område, som en uppsättning uppfattningar, intryck och associa-

tioner som en person har, eller som en grupp delar, om en viss plats (se t.ex: Crompton i: 

Asli et al. 2007). 
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2.2 Disposition 
Härnäst följer ett metodkapitel där vi illustrerar vårt tillvägagångssätt vid insamlandet av 

empiriskt material till denna uppsats. Efter det följer kapitel fyra som utvecklar begreppet 

platsutveckling och ger en bakgrund till varför ämnet blir alltmer aktuellt.  
Vår uppsats är sedan uppdelad enligt vår modell över platsutveckling (se: modell 1). 

Som cirklarna visar handlar den första delen om de interna aspekterna, det vill säga hur en 

plats med hjälp av platsutveckling kan differentiera sig. Kapitel fem och sex behandlar 

således forskningsfråga ett. Medan kapitel fem är ett teoretiskt kapitel som behandlar 

tekniker och verktyg för de interna aspekterna av platsutveckling, innehåller kapitel sex en 

första analys där vi beskriver Eslövs interna platsutvecklingsverksamhet i förhållande till 

dessa teorier. I kapitel sju och åtta går vi vidare till den yttre cirkeln som visar de externa 

aspekterna av platsutveckling, det vill säga extern kommunikation och profilering, och 

därmed behandlar vår andra forskningsfråga. Även här inleder vi med teori i kapitel sju, 

medan kapitel åtta rymmer nästa analys där vi beskriver hur Eslöv kommunicerar med 

potentiella invånare, besökare och näringsidkare. I kapitel nio ämnar vi att presentera våra 

slutsatser i en diskussion och vi avslutar vår uppsats med en summering i kapitel tio. 

 

 

 

                      Kapitel 7 och 8 

 

 

                                                         Kapitel 5 och 6 

                       Differentiering 

                                                                 

 

                     Kommunikation 

   & Profilering 

 
 

Modell 1: Platsutvecklingens interna och externa aspekter. 
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3. Fältet  
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt vid insamlandet av empir-

iskt material. Vi börjar med att beskriva vårt val av metoder och går sedan in djupare på 

var och en av dem.  

 
3.1 Arbetsprocess och metodval 
Vi vill undersöka hur väl existerande platsutvecklingsteorier tillämpas i en liten svensk 

kommun, och denna uppsats är således en teoriprövande studie (se: Einarsson & Hammar-

Chiriac 2002, s.16). Platsutveckling är ett stort och komplext ämnesområde vilket har 

bidragit till att det tagit lång tid att nå vårt slutgiltiga syfte och forskningsfrågor. Vi, liksom 

Ejvegård (2003, s.23-24), ser emellertid detta som en positiv process, då vi inte behövt låsa 

oss vid ett alternativ, utan kunnat avgränsa oss allteftersom och ta vara på de möjligheter 

som dykt upp.   

Studien inleddes med teoretiska efterforskningar och så småningom beslöt vi oss för 

att metoderna intervju, enkätintervju och observation var mest lämpliga för insamling av 

empiri. För att besvara våra forskningsfrågor var det avgörande för oss att få kontakt med 

de personer som är involverade i Eslövs platsutveckling. Vi började därför med att via mail 

kontakta Gunnel Herrström, turism- och näringslivsansvarig vid Eslövs kommun. Vi fick 

direkt positiv respons på att ses för en intervju. Det var även Herrström som gav oss möj-

lighet att närvara och genomföra en observation vid ett stadskärneutvecklingsmöte. Då vi 

under arbetets gång riktade in oss alltmer mot extern kommunikation och profilering, 

ansåg vi även att en intervju med Eslövs kommunikationschef Per Lindholm skulle ge be-

tydande input till vår uppsats. Vi utförde även en enkätundersökning för att få en bild över 

vilka kommunikationskanaler som är av mest betydelse för människors image av Eslöv. 

Resultaten av enkätintervjuerna gav oss också underlag inför intervjun med Per Lindholm.  

I uppsatsen anger vi intervjupersonerna vid namn och titel, då vi anser det vara 

väsentligt för uppsatsens innehåll och legitimitet. Vad gäller enkätrespondenterna så hade 

deras identitet ingen betydelse för studien, varför vi nöjde oss med att numrera enkäterna 

och att ta reda på kön och ålder. Intervjuerna genomfördes med informerat samtycke (se: 

Kvale 1997, 107), till skillnad från enkätintervjuerna. Vi har efter önskemål även låtit Per 

Lindholm ta del av materialet innan publicering.  
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3.2 Intervjuerna  
Vi har under vårt fältarbete genomfört två timlånga djupintervjuer, den första med Gunnel 

Herrström (080417) och den andra med Per Lindholm (080509). De kvalitativa 

intervjuerna krävde öppenhet och flexibilitet men vi försåg dem ändå med en övergripande 

struktur med hjälp av intervjuforskningens sju stadier (se: Kvale 1997, s.84). Intervjun med 

Gunnel Herrström behandlade Eslöv som helhet och gav oss input till vår första forsk-

ningsfråga om hur en kommun arbetar inom olika differentieringsområden. Med stöd av en 

halvstrukturerad intervjuguide (se: bilaga 1) samtalade vi runt tre frågeområden: invånare, 

besökare och näringsliv. Inom varje frågeområde formulerade vi stödfrågor, som under 

intervjun kompletterades med mer spontana och utvecklande frågor.  

Vårt syfte med nästkommande intervju med Per Lindholm var istället att få input till 

forskningsfråga två, och alltså gå djupare in på den kommunikativa aspekten av plats-

utveckling. Det var meningen att denna intervju skulle vara mer strukturerad och inför 

detta tillfälle gjorde vi efterforskningar på Eslövs hemsida för att se hur kommunen arbetar 

med profilering, organisk platsimage och extern kommunikation. Ett par dagar innan 

intervjun fick vi dock beskedet av Lindholm att Eslövs kommun inte uttalat arbetar med 

kommunikation till potentiella invånare, besökare och näringsidkare. Eftersom detta gick 

tvärtemot hur vi hade uppfattat det material som fanns tillgängligt på hemsidan, tvingade 

de oklara omständigheterna oss till en mer flexibel hållning och även denna intervjuguide 

(se: bilaga 2) blev därför halvstrukturerad.  

 

3.2.1 Genomförande 
Vi var alla tre närvarande vid båda intervjuerna som ägde rum på kommunledningskontoret 

i Eslöv, men valde att endast vara två intervjuare. För att undvika att intervjuerna skulle bli 

röriga delades de upp så att varje frågeområde behandlades av en intervjuare i taget. Den 

tredje personen hade en passiv roll och observerade intervjuerna för att få en uppfattning 

om helheten och för att kunna fylla i med kompletterande frågor. Vi använde oss utav en 

dator som diktafon vilket underlättade både under intervjuerna eftersom vi slapp byta band, 

och under efterarbetet då intervjun snabbt kunde omvandlas till en MP3-fil för 

transkribering. Datorn hade kunnat utgöra ett störande inslag eftersom den var synligt 

placerad framför intervjupersonerna, men vi anser att den istället var mer diskret än en 

bandspelare som måste hanteras och underhållas under längre intervjuer.  
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3.2.2. Reflektioner 
Vi är medvetna om att varken Herrström eller Lindholm kunde delge oss alla delar av 

Eslövs differentieringsstrategier och profilering, men vi tycker att intervjuerna gick över 

förväntan och att vi fått mer input än vad vi till en början hoppats på. Vi upplevde också att 

det var värdefullt att få prata med två personer inom samma organisation och därigenom få 

olika perspektiv på samma verksamhet. Genom att intervjua fler personer som till exempel 

den politiska ledningen och andra förvaltningschefer hade vi kunna ta del av fler pers-

pektiv som hade kunnat bidra med ytterligare djup till uppsatsen. Vi anser dock att detta 

inte ligger inom ramen för vår uppsats med tanke på dess omfång och tidsram. Tack vare 

att Herrström och Lindholm var väl förberedda och hade med sig mycket material för oss 

att ta del av, underlättades ändå vår förståelse för kommunens platsutvecklingsarbete. 

Intervjuerna flöt på väl, trots att Lindholm vid två tillfällen var tvungen att göra uppehåll 

för att svara i telefon. Även om detta orsakade plötsliga avbrott så gav det oss möjlighet att 

medan Lindholm var borta, kunna summera avhandlad intervju och diskutera hur vi ville 

gå vidare.  

 

3.3 Enkätintervju 

Trots att image är något högst personligt, subjektivt och därmed svårt att mäta, (se t ex: 

Jenkins 1999; Mercille 2005; Falkheimer & Thelander 2007) beslöt vi oss ändå för att 

genom enkätintervjuer undersöka huruvida det fanns några återkommande uppfattningar 

om Eslöv. Vårt primära mål var dock att ta reda på vilka kommunikationskanaler dessa 

kom ifrån, för att mer djupgående kunna besvara vår andra forskningsfråga. Vi har 

inspirerats av den metod Juliens Mercille (2005) använt för att undersöka Tibets image, 

som fokuserar på källorna till den information som imagen grundas på. Vi vill poängtera 

att våra enkätintervjuer inte besvarar hur, eller genom vilka källor, Eslövs image skapas. 

Undersökningen visar istället vilka källor respondenterna är medvetna om att de får sina 

associationer ifrån. Detta tillför ett mottagarperspektiv till uppsatsen som i övrigt utgår från 

sändarna och är intressant då det ger en indikation på vilka kommunikationskanaler som 

med största sannolikhet skapar en mer bestående image.    

 

3.3.1 Val av population och enkätens utformning 
Vi bestämde vår population till personer som aldrig varit i Eslöv, men som bor eller rör sig 

i Skåne. Vi anser att det främst är denna grupp av människor som är potentiella invånare, 
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besökare och näringsidkare. Det är även sannolikt att dessa respondenter är medvetna om 

Eslöv och har kunnat nås av någon typ av informationsflöde om staden. Undersökningens 

generaliserbarhet sträcker sig därmed främst inom Skånes gränser. 

Enkätintervjuerna förbereddes genom diskussioner runt möjliga frågeställningar. Den 

första enkätfrågan syftade till att filtrera bort de som inte tillhörde vår population, och löd: 

Har Du varit i Eslöv? Om respondenten svarade ja, var det inte aktuellt att ställa fler enkät-

frågor. Om respondenten däremot svarade nej, var vi säkra på att inga verkliga erfarenheter 

av platsen skulle fångas upp i undersökningen.  

Frågeformuläret bestod av ytterligare två enkätfrågor. Den första handlade om respon-

denternas image av Eslöv och syftade till att dels få igång deras tankar och samtidigt ge oss 

en bild av vilka olika uppfattningar om Eslöv som finns. Medan den första enkätfrågan var 

öppen, valde vi att i den andra använda oss utav svarsalternativ, och utgick då från en del 

av Allens (2007, s.63) modell över källorna som påverkar en plats image. Modellen listar 

ett antal kommunikationskanaler som är viktiga för organisk platsimage, det vill säga 

förupplevelser av en plats (se enkätens utformning i Bilaga 3). Vi lade även till svars-

alternativet ”annat” för att ge utrymme för ytterligare källor. Vi är medvetna om att 

användandet av icke-öppna frågor (se: Trost 2001, s.70-72) kan styra respondenternas svar, 

men vi menar att svarsalternativen i detta fall snarare fungerade som stöd för både 

respondenterna och oss. Eftersom det är troligt att respondenterna fått sina associationer 

från någon eller några av källorna i Allens modell menar vi att svaren ändå är relevanta och 

dessutom mer trovärdiga eftersom respon-denterna kanske inte hade kommit att tänka på 

de olika alternativen.  

För att vara säkra på att frågorna var begripliga och inte ledande, missvisande eller 

värdeladdade genomförde vi en pilotstudie (se: Bryman 2001, s.170-171). Med hjälp av 

denna fick vi bekräftat att begreppet image var svårtolkat och att det fungerade bättre att 

använda ordet associationer. Genom att omformulera oss och använda ett mer vardagligt 

uttryck anser vi att tolkningarna av enkätfrågan blev mer konsekventa och att svaren 

därmed blev mer trovärdiga och tillförlitliga. Eftersom vi var två intervjuare diskuterade vi 

även hur frågorna skulle ställas, och hur eventuella förtydliganden, skulle göras. Vi ville 

därigenom undvika reliabilitetsproblem som kan uppstå då intervjuer genomförs på olika 

sätt, och då olika respondenter inte uppfattar frågorna korrekt (se: Trost 2001, s.61).  
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3.3.2 Urval och genomförande 
Till en början ställde vi oss frågan hur många enkätintervjuer vi skulle realisera. Enligt 

Trost (2001, s.36) är sannolikheten att få ett representativt urval större ju fler intervjuer 

som genomförs, men enligt grundad teori (Hartman 2001, s.71-72) räcker det att utföra 

undersökningar enligt principen om avtagande information. I likhet med denna metod 

avslutade vi undersökningen när vi kände att en mättnadskänsla och ett återkommande 

mönster hade uppstått. Undersökningen genomfördes med 76 respondenter, varav 42 män 

och 34 kvinnor.  

Enkätintervjuerna genomfördes på två olika platser för att få ett varierat urval. Vi 

enades runt Malmö och Svedala, en större och en lite mindre stad. Vi gjorde ett slump-

mässigt urval genom att placera oss på centrala platser med ett stort flöde av människor, 

men eftersträvade ändå en så jämn fördelning som möjligt mellan åldersgrupper och kön.  

Vi genomförde undersökningarna på två olika dagar vid samma klockslag och försökte 

se till att förutsättningarna skulle vara så lika som möjligt. Trots detta märktes det att 

respondenterna var mer stressade i Malmö jämfört med Svedala. Även om de externa om-

ständigheterna är desamma vid alla intervjutillfällen, så kan människors humör, person-

lighet och sinnesstämning vara direkt avgörande för resultaten (Nilsson & Waldemarson 

2007, s.23). Eftersom svaren från de båda städerna ändå blev förvånansvärt lika, tror vi 

dock att de olika förutsättningarna inte har haft någon större inverkan på vår undersökning. 

 

3.3.3 Betänkligheter  
Som vi tidigare nämnt var vårt huvudsyfte med undersökningen att ta reda på vilka kanaler 

respondenterna är medvetna om att de fått sina associationer ifrån. Utifrån enkät-

intervjuerna har vi dock även kunnat se tydliga mönster i vad respondenterna associerar 

med Eslöv. Trots att det inte går att dra slutsatsen att dessa mönster utgör en kollektiv 

image, anser vi att vår undersökning ändå ger en tydlig indikation på vilken image som är 

vanligast i vår population. 

Vi vill även påpeka att en av svårigheterna med att mäta image är att den ständigt ut-

vecklas och kan påverkas av enskilda händelser. Beroende på när man gör en enkätintervju 

blir svaren därför olika. Om vi gjort undersökningen två veckor senare hade antagligen 

många respondenter associerat Eslöv med de anlagda bränder som just då orsakat stora 

rubriker (se t ex: Sydsvenskan 080504). Följaktligen hade fler personer antagligen också 

nämnt dagstidningar och nyhetsprogram som en kommunikationskanal. Vi hade därmed 
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tur som hann göra undersökningen innan denna incident, och menar att vi lyckades fånga 

en mer bestående, istället för tillfällig, association till staden.   

 
3.4 Observation 

Måndagen 28 april tog vi del av ett rekryteringsmöte för stadskärneutveckling på Med-

borgarhuset i Eslöv. Representanter från kommunen, butiker och fastighetsägare i stadens 

centrum samlades för diskussioner angående stadskärnans utveckling och eventuell anslut-

ning till den nyligen uppstartade stadskärneföreningen.  

Det räcker naturligtvis inte med att närvara på ett möte för att få en helhetsbild av hur 

Eslövs kommun arbetar, men mötet utgjorde ändå en god möjlighet att få ta del av kom-

munens löpande verksamhet. Det gav oss också en bättre bild av Gunnel Herrströms roll 

som turism- och näringslivsansvarig då vi kunde placera henne i ett sammanhang. Att som 

intervjuare ta del av intervjupersoners kultur, är något Shah (2004, s.556) anser är viktigt 

för att kunna ge intervjuerna större mening.  

På mötet talade Mia Dahl från Lund Citysamverkan och Mats Johansson från Ystad 

Citygrupp om sitt arbete med att förstärka städernas stadskärnor. Slutligen presenterade 

Gunnel Herrström kommunens planer för Eslövs stadskärna, vilka hot och möjligheter 

Eslöv står inför och vilka styrkor samt svagheter stadskärnan besitter.  

 
3.5 Sekundärkällor 
Slutligen vill vi nämna att vi använt oss av ett antal sekundärkällor, som givit våra analyser 

större bredd. För att få en rikare bild av Eslöv har vi använt oss utav information hämtad 

från kommunens hemsida och profileringshandbok, från en imagerapport sammanställd av 

Svenska Marknadsundersökningar AB samt från diverse tidningsartiklar, varav de flesta 

kommer ifrån Sydsvenskan.  
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4. Platsutvecklingens bakgrund 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till varför platsutveckling förekommer allt 

oftare på svenska kommuners agenda samt utvecklar begreppet vidare. Slutligen behand-

lar vi även platsutvecklingens betänkligheter och problem.  

 
4.1 Kommersialisering, mobilitet och homogenisering 

Det är välkänt att rådande globalisering, ny teknologi och andra samhällsförändringar har 

givit upphov till ökad konkurrens mellan företag världen över. Detta gäller även för 

platser, som i stor utsträckning påverkas av de medföljande trenderna: kommersialisering, 

mobilitet och homogenisering. 

Högre ekonomisk levnadsstandard och förbättrade kommunikationer har medfört att 

det idag är lättare för människor att såväl jämföra platser som att ta sig emellan dem. 

Ekonomi och kultur har flätats samman, i den mening att människors liv kretsar kring kon-

sumtion av kommersiella varor och tjänster laddade med symboler och kulturella uttryck 

(Aronsson 2007, s.113-115). Platser utgör inte bara arenor för konsumtion i detta samhälle, 

utan har också själva blivit till kommersiella produkter laddade med symbolik (Hultman 

2007, s.147). I viss utsträckning kan man till och med jämföra människors konsumtion av 

platser med deras konsumtion av till exempel kläder. Var människor väljer att bo och vilka 

platser de besöker är en del av deras identitetsskapande, såväl individuellt som kollektivt, 

och ger en bild av både vilka de är och vilka de vill vara (Ibid.; Allen 2007, s.61; 

Kavaratzis & Ashworth 2005, s.510; Bourdieu i: Giddens 2003, s.265). Inte heller företag 

är lika platsbundna som tidigare utan flyttar dit arbetskraft och resurser finns, till skillnad 

från förr då det var människorna som flyttade efter företagen (Florida 2005, s.25). 

Samtidigt som kommersialisering och ökad mobilitet resulterat i att människor jämför 

och väljer mellan platser på ett helt nytt sätt, leder också globaliseringen till att platser 

homogeniseras i allt högre grad (Ek & Hultman 2007, s.24; Hospers 2006, s.1115). 

Människor för med sig sina traditioner och sedvänjor till de platser de kommer till, tar med 

sig influenser från andra delar av världen med hem och företag internationaliseras och 

etablerar sig världen över. 

Ökad kommersialisering, mobilitet och homogenisering har således medfört att städers 

olika karaktäristika och resurser blivit allt synligare och har givit upphov till konkurrens 

mellan städer om invånare, besökare och näringsidkare. Hur väl en plats utvecklas och står 
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sig i denna konkurrens bottnar därför i hur väl platsutvecklare kan tillgodose dessa 

gruppers behov och önskemål, samt differentiera platsen i deras medvetande. Det är detta 

som utgör grunden för platsutveckling. 

 
4.2 Platsutveckling 
Det finns ett mycket stort antal begrepp, på såväl svenska som engelska, som åsyftar 

marknadsföring av platser eller olika tekniker inom detta område. Några av de vanligaste 

är platsutveckling (se t ex: Thufvesson 2006), platsmarknadsföring (se t ex: Kotler et al. 

1993), place selling (se t ex: Ward 2004) och place branding (se t ex: Allen 2007). 

Mångfalden av begrepp kan vara värdefull när det gäller att definiera precis vilka delar 

inom ämnesområdet som avses, men utgör också en grogrund för förvirring och missför-

stånd. Begreppet platsutveckling kan beteckna hela det ämnesområde som annars ofta 

benämns platsmarknadsföring, då Thufvesson (2006, s.7) och Kotler et al. (1993, s.99) 

menar att marknadsföring ofta felaktigt förknippas med endast reklamanknutna aktiviteter. 

Begreppet riskerar därmed att snäva av läsarens uppfattning av platsutveckling. De flesta 

definitioner av platsutveckling inkluderar alla aktiviteter som syftar till att öka en plats 

attraktivitet och platskännedom bland såväl existerande som potentiella invånare, besökare 

och näringsidkare (se t ex: Kotler et al. 1993, s.18; Kearn & Philo i: Inn 2004, s.234; Ward 

2004, s.207). Platsutveckling handlar alltså om att differentiera platsen, det vill säga att 

skapa en platsidentitet och -profil som särskiljer den från andra platser i människors med-

vetande för att därmed ge upphov till en positiv platsimage. 

 Platsutveckling är inget nytt (Kavarazis & Ashworth 2005, s.506), men har däremot 

växt explosionsartat under de senaste tre decennierna (Ibid.; Allen 2007, s.61; Ward 2004, 

s.1). I takt med detta har ämnet också formats till en akademisk diskurs och en omfattande 

mängd litteratur har växt fram inom området. Idag använder sig alltfler länder, regioner 

och städer av platsutveckling som en normal del i det dagliga tillväxt- och utvecklings-

arbetet (Kavarazis & Ashworth 2005, s.506; Ward 2004, s.1). Runt om i världen satsas 

därför stora resurser på att försöka förstärka platsers identitet och att skapa positiva och 

särpräglade platsimages. Existerande platsutvecklingsteorier är dock mycket generella och 

följer samma mönster, vilket ger upphov till en intressant paradox. Samtidigt som det 

hävdas att bilder av platsers särarter måste lyftas fram som motvikt mot den rådande 

homogeniseringstrenden, utgör teoretikernas lösningar på detta problem ett i högsta grad 

homogent recept (Aronsson 2007, s.118-119; O’Dell 2002, s.22-23; Ward 2004, s.1).  
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4.3 Platsutvecklingens dilemma 
 

Places are not products. Governments are not producers. And users are not 

consumers. 
Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 510 

 

Trots alla lovord om platsutveckling finns vissa betänkligheter med fenomenet. Först och 

främst är själva grundantagandet inom platsutveckling att tillväxt är positivt. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att platsutveckling är ett långsiktigt arbete, i vilket tillväxt inte bör 

ske för fort. En stad eller kommun har en viss bärkraft, och det är inte förrän denna har 

utvecklats och förstärkts, som tillväxt faktiskt är möjlig. För stark tillväxt kan således bli 

ohanterbar och snabbt vända den positiva utvecklingen till en negativ spiral (Florida 2005, 

s.66; Kotler et al. 1993, s.5) Med andra ord måste hållbarhet utgöra ett ledord i all plats-

utveckling (se t ex: Hall 2000).  

Utöver detta behandlas platser som produkter i platsutvecklingsteori, men är egent-

ligen mer komplexa fenomen än så. Platser består av ett stort antal beståndsdelar varav 

platsutvecklare endast har möjlighet att påverka ett fåtal. Det finns många olika aktörer, 

med skilda intressen och därmed även intern konkurrens på en plats. Kavaratzis och 

Ashworth (2005) menar därför att det inte går att jämföra en stad med en produkt eftersom 

en produkt går att alternera tills ett perfekt resultat nåtts. Att applicera produktorienterade 

teorier på platser kräver därför en hög grad av medvetenhet om platsers unika egenskaper 

och förutsättningar. En stor utmaning för platsutvecklare är därför att lyckas profilera 

staden och samtidigt ta hänsyn till mångfalden och hantera helheten (Hall 2000, s.188).  

Ytterligare ett hinder för platsutveckling är att platser, precis som företag, kan på-

verkas av externa faktorer såsom förändringar i ekonomi, teknologi, politik, naturlig om-

givning, demografi och social struktur (se: Grant 2008, s.66). Exempel på sådana förän-

dringar är tsunamin och terrordådens inverkan på Thailands respektive New Yorks turism 

(se t ex: Kotler et al. 2006, s.733; Page 2005, s.85). Även nedläggningar av industrier har 

påverkat många städer i världen, och till följd av sådana oförutsedda händelser har många 

mindre städer tappat invånare, besökare och företag till fördel för större städer. Samtidigt 

har de större städerna oftast tidigare kunnat differentiera sig och kommunicera ut platsens 

fördelar. De mindre städerna riskerar därför att hamna i större städers funktionsskugga, det 



 19

vill säga att de på grund av sitt underläge får svårt att hävda sig i konkurrensen och 

generera tillväxt (Thufvesson 2006, s.33).  

Vidare utgör platsutvecklingens lösning på homogenisering en i sig homogen standard, 

vilket vi tidigare nämnt. Vissa forskare använder sig av begreppet platslöshet (se t ex: Ek 

& Hultman 2007, s.24; Ednarsson 2001, s.117) i diskussionen om globaliseringens konse-

kvenser. De menar att uniciteten försvinner och att platser förlorar sin mening i takt med 

att ökad mobilitet och bättre kommunikationer minskar det relativa avståndet mellan plat-

ser. Risken är uppenbar att platser som eftersträvar differentiering i stället homogeniseras 

alltmer till följd av den globala standarden i platsutvecklingsarbetet. Trots detta tycks de 

flesta forskare på området vara överens om att platsutveckling fungerar (O’Dell 2002, s.22-

23).  
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5. Grundrecept för platsdifferentiering  
I detta kapitel beskriver vi de grundläggande differentieringsområdena i intern plats-

utveckling. Vi börjar med att beskriva visionens roll inom platsutveckling för att sedan kort 

redogöra för vart och ett av differentieringsområdena.  

 

5.1 En gemensam vision 
De flesta differentieringsstrategier för platsutveckling har liknande ingredienser om än i 

olika proportioner, och utgör som vi tidigare nämnt ett homogent grundrecept. Kotlers et 

al. (1993) uppdelning av platsutveckling i fem differentieringsområden: människor; bas-

service; attraktioner; fysisk stadsplanering och infrastruktur, rymmer de flesta aspekter av 

detta recept.  

Det är naturligtvis så att dessa differentieringsområden överlappar varandra; ett projekt 

kan påverka flera av dessa områden på samma gång. Detta är bara en liten del av plats-

utvecklingens komplexitet. Många aktörer med olika intressen är involverade i en mängd 

aktiviteter som alltså dessutom överlappar varandra. Effektiv differentiering och profil-

ering kräver därför samordning av såväl aktiviteter som intressenter. Kotler et al. (1993, 

s.80-81) menar att i all strategisk marknadsföring bör strategier, handlingsplaner och imp-

lementering baseras på en vision. Visionen utgör en bild av hur platsens intressenter vill att 

platsen ska se ut i framtiden, och förser på så vis alla intressenter med ett gemensamt mål 

och en grund för prioritetsordning av projekt (Ibid., s. 90-91, 318; Kavaratzis & Ashworth 

2007, s.19). För att en vision ska accepteras och gå att implementera krävs att den är 

förankrad i och bygger på de värderingar som präglar platsens invånare.  

 

5.2 Människor 
Människor utgör huvudkomponenten i de flesta differentieringsteorier för platser. Hur 

människor befolkar en plats och hur de uppfattas av andra utifrån, är av stor betydelse för 

platsens attraktivitet. En platsimage som präglas av kriminalitet, uteliv eller trygghet är ett 

direkt resultat av befintliga invånares beteenden (Kotler et al. 1993, s.134-135).  

Florida (2005, s.69) menar att det ur ett långsiktigt perspektiv är viktigare att attrahera 

nya människor än att behålla befintliga. Om en plats är attraktiv för nya målgrupper till-

talar den även existerande invånare. En av platsutvecklingens primära målgrupper är därför 

besökare, såväl i form av långväga turister som dagsbesökare från närliggande områden. 

Att locka besökare, få dem att stanna längre, konsumera mer och komma tillbaka oftare, 
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kan ge underlag för fler arbetstillfällen inom service, ett bredare utbud och en färgstarkare, 

mer levande stadsbild (Thufvesson 2006, s.34). Människor som besökt en plats och fått en 

positiv bild av den är också mer benägna att återvända, eller faktiskt flytta till platsen. En 

annan målgrupp är därmed potentiella invånare, som med god inkomst tillför köpkraft och 

ökade skatteintäkter för en region (Thufvesson 2006, s.27). En tredje målgrupp, och kanske 

viktigast ur ett ekonomiskt perspektiv, är potentiella näringsidkare. Industrier, köpcenter, 

huvudkontor, forskningsinstanser och högteknologiska företag genererar mycket pengar till 

en region och utgör arbetstillfällen för dess invånare, samt bidrar till att sätta platsen på 

kartan (Kotler et al. 1993, s.230-259).  

Liksom Kotler et al. (1993, s.134-135) påpekar Florida (2005, s.32) att människor är 

motorn i platsers tillväxt. Floridas teori är dock mer ideologiskt förankrad i förhållande till 

Kotlers et al. mer generella syn på människor som en del av differentieringsreceptet. 

Florida gör skillnad på den kreativa och den sociala klassen och deras olika betydelse för 

staden, vilket många har kritiserat honom för (se t ex: Florida 2005, s.2; Park 2007, s.1-2; 

Hansson 2006, s.143). För att locka de viktiga, kreativa människorna behövs en stor ser-

viceklass för att underbygga stadens attraktivitet (Florida 2005, s.36). Även Matthiessen (i: 

Aronsson 2007, s.113) menar att människor kan delas in i en svagare och en starkare 

grupp. Den starkare gruppen karaktäriseras av större ekonomiskt och kulturellt kapital och 

söker sig till städer med huvudkontor, forsknings- och handelscentra, samt goda kommun-

ikationer. Han menar att detta leder till förtätade och förtunnade regioner, varför platser 

bör sträva efter att stärka sin konkurrensposition genom platsutveckling.  

 

5.3 Basservice  
För att människor ska vilja flytta till eller besöka en plats måste det även finnas fungerande 

basservice, som exempelvis vattenförsörjning, renhållning, skola, sjukvård och polis 

(Kotler et al. 1993, s.115-116). Det är även viktigt att det finns en lokal handel, så att 

människor inte behöver åka därifrån för att konsumera varor som tillhör vardagen. Thuf-

vesson (2006, s.9) kallar detta för basutbud och menar att det är en viktig del av plats-

utveckling som dock ofta tas för given. Svenska kommuners basutbud är relativt homogent 

och utgör därför sällan någon avgörande faktor i människors beslutsprocess vid val av plats 

(Ibid., s.5,9). Kotler et al. (1993, s.118-120) menar dock att utbildning är en särskild 

attraktivitetsfaktor och kan därför även differentieras för att locka människor till platsen. 

Basservice är alltså inte oviktigt – snarare tvärtom. Om basservicen inte är tillfreds-
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ställande kan en plats inte ens vara med och tävla med andra städer (Kotler et al. 1993, 

s.116; Avraham 2004, s.473).  

 

5.4 Attraktioner 
Det som verkligen differentierar en plats från andra och tillför attraktivitet är vad Kotler et 

al. (1993, s.121-134) kallar attraktioner, och kan innefatta ett brett spektra av allt från en 

plats natursköna omgivningar, intressanta historia, kända personer, levande 

marknadsplatser, kulturella sevärdheter och rekreation, till underhållning, sportarenor, 

större events, mindre evenemang, byggnader, skulpturer och monument. Således utgör allt 

som intresserar och drar människor till en plats attraktioner och bör därför förvaltas och 

framhävas på ett effektivt sätt. Florida (2005, s.68-74) kallar detta faciliteter och håller 

med om att det krävs mer än basservice för att attrahera människor. Thufvesson (2006, 

s.10,25) benämner det i sin tur pluskantsutbud, och menar liksom Florida och Kotler et al. 

att attraktioner inte bara utgörs av dyra teatrar och lyxkonsumtion, utan även är sådant som 

kan avnjutas och eftertraktas av såväl rika som fattiga invånare, och som kan skapa 

livskvalitet. Leiper (i: Bohlin & Elbe 2007, s.13-14) delar in attraktionerna i primära och 

sekundära, där de primära utgör den huvudsakliga dragningen till platsen, som exempelvis 

dess klimat. De sekundära attraktionerna är de som särskiljer platsen från andra med 

liknande primära attraktioner. Då många platser har natur som primär attraktion kan plats-

utvecklare exempelvis framhäva lokala slott, skapa nya vandringsleder eller andra kring-

tjänster, för att på så vis försöka skapa en sekundär attraktionskraft.  

  

5.5 Fysisk stadsplanering och infrastruktur 
Utöver människor, basservice och attraktioner är även fysisk stadsplanering och 

infrastruktur två viktiga arbetsområden enligt Kotler et al. (1993 s.100-115). Den fysiska 

stadsplaneringen avslöjar hur platser har använts av tidigare generationer. Detta kan i sig 

utgöra en attraktion och platsutvecklare bör därför beakta hur en plats förändras och på-

verkas över tid, vilken historia som suddas ut med nya byggprojekt och hur dessa påverkar 

framtiden. Eftersom hus och gator agerar kuliss för människor på en plats, har den fysiska 

stadsplaneringen också stor betydelse för människors praktiker och upplevelser (Ibid., 

s.100). Även Florida (2005, s.117) betonar vikten av olika centrala miljöer och stadsdelar 

för att kunna attrahera och tilltala olika typer av människor.  
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Infrastrukturens syfte är att så effektivt och smidigt som möjligt leda flöden av främst 

människor, varor och avfall, inom platsens gränser (Kotler et al. 1993, s.106), men också 

mellan olika platser. Platsutvecklare bör också främja goda kommunikationer som knyter 

samman en plats attraktioner. Väl utvecklad och fungerande infrastruktur ökar på så vis 

tillgängligheten och därmed också känslan av närhet, samt berikar utbudet på en plats 

(Thufvesson 2006, s.32, 85).  
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6. Eslöv och de fem differentieringsområdena 
I detta kapitel analyserar vi Eslövs attraktivitet utifrån de fem differentieringsom-

råden som behandlades i förgående kapitel, och beskriver det utvecklingsarbete kommunen 

bedriver. Vi inleder med en kort presentation av Eslöv. 

 

6.1 Eslöv – en översikt 
 

En småstad för barnfamiljer. En utvecklingsort för företagare i Öresundsregi-

onen. En kommun som vågar visa sina kvaliteter.  
Vision, Eslövs hemsida. 

 

Eslöv är en kommun med drygt 30 000 invånare, varav cirka 17 000 bor i centralorten 

(Eslövs hemsida). Kommunen är belägen i mellersta Skåne, omgiven av bland annat Lund, 

Svalöv och Höör, och präglas av landsbygd och industrier. Eslöv tilldelades en av de tidiga 

järnvägsstationerna längs den svenska stambanan i mitten av 1800-talet, vilket fick den 

lilla landsorten att växa till en stad (Sydsvenskan 080327). Kommunikationerna är fortsatt 

goda då de välutvecklade järnvägs- och motorvägsförbindelserna, i kombination med 

Eslövs centrala läge, innebär att de flesta av Öresundsregionens större städer ligger inom 

bekvämt pendlingsavstånd.  

Eslöv påverkas, precis som andra städer, av de rådande trenderna mot ökad kommers-

ialisering, mobilitet och homogenisering1. En närmast explosiv utveckling av Öresunds-

regionen under det senaste decenniet (Region Skånes hemsida) har omvandlat västra Skåne 

till vad man med Matthiessens (i: Aronsson 2007, s.113) termer kan kalla en förtätad 

region. Med allt fler huvudkontor, institutioner och handelscentra har dragningskraften till 

Öresundsregionen ökat markant. Detta innebär enorma möjligheter för platser inom detta 

område, men frågan är om alla verkligen kan dra nytta av den positiva utvecklingen eller 

om konkurrensen även ökar mellan dessa platser. Om så är fallet kan man ifrågasätta vilka 

möjligheter Eslöv har att hävda sig i en region där städer som Malmö, Köpenhamn och 

Helsingborg dominerar. Det finns en tydlig risk att de större städerna som bättre kan 

utnyttja de förbättrade förutsättningarna attraherar en så stor andel resurser att mindre 

                                                 
1 Se resonemang på s.17 
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städer som Eslöv då faller i funktionsskugga2. Gunnel Herrström (080417), turism- och 

näringslivsansvarig vid Eslövs kommun, menar dock att Eslöv främst konkurrerar med 

grannkommunerna och att Eslöv ska vara ett av flera alternativ för de som vill bo, besöka 

eller bedriva sin verksamhet i Skåne. Hon menar alltså att Eslöv rider på utvecklingsvågen 

i regionen och framhåller inget större behov av att externt marknadsföra Eslöv för sig. 

Detta är således en annan inställning till platsutveckling än vad Florida (2005) och Kotler 

et al. (1993) med flera förespråkar för en långsiktig utveckling i konkurrensen mellan 

platser.  

I den vision som finns publicerad på Eslövs hemsida går det att utläsa att kommunen 

riktar sig främst till befintlig invånare och Skåneregionens företagare (Eslövs hemsida). 

Enligt Lindholm (080509) är denna emellertid inte aktuell, och han menar att det inte finns 

någon samlad vision för strategiskt platsutvecklingsarbete som kommunen arbetar efter. 

Det märks dock i både Lindholm (Ibid.) och Herrströms (080417) uttalanden att det främst 

är dessa två grupper som kommunen fokuserar på. Eslöv arbetar således inte uttalat med 

platsutveckling för att direkt attrahera nya invånare, besökare och näringsidkare. Trots 

detta verkar Eslövs kommun följa platsutvecklingens grundrecept3 och riktlinjer, då de 

arbetar både långsiktigt och bitvis innovativt för att tillgodose befintliga invånare och 

näringsidkares, samt återkommande besökares önskemål och behov. Grundtanken i Eslöv 

är således att göra människor på plats nöjda, och på så vis även locka nya, vilket är tvärt-

emot vad Florida (2005, s.69) menar. Han påstår istället att utveckling av staden för att 

attrahera nya människor även tillfredställer befintliga, och att det är så man bör arbeta.  

I Eslöv finns även inställningen att för snabb tillväxt inte är gynnsam (Herrström 

080417), vilket även Hall (2000, s.195), Florida (2005, s.66) och Kotler et al. (1993, s.5) 

ger uttryck för då de menar att en plats har en viss bärkraft och att långsam utveckling 

därför är mer hållbar. Eslövs kommun växer idag med cirka en procent per år och Herr-

ström (080417) berättar att hon tycker att detta är lagom och säger att ”det är inte bra att 

växa för snabbt för då hinner man inte med till exempel skola och barnomsorg” och att då 

”får man kanske göra några jättesnabba lösningar som kanske inte blir riktigt bra”.  

 

                                                 
2 Funktionsskugga är ett annat ord för det underläge en plats hamnat i, i förhållande till en närliggande 
plats som bättre attraherar regionens människor. Se resonemanget på s .19-20.  
3 Se hela receptet i kapitel fem.  
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6.2 ”… en individs livskvalitet är hög när hon för det första känner att hon 
själv valt den situation hon befinner sig i”  

Eslövs hemsida, om Eslövsmodellen 
 

Vad gäller Eslövs människor menar Herrström (080417) att kommunen har en ganska 

normal fördelning av befolkningsgrupper för en kommun av Eslövs karaktär. Både Herr-

ström och Lindholm (080509) förklarar att det finns en stor etnisk mångfald i kommunen 

till följd av en relativt stor invandring, och berättar vidare att barnfamiljerna är den befolk-

ningsgrupp som dominerar. Även bland de inflyttande utgör barnfamiljer en majoritet och 

Herrström (080417) menar att det är de goda kommunikationerna och pendlings-

möjligheterna som bidrar till att locka denna grupp till Eslöv. Föräldrar som tidigare bott i 

Malmö och Lund kan stanna kvar på sina arbetsplatser och ändå bo i ett lugnare område 

med mer frihet (Ibid.). Herrströms beskrivning av Eslöv antyder att det finns en stark 

image av kommunen som familjestad, vilket stämmer överens med teorierna om att 

människor väljer plats beroende på vilken livsfas de befinner sig i, och att de skapar sig en 

individuell men även en kollektiv identitet genom platsen (Hultman 2007, s.147; Allen 

2007, s.61; Kavaratzis & Ashworth 2005, s.510; Bourdieu i: Giddens 2003, s.265).  

 Det är inte bara vilka människorna är som sätter prägel på platsen, utan också deras 

praktiker (Kotler et al. 1993 s.134). Att många av invånarna i Eslöv är pendlare påverkar 

rörelsemönstren och folklivet då många lämnar kommunen dagtid för att arbeta, och åter-

kommer först på kvällen. De goda kommunikationerna till större städer gör också att in-

vånarna lättare lämnar Eslöv för shopping och underhållning (Sydsvenskan 070218; 

Herrström 080417). När efterfrågan i hemorten sjunker påverkar detta Eslövs utbud och 

risken ökar att Eslöv hamnar i funktionsskugga och förlorar arbetstillfällen inom service-

branschen. 

För att undvika detta arbetar Eslövs kommun aktivt med att på olika sätt liva upp 

stadsbilden och bibehålla köpkraften. Den nystartade Stadskärneföreningen ska arbeta för 

ett mer levande och färgstarkt centrum som ska få Eslövsborna att utföra sina ärenden i 

Eslöv i första hand (Sydsvenskan 070613; Observation 080428). Detta tyder på en med-

vetenhet om den betydelse människor har för en plats, och ligger väl i linje med Kotlers et 

al. (1993) och Thufvessons (2006) teorier.  
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De flesta forskare understryker vikten av att platsutvecklingsarbetet måste förankras i 

och bygga på platsidentiteten4, vilket Eslövsmodellen är ett exempel på. Projektet startade 

år 2006 med syftet att skapa en diskussion om vad livskvalitet innebär och att uppmärk-

samma just den livskvalitet som finns i Eslöv. Projektet fokuserar främst på tiden mellan 

arbete och äldrevård, men även på vad ungdomar anser att livskvalitet är. På detta sätt 

hoppas kommunen på att kunna ”sätta Eslöv på kartan och framhäva Eslöv som en positiv 

stad” (Eslövsmodellens hemsida), samt att underbygga en god folkhälsa (Herrström 

080417). Invånare kan beställa klistermärken med Eslövsmodellens symbol för att märka 

ut de saker som de anser bidrar till ökad livskvalitet i deras liv (Eslövsmodellens hemsida). 

Projektet utgör en del av ett långsiktigt arbete, men har ännu inte fått något ordentligt fäste. 

Herrström (080417) uttrycker det som att ”från tanke till göra är det ändå ett väldigt stort 

avstånd”. Eftersom en plats färgas av vad människorna gör (Kotler et al. 1993, s.134-135), 

kan Eslövsmodellen vara ett innovativt sätt att stärka kommuninvånarnas bild av Eslöv och 

på så vis även påverka kommunens attraktivitet.  

 

6.3 ”Den sociala servicen måste man också hinna planera inför” 
Gunnel Herrström om Eslövs basservice, 080417 

 

Eslövs kommun, liksom andra svenska kommuner, måste ständigt utveckla platsens 

basservice eftersom den utgör en grundförutsättning i konkurrensen mellan platser5. Eslövs 

kommun har ett antal politiska målsättningar för verksamheten, som innebär ett fokus på 

jobb, skola, hälsa och trygghet, och som ska resultera i ett mer attraktivt Eslöv (Eslövs 

hemsida). Skolor och omsorg utgör en viktig del av basservicen i Eslöv då befolkningen 

präglas av barnfamiljer. Enligt Kotler et al. (1993, s.118-120) är tillgång till bra utbildning 

viktigt både för att locka nya invånare och företag. För att vara en liten kommun har Eslöv, 

liksom Kotler et al. förespråkar, lyckats differentiera skolutbudet då de bland annat er-

bjuder gymnasieutbildningar med musik- och sportinriktningar (Herrström 080417), samt 

ett nystartat teknikcollege (Sydsvenskan 070703). Eslöv har trots detta hamnat långt ner i 

Lärarförbundets betygsättning av Sveriges skolkommuner (Lindholm 080509; Sydsvens-

kan 071020). Det bör dock nämnas att det låga betyget till stor del beror på låg lärartäthet 

                                                 
4 Se definition om platsidentitet på s.9. 
5 Läs mer om basservice på s.22-23.  
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(Ibid.), vilket kommunen nu har satsat på att åtgärda under de kommande tre åren 

(Sydsvenskan 071221).  

En fungerande handel med ett normalt basutbud är även viktigt i valet av plats, som att 

det finns mataffärer, apotek, systembolag, post, skomakare och dylikt. Stadskärneför-

eningen, som vi tidigare nämnt är ett projekt som genom att bland annat försöka förlänga 

öppettiderna och arrangera olika evenemang på helgerna, dra folk till stadskärnan och på så 

vis öka förutsättningarna för ett utökat handelsutbud (Observation, 080428). Herrström 

(080417) menar att Eslövs handel redan idag besitter vissa konkurrensfördelar i form av 

bättre service och ett mer originellt utbud än de externa köpcenter som i dagsläget stjäl 

delar av Eslövs köpkraft. Det är dessa konkurrensfördelar som Stadskärneföreningen vill 

främja. För att ytterligare stärka handeln planeras också ett mindre handelsområde när 

Eslövs industriområde byggs ut, som ska komplettera stadskärnans utbud så att invånare 

inte behöver lämna staden för att konsumera på annan plats (Ibid.). 

Eslövs kommun arbetar således med differentiering av basservice inom bland annat 

skola och handel. Thufvesson (2006, s.5, 9) menar också att basservicen i utvecklade 

länder håller en så hög och jämn standard att det inte utgör en egentlig attraktionsfaktor. En 

imageundersökning gjord av Svenska Marknadsundersökningar AB (Varumärkes-

barometern 2007, s.15) visar dock att tjugofyra procent av slumpmässigt tillfrågade 

människor associerar Eslöv med god kommunal service och trygghet, vilket torde ses som 

en relativt hög siffra.  

 

6.4 ”Det händer mycket, det händer väldigt mycket”  
Gunnel Herrström om stadens attraktioner, 080417 

 

Det differentieringsområde de flesta forskare behandlar mest är platsens attraktioner. Både 

Kotler et al (1993, s.121-134) och Thufvesson (2006, s.10) ser allt som attraherar 

människor som attraktioner, men lyfter främst fram fördelarna med att stå värd för större 

och internationella evenemang. I Eslövs fall är det dock inte realistiskt att tävla om ett VM 

eller att försöka bygga ett nytt Louvren. Eslövs attraktioner utgörs istället av bland annat 

vacker natur med paddlings- och cykelleder, samt ett flertal slott (Herrström 080417). 

Medborgarhuset i Eslöv är känt bland arkitekter och studerande, och har vunnit flera priser 

för sin utformning. En annan känd byggnad är det stora stadshotellet Sten Stenssons 
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Hotell6, och Stenberget är ytterligare en attraktion som Herrström framhöll och berättade 

att det konstgjorda berget byggdes av ”Eslövskungen” efter en vision lik Babels Torn. 

Kommunen samordnar även en årlig Eslövsfestival, två marknader, en bluesfestival samt 

sponsrar och deltar i olika sportevenemang (Ibid.). 

Eslövs attraktioner riktar sig lika mycket till de befintliga invånarna som till besökare, 

menar Herrström (080417), och berättar vidare att hälften av alla som besöker Eslövs 

turistbyrå utgörs av Eslövs egna invånare. Detta stämmer väl med Thufvessons (2006, 

s.25) anmärkning att attraktioner ska bidra till livskvalitet bland människorna på platsen, 

och återigen tyder kommunens inriktning på en hög prioritering av stärkt platsidentitet. 

Även om Eslöv har ett relativt brett attraktionsutbud för att vara en så liten stad, är 

kommunen inte ensam i Skåne om att erbjuda vacker natur, slott, marknader och festivaler 

som primär attraktion. Leiper (i: Bohlin & Elbe 2007, s.13-14) menar att primära attrak-

tioner sällan differentierar en plats fullt ut och att deras karaktärsdrag därför måste 

differentieras ytterligare för att bli vad han kallar sekundära attraktioner. Att skapa olika 

kringtjänster kan vara ett sätt, vilket den serie turistbroschyrer Eslövs kommun tagit fram 

kan vara ett exempel på. De förpackar och presenterar attraktionerna och ger en helhetsbild 

av vad Eslöv har att erbjuda. På så vis underlättar kommunen för besökaren, får utbudet att 

verka extra rikt och tillför upplevelsen ett mervärde.  

 

6.5 ” … där man har hus med egen hangar och man bor då i princip nästan 
på flygplatsen… ” 

Gunnel Herrström angående de nya stadsdelarna i Eslöv, 080417 

 

Fysisk stadsplanering är ytterligare ett viktigt differentieringsområde i Eslövs plats-

utveckling, återigen i enlighet med det globala receptet. Gunnel Herrström (Observation 

080428) anser att stadens centrum är lättöverskådligt och ”levande” och menar att utform-

ningen av stadskärnan främjar tillväxt. Dessa karaktärsdrag anser även Thufvesson (2006, 

s.88-89) tillför en stad potential. Emellertid ser Herrström ett problem i att ett antal banker 

upptar de bästa lägena vid det centrala torget och minskar utrymmet för butiker där 

människoflödet är som störst. Eslövs kommun har dock flera projekt på gång för att dif-

ferentiera stadens fysiska utformning. Bland annat planeras en ny stadsdel med tre tema-

byar. I ”flygbyn” kan varje tomt komma att ha tillgång till en egen hangar för planet, 

                                                 
6 Hotellet heter egentligen Best Western Hotell Stensson, men kallas i folkmun Sten Stensson Hotell.  
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medan ”hästbyn” ska erbjuda ett hästnära boende. Den tredje stadsdelen ska bli en ”miljö-

by” med låga uppvärmnings- och driftskostnader, där de boende ska kunna odla ekologiskt 

(Sydsvenskan 070110). Utvecklingsidén kommer av det stora flyg- och hästintresse som 

finns i Eslöv, med flygklubb och stallar (Ibid.) och är ytterligare ett exempel på att 

platsutvecklingen i Eslöv mynnar från platsidentiteten. De nya stadsdelarna ska eventuellt 

byggas i trä, vilket ännu inte är så vanligt i Sverige, och om planerna håller ska också en 

bomässa hållas år 2011 i samband med stadens hundraårsjubileum (Sydsvenskan 080216, 

080407).  

De nya temabyarna kan ses som ett smart drag för att attrahera rätt människor till 

Eslöv, det vill säga de som Florida (2005) benämner den kreativa klassen, då man generellt 

sett kan utgå från att endast höginkomsttagare har råd med flygplan och hästar. Denna typ 

av differentiering kan få Eslöv att framstå som en mer attraktiv plats även för andra 

grupper än barnfamiljer, vilket kan medföra positiv utveckling i kommunen. Florida menar 

att höginkomsttagare med stark köpkraft stimulerar handel, nöjesliv och basservice (Ibid.). 

Eslöv har även planer på att utöka industriområdena, då möjligheterna att ta emot nya 

näringsidkare har börjat sina, samt ett nytt handelsområde som ska komplettera centrum-

handeln (Herrström 080417).  

 

6.6 ”Det är 6700 personer som pendlar ut från Eslöv /…/ och 3800 som 
pendlar in”  

  Herrström om Eslövs infrastruktur, 080417 

 
Det sista differentieringsområdet är infrastruktur7. Eslöv har, som vi tidigare nämnt, 

mycket goda kommunikationer i och med järnväg och motorväg. Tillgänglighet är något 

som både Herrström (080417) och Lindholm (080509) framhåller som en av Eslövs främ-

sta konkurrensfördelar. Detta är en faktor som även Thuvfesson (2006, s.32) menar är 

nödvändig för en plats attraktivitet. Infrastrukturen måste kunna hantera flöden av män-

niskor, varor och avfall inom och mellan platser, för att dels skapa tillgänglighet men även 

för att hålla platsen ren, säker och fungerande. Herrström (080417) tillägger också att järn-

vägen erbjuder miljövänliga pendlingsmöjligheter, och menar att detta efterfrågas alltmer 

då miljömedvetenheten blivit allt större.  

                                                 
7 Läs mer om infrastruktur på s.23-24.  



 31

Eslövs kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med infrastrukturella frågor i trafik-

projektet Trast, som syftar till att skapa ett attraktivare Eslöv. Kommunen skriver på hem-

sidan: ”Eslöv utvecklas ständigt för att vara en attraktiv stad att bo och verka i. Stads- och 

trafikplaneringen bidrar till ökad attraktivitet och utvecklingen går i riktning mot ett mer 

hållbart transportsystem” (Eslövs hemsida). Trafikstrategin utgår från en grundlig genom-

gång av hur Eslövs infrastruktur ser ut idag och beskriver sedan tillvägagångssätt för att nå 

framtida mål (Sydsvenskan 071116).  

 
6.7 Människan är motivet 
Precis som Kotler et al (1993) och Thufvesson (2006) påpekar, syftar alla differentier-

ingsstrategier till att tillgodose människornas behov och önskemål, och har således samma 

bakomliggande motiv, men pågår i olika instanser. En gemensam och övergripande vision 

är därför grundläggande för platsutvecklingsarbetet, och ska bidra till att skapa en sam-

manhållen platsidentitet från vilken man kan skapa en tydlig profil. Som vi tidigare nämnt 

arbetar inte Eslövs kommun med någon vision inom det strategiska platsutvecklings-

arbetet. Trots detta verkar kommunen bedriva ett rikt differentieringsarbete, men frågan är 

hur Eslöv arbetar med profilering för att kommunicera ut sina differentieringsstrategier. 
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7. Profilering 
Detta kapitel behandlar den kommunikativa aspekten av platsutveckling, det vill säga 

arbetet med profilering för att kommunicera ut olika differentieringsstrategier. Vi redogör 

för teorier om image och profilering samt olika tekniker och kanaler för extern kom-

munikation.  

 

7.1 Vikten av kommunikation och profilering 
Det finns platser som är duktiga på att följa recept på god platsutveckling, som driver 

spännande projekt för att särskilja sig och utveckla platsens utbud, men som ändå inte 

lyckas differentiera sig från sina konkurrenter. Det finns även platser som är mycket duk-

tiga på att göra sig synliga genom god kommunikation och kampanjer, och ”byter för-

packning” gång på gång, utan att förändra eller förbättra platsens faktiska innehåll (Avra-

ham 2004, s.473). Platser som i sitt utvecklingsarbete brister i något av dessa sammanhang 

förlorar viktiga synergieffekter, då det faktiska arbetet med att differentiera sitt utbud är 

lika viktigt som att kommunicera ut vad man faktiskt gör. Platser som är duktiga på att 

profilera sig, det vill säga att hitta sina särdrag, skapa en profil och sedan kommunicera ut 

den (Ibid., s.472), har lättare för att skapa positiva associationer – en positiv image. 

Platsers image är avgörande för dess förmåga att attrahera människor, eftersom det är en 

grundförutsättning att platsen associeras med positiva bilder och upplevelser. En ofördel-

aktig image kan vara förödande för städer (Heldt Cassel 2007, s.149; Hospers 2006, 

s.1016) och det är därför viktigt att försöka påverka associationerna genom god kommun-

ikation. Avsändaren kommunicerar ut tankar, avsikter och motiv i form av en profil som 

filtreras olika beroende på förmedlare och kanal. Den filtrerade kommunikationen tolkas 

sedan av mottagaren och en image har skapats (Nilsson och Waldemarsons 2007, s.23).  

 

7.2 Image 
Begreppet image har definierats otaliga gånger. Definitionerna skiljer sig ofta beroende på 

vilken typ av objekt som avses och på vilken nivå. När det gäller platsimage kan det till 

exempel röra sig om platser i allmänhet, länder, städer eller destinationer. De flesta är dock 

överens om att en platsimage är en uppsättning uppfattningar, intryck och associationer 

som en person har, eller som en grupp delar, om en viss plats (se t ex: Crompton i: Asli et 

al. 2007, s.198; Kotler et al. 1993 s.141). En image är ett resultat av de förenklingar män-

niskan ständigt utför för att göra sin komplexa omvärld begriplig (Kotler et al. 1993, 
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s.141). Imagen är även en enskild tolkning och har som sådan påverkats av mottagarens 

kultur, språkvanor, personlighet och attityder (Nilsson & Waldemarsson 2007, s.23; se mo-

dell 2). Jenkins (1999, s.2) poängterar att huruvida en image stämmer överens med verklig-

heten eller inte, är av mindre betydelse än att den finns i människors medvetande. Imagen 

är med andra ord mottagarens destillerade tolkning av all information om platsen som når 

henne, inklusive den profil avsändaren försöker förmedla. Eftersom platsimagen tillhör 

mottagaren och därmed varierar mellan olika personer och grupper, kan platser heller inte 

förändra, utan endast påverka de images som finns (Kotler et al. 1993, s.141-143).  

En platsimage utvecklas dessutom ständigt och processen utgörs av olika faser. Gunn 

(i: Falkheimer & Thelander 2007 s.144-145; Jenkins 1999, s.4) skiljer på organisk, fram-

kallad platsimage. Den organiska platsimagen uppstår redan innan en människa besökt 

platsen, till följd av information från självständiga kommunikationskanaler8. Allen (2007, 

s.62) menar till och med att själva upplevelsen av en plats börjar med denna första bild och 

kallar detta för pre-place experience. Han framhåller att den första bilden kan vara direkt 

avgörande för hur platsimagen sedan utvecklas och om en person går vidare i besluts-

processen, det vill säga bestämmer sig för att besöka platsen eller inte. Med andra ord är 

det denna typ av image som finns hos potentiella invånare, besökare och näringsidkare 

innan de besökt platsen. Enligt Gunn (i: Falkheimer & Thelander 2007 s.144-145; Jenkins 

1999, s.4) ersätts sedan den organiska platsimagen av en framkallad sådan om personen 

intresserar sig ytterligare för platsen och letar upp information.  

Platsimages beskrivs vidare som fattiga eller rika och öppna eller slutna (Avraham 

2004, s.473). Att en platsimage är fattig innebär att den inte är särskilt utvecklad. En 

organisk platsimage är därför fattigare än en komplex, men när det gäller stora och kända 

städer, som till exempel London, tenderar vi ändå att ha en relativt rik sådan. Om en plats-

image är öppen betyder det att det finns goda möjligheter att addera fler karaktärsdrag och 

nya associationer till den. En sluten platsimage är istället mättad och betydligt svårare att 

förändra. Avraham menar vidare att de slutna platsimagerna ofta utgörs av stereotyper, det 

vill säga simplifierade attityder och allmänna antaganden om en plats som inte är särskilt 

väl underbyggda, men ändå väldigt rotade. De platsutvecklare och politiker som ger sig på 

att försöka förändra en plats image och stereotypa bilder tar sig därför an ett mycket svårt, 

ibland nästintill omöjligt, uppdrag (Ibid., s.472).  

                                                 
8 Självständiga kommunikationskanaler är sådana som är svåra att styra. Läs vidare på s.37. 
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7.3 Platsprofil och profilering 
En plats profil är, till skillnad från dess image, en utvald bild av en plats särpräglade 

egenskaper. Profileringsarbetet handlar därför om differentiering och extern kommun-

ikation ur ett sändarperspektiv, där värderingar och motiv förmedlas till mottagaren. Det 

kan alltså innebära att platsen omvärderas och ompaketeras för att skapa och marknadsföra 

en ny platsimage, stärka dess position och såväl attrahera som behålla resurser (Avraham 

2004, s.472).  

För att profilering ska vara framgångsrik måste profilen vara trovärdig och förankras i 

platsidentiteten (Smith 2005, s.221; Hospers 2006, s.1017). Platsidentitet avser de faktiska 

förhållandena på platsen, det vill säga fysisk design och sociala mönster, i form av de 

människor som finns där och deras praktiker (Ednarsson 2001, s.114-116). Profileringens 

mål är således att sluta gapet mellan denna platsidentitet och människors image av platsen 

(Hospers 2006, s.1017).  

Ett strategiskt profileringsarbete måste utöver vision och målsättningar, bottna i en 

grundlig planeringsprocess (Fyall & Garrod 2005, s.25). Arbetet med profilering kan så-

ledes ske med hjälp av olika tekniker och genom olika kanaler.  

 
7.4 Profileringstekniker  
Kotler et al. (1993, s.151-155) menar att det finns tre olika typer av kommunikations-

verktyg för att effektivt sprida en profil; slogans, visuella symboler och event. En slogan är 

en kort fras som ska förkroppsliga platsens vision; den ska både väcka intresse och för-

medla ett budskap. En bra slogan fungerar som plattform för att ytterligare förstärka profil-

budskapet i till exempel kampanjer och på produkter (Ibid., 151-152). Som inledningen på 

denna uppsats antyder är slogans också ett populärt verktyg bland svenska kommuner. 

Kavaratzis och Ashworth (2005, s.507-508) menar dock att det finns en tendens till över-

användning av slogans och övertro på dess verkningsförmåga, och påpekar att platser inte 

automatiskt får en ny identitet tack vare en ny slogan. Slogans är således ett användbart 

strategiskt verktyg, men inte strategin i sig. Ett nära relaterat kommunikationsverktyg är 

geografisk positionering vilket innebär att platsutvecklare skapar associationer till, eller 

försöker frigöra platsen från en annan som redan har en positiv respektive negativ image 

(Ibid., s.153; Avraham 2004, s.477-478). Ett exempel på detta är Kristianstads försök att 

presentera sig som lilla Paris och därigenom dra fördel av de positiva associationer som 

sedan länge förknippats med denna världsstad. 
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Nästa typ av kommunikationsverktyg är visuella symboler. Det handlar såväl om loggor 

som om fotografier på kända byggnader, stadssilhuetter, attraktioner och liknande. Kotler 

et al. (2006, s.751) menar att dessa bildliga representationer som florerar genom olika 

kommunikationskanaler har stor inverkan på platsimagen. 

Slutligen menar Kotler et al. (1993, s.155) att olika typer av events är användbara verk-

tyg för att förmedla en viss platsprofil. Att stå värd för stora arrangemang såsom sportturn-

eringar, festivaler och liknande är något som många teoretiker menar är en mycket bra 

metod för synas och att få genomslag med sin profilering (Avraham 2004, s.475; Larson & 

Fredriksson 2007, s.77-193; Thufvesson 2006, s.38-39). För att genomföra denna typ av 

större evenemang krävs dock en viss storlek och ekonomiskt underlag, varför detta inte är 

möjligt för alla kommuner (Thufvesson 2006, s.39; Elbe 2007, s.304). Det finns dock gott 

om exempel på årliga evenemang i mindre städer som vuxit och blivit större än man från 

början kunnat ana, bland annat Hultsfredsfestivalen och Visfestivalen i Västervik. 

Vanliga misstag vid profilering är att man förringar betydelsen av en omfattande och 

långsiktig approach. En reklamkampanj räcker naturligtvis inte (Avraham 2004, s. 478), 

utan platsen måste representeras på ett konsekvent sätt i flera olika kanaler för att profilen 

ska få genomslag (Hultman 2007, s.153). 

 

7.5 Kommunikationskanaler 
När en plats har skapat sin profil och paketerat den med hjälp av olika tekniker, är det dags 

att kommunicera ut profilen för att utvecklingsarbetet ska synas bland både existerande 

som potentiella invånare, besökare och näringsidkare. Platsutvecklarens val av kom-

munikationskanaler har stor betydelse för hur en plats image skapas, eftersom en plats 

budskap tolkas olika beroende på vilken kanal som används och hur budskapet presenteras 

(Falkheimer & Thelander 2007, s.1). Thufvesson (2006, s.8, 117) betonar vikten av att 

använda sig av en mängd olika kommunikationskanaler och att kommunikationen måste 

ske genom hårt och systematiskt arbete.  

McKay och Fesenmaier (i: Falkheimer & Thelander 2007, s.135) har skapat en typ-

ologi över olika kommunikationskanaler som de kallar imageskapande agenter (se modell 

2). Kanalerna delas in efter graden av kontroll sändaren har över det kommunicerade mat-

erialet och dess trovärdighet hos mottagaren. Typologin visar att i takt med att kontrollen 

över kommunikationskanalen och det sända materialet ökar, sjunker materialets trovärdig-

het.  
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Hög kontroll                                                         Låg trovärdighet 
 
 
Öppen övertalning  Annonser, Internet, broschyrer 
Självständigt material  Nyheter och populärkultur 
Framkallat organiskt material  Word-of-mouth 
 

 
 
 Låg kontroll               Hög trovärdighet  
 

 
Modell 2: Imageskapande agenter. Urval från   

McKay och Fesenmaiers modell i: Falkheimer & Thelander 2007 
 

7.5.1 Kontroll kontra trovärdighet 
Det finns således flera potentiella kommunikationskanaler för platsutvecklare att använda 

sig av. Kotler et al (1993, s.174) nämner tidningsannonser, Internetsidor, och broschyrer 

som flitigt använda kanaler för att nå ut till och påverka allmänhetens image av en plats. 

Annonser i tidningar är ett effektivt sätt att kommunicera ut information om attraktioner 

och events då de läses av många dagligen (Ibid., s.179). Användning av Internet för 

kommunicering av platser blir allt vanligare och allt mer avgörande för att kunna attrahera 

människor, samt påverka deras tolkningar av en plats (Hultman 2007, s152). Fördelen med 

broschyrer är dess låga kostnad, flexibilitet och behändighet (Kotler et al. 1993, s.181). 

Dessa kommunikationskanaler har hög grad av kontroll och tillåter platsutvecklare att styra 

innehållet. Samtidigt sker dock en öppen övertalning (se: modell 2) där det förekommer en 

viss form av cynism bland mottagarna eftersom de är medvetna om vem sändaren och dess 

avsikter är. Med vetskap om vem sändaren är, följer alltså en lägre trovärdighet inför det 

kommunicerade materialet (Falkheimer & Thelander 2007, s.7).  

Kommunikationskanaler såsom nyheter och populärkultur9 har däremot högre tro-

värdighet bland mottagarna, då det är svårare för platsutvecklare att kontrollera vad som 

skrivs, sänds eller sägs om platsen (Falkheimer & Thelander 2007, s.136). Falkheimer och 

Thelander menar att nyheter och populärkultur sänder ut ett självständigt material (se: 

modell 2) som således är mindre påverkningsbart. I dessa kommunikationskanaler har 

istället journalister och populärkulturens olika aktörer makt över hur en plats representeras, 

då de får tolka platsen utifrån sin egen kultur, egna språkvanor, personligheter och attityder 

(se: Nilsson & Waldemarson 2007, s.23; Avraham 2000, s.366).  

                                                 
9 TV, radio, musik, film och kändisar 
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Populärkultur har ett synnerligen stort inflytande över människors imageskapande 

(Kotler et al. 2006, s.751) och att synas i film- eller musiksammanhang är billig och 

effektiv reklam (Thufvesson 2006, s.8). De allmänna bilder som finns av en plats förstärks 

ofta genom humor i musik, radio, film och tv-program, eftersom det är lätt att göra under-

hållning av rykten och stereotyper. Populärkulturens aktörer har alltså makt att välja ut 

vilka av platsens karaktärsdrag de vill använda sig av, oavsett om de är sanna (Falkheimer 

& Thelander 2007, s.137). Vad platsutvecklare kan göra för att påverka denna kommun-

ikationskanal är att försöka vara med och synas i positiva sammanhang (Thufvesson 2006, 

s.8). Ett aktuellt exempel är tv-produktionen Körslaget där små kommuner exponeras – 

vilket de varit villiga att betala upp emot en kvarts miljon kronor för (se t ex: Dagens 

Nyheter, artikel 080414). Platsutvecklare kan även arbeta med att koppla platsen till kända 

personligheter för att kunna dra fördelar av hans eller hennes framgång (Kotler et al. 1993, 

s. 159-160).  

Thufvesson (2006, s.8) menar att nyhetsmedier medför en mängd möjligheter till 

trovärdig och även gratis reklam om den hanteras på rätt sätt. Att kontrollera nyhetsmedier 

är emellertid mycket svårt och att påverka ett negativt nyhetsflöde kräver stora finansiella 

medel och ekonomisk makt. Det kan vara ännu besvärligare för mindre städer att påverka 

nyhetsflödet då de inte har lika stor täckning som större städer. Hur ofta, och om det skrivs 

om negativa eller positiva händelser har stort inflytande över en plats image (Avraham 

2000, s.363-364, 368). Det är dock möjligt att med hjälp av public relations väga upp 

negativa nyhetsflöden med något positivt genom att uppmärksamma journalister på events 

och andra positiva händelser, samt finnas till hands för att kunna förklara och reda ut neg-

ativa företeelser (Ibid., s.474). 

Den kommunikationskanal som uppfattas som mest trovärdig, och som således är mest 

svårkontrollerad, är bekantas berättelser (Falkheimer & Thelander 2007, s.7). McKay och 

Fesenmaier (i: Ibid.) kallar materialet framkallat organiskt (se modell 2), vilket avslöjar att 

denna kommunikationskanal har störst inverkan på det organiska imageskapandet. Grön-

roos (2004, s.296) hävdar att effekten av word-of-mouth-kommunikation är enorm, och 

mycket större än den effekt planerad kommunikation någonsin kan åstadkomma. Detta är 

sålunda en kommunikationskanal som kan ge en plats mycket goodwill, men som är otrol-

igt svår att påverka annat än indirekt. Genom åtgärder på plats riktade mot människor kan 

nöjda invånare generera positiva cirklar av word-of-mouth-kommunikation. Utöver detta 

har de kommunikationskanaler vi tidigare nämnt stor betydelse för vad som diskuteras 
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människor emellan. Falkheimer och Thelander (2007, s.133) kallar detta dagordningsteo-

rin och menar att påverkningsbara medier sätter agendan för innehållet i word-of-mouth-

kommunikation även om de inte kan avgöra resultatet av diskussionerna. Ytterligare ett 

sätt för platsutvecklare att försöka styra word-of-mouth är därför att påverka andra 

trovärdiga kanaler, som till exempel nyhetsmedier.  
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8. Eslövs image och profilering 
I detta kapitel beskriver vi hur Eslöv arbetar med profilering för att kommunicera ut 

sina differentieringsstrategier. Vi redovisar även resultaten från vår enkätundersökning 

och redogör för Eslövs image samt vilka kommunikationskanaler som har störst betydelse 

för människors organiska imageskapande.  

 
8.1 Enkäternas avslöjande 

 

Eslöv? Nej, det har jag försökt undvika! Det är nog lika tråkigt som 

Svedala. 
Respondent 1, Svedala 

 

Det primära syftet med våra enkätintervjuer var att undersöka vilka kommunikations-

kanaler människor som aldrig besökt Eslöv får sina bilder av kommunen ifrån. Snart kunde 

vi dock konstatera ett påtagligt, återkommande och intressant mönster när det gällde just 

associationerna. Undersökningen påvisade visserligen blandade uppfattningar om Eslöv, 

men en stor majoritet ansåg att staden var tråkig. Hela 67 procent av våra respondenter 

svarade att de uppfattade Eslöv som ”tråkigt”, ”dött”, ”en håla” eller ”bonnigt” (se: 

diagram i bilaga 4 och kodningsschema i bilaga 5). 

Som vi tidigare nämnt uppfattas småstäder generellt som tråkiga till följd av bland annat 

deras begränsade närvaro i nyhetsflödet, som alltså ger upphov till en fattigare image10 

(Avraham 2000, s.364). Eslöv verkar dock ha blivit till en symbol för alla små, tråkiga, 

svenska ”hålor”, åtminstone inom Skånes gränser. Flera respondenter refererade till 

epitetet ”Sveriges tråkigaste stad”, som Eslöv försågs med första gången i en intervju med 

Hans Ostelius i det svenska underhållningsprogrammet Hylands Hörna. Detta tycks alltså 

ha slagit rot i folks medvetande och kan liknas vid en sluten image11, då vår studie av 

Eslöv visat att denna utbredda bild är såväl förenklad som stereotyp. En sluten image är 

dessvärre också svår att påverka eller tvätta bort, vilket är något Per Lindholm (080509), 

som är medveten om Eslövs imageproblem, menar att alla i kommunen gärna hade sett ske. 

Till skillnad från Lindholm vill Gunnel Herrström (080417) inte riktigt kännas vid den 

ofördelaktiga imagen och säger: ”just med tanke på att det har varit en så stor inflyttning så 

                                                 
10 Se resonemang på s.34. 
11 Se resonemang på s.34. 
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känner jag att bilden av Eslöv idag är jättepositiv” och fortsätter sedan: ”det här med att det 

händer ingenting, att det är så tråkigt i Eslöv som man kunde säga för tio år sedan, det 

stämmer inte för det händer så mycket att man hinner inte ta in det”. Herrströms uttalanden 

ringar in två viktiga frågor. Den första är huruvida en image behöver vara sann för att 

existera, och på detta svarar teoretikerna ett bestämt nej (se t ex: Jenkins 1999, s.2). Den 

andra frågan är lite svårare, nämligen hur viktig en platsimage är för människors val av 

plats att flytta till, jobba på eller besöka.  

Ett huvudsakligt mål för platsutveckling är en positiv platsimage, vilket är ett tydligt 

tecken på att teoretikerna anser att image är avgörande för en plats möjligheter att stå sig i 

konkurrensen. Att människor konsumerar platser för att både skapa och demonstrera en 

identitet tyder också på att symbolvärden och bilder av en plats är av stor betydelse12. 

Heldt Cassel (2007, s.149) och Hospers (2006, s.1016) går ytterligare ett steg då de menar 

att en ofördelaktig image kan vara förödande för en plats. Samtidigt är det et faktum att 

Eslöv, som vi diskuterat i kapitel sex, har en tillväxt kommunen är nöjd med, trots tydliga 

tecken på en negativ image (se: bilaga 4).  

Huruvida Eslövs image också är fattig kan diskuteras. De återkommande och simplis-

tiska associationerna under enkätintervjuerna kan tyda på detta, samtidigt som det var 

väldigt få som inte kunde associera Eslöv med något alls (se: bilaga 4). Tvärtom kände de 

flesta respondenter inte bara till Eslöv, utan hade även en mycket bestämd uppfattning om 

kommunen. Därför kan Eslövs image i viss utsträckning också kallas rik. De starka upp-

fattningar som finns om Eslöv indikerar även att kommunen syns och hörs utanför sina 

egna gränser; frågan är bara hur och var. 

  
8.2 Profileringsarbete för imageförändring?  
På Eslövs kommuns hemsida finns en profileringshandbok som innehåller information om 

vilken profil Eslöv arbetar med och de regler och förhållningsätt skapade för att 

kommunikationen ska bli så enhetlig som möjligt (Eslövs hemsida). Profilen utgörs av de 

tre ledorden: närhet; mångfald och bärkraft, och ska genomsyra allt arbete i kommunen. 

Likheterna mellan handbokens innehåll och de teorier om profilering och differentiering 

som vi tidigare behandlat, är således omfattande. Den inledande texten i Eslövs 

profileringshandbok berättar för läsaren att:  

 
                                                 
12 Läs mer om identitetsskapande på s.17  
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Profilering handlar om att identifiera de värden Eslövs kommun har och 

omvandla dem till konkurrensfördelar. Det handlar om att lyfta fram vår 

kommun och dess kvaliteter. Kvaliteter som ska bli löften till omvärlden. Och 

genom att profilera oss ska vi tydliggöra dessa löften.  
Eslövs hemsida 

 
Citatet stämmer väl överens med Avrahams (2004, s.472) beskrivning av profilerings-

arbete, då han förklarar att det handlar om att plocka fram och lyfta upp en plats kvaliteter 

och resurser. Det verkar även råda konsensus om betydelsen av en fördelaktig platsimage i 

den rådande konkurrenssituationen mellan platser. Eslövs kommun tycks alltså dela 

Kotlers et al. (1993, s.141-143) uppfattning om att en plats image, trots att den inte kan 

formas hur som helst, ändå kan och bör påverkas genom strategisk profilering. 

 
8.2.1 Ingen gemensam profileringsstrategi 
Informationen på hemsidan med profilhandbok och vision antyder att Eslöv arbetar aktivt 

och på bred front med den kommunikativa aspekten av platsutveckling. På frågan om 

vilken betydelse den framtagna profilen har för kommunens dagliga arbete, svarar 

Lindholm (080509) emellertid att den, utöver de grafiska riktlinjerna, inte används över-

huvudtaget. Han berättar att handboken framställdes av hans föregångare, men att profilen 

aldrig fick något gehör eller implementerades i organisationen. Inte heller visionen på 

hemsidan används i praktiken och Lindholm anser att den inte är tillräckligt unik för Eslöv, 

utan snarare ”flat” och intetsägande (Ibid.). Att Eslövs kommun saknar vision är anmärk-

ningsvärt då Kotler et al. (1993, s.80-81) menar att allt strategiskt arbete bör baseras på en 

sådan. Kommunen är dessutom en komplex organisation med många olika avdelningar och 

uppgifter. När vi ifrågasätter vad som då guidar Lindholms arbete som kommunikations-

chef, svarar han att arbetet helt enkelt får ta en annan skepnad, i den mening att det blir mer 

ad hoc (ibid.). Detta kan ses som en indikation på att det faktiskt krävs en vision för att 

strategiskt och långsiktigt kunna kommunicera ut en profil och påverka platsimagen. 

Lindholm (080509) medger vidare att han saknar en helhet i kommunens kommunika-

tionsarbete, men menar också att det idag inte ens finns en gemensam värdegrund och att 

arbetet måste starta där. Han menar att det därför är en lång väg att gå innan kommunen 

kan ägna sig åt någon riktad extern profilering då han anser att ett sådant arbete måste vara 

välgrundat; ”vi kan inte bara gå ut och säga en massa allmänna floskler liksom” (Ibid.). 
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Det finns alltså ett gap mellan profileringsteorierna och Eslövs kommuns faktiska 

verksamhet, men medvetenheten om och erkännandet av teoriernas legitimitet är påtagligt 

hos Lindholm. 

Ansvaret för den externa kommunikation som faktiskt bedrivs är fördelat på de kom-

munala förvaltningarna, vilket innebär att var och en ansvarar för att den egna verksam-

heten görs hörd genom olika kanaler (Herrström 080417; Lindholm 080509). Herrström 

(080417) menar att ”det är ju lite dumt att säga ’nu får du (kommunikationsenheten, vår 

anm.) berätta att vi tagit fram det här’, var och en kan ju själv bäst sin verksamhet”. 

Kommunikationsenheten har ansvaret för kommunövergripande information och dess roll 

är utöver detta att stötta förvaltningarna, oftast genom att förpacka deras material i enlighet 

med den grafiska profilen (Lindholm 080509). Dessa organisatoriska strukturer och 

avsaknaden av en huvudansvarig för all extern kommunikation utgör i sig ett hinder för 

effektiv profilering. Lindholm (Ibid.) uttrycker vidare att det finns en bristande förståelse 

för behovet av kommunikation mellan och utanför förvaltningarna.  

 

8.3 Eslöv och de tre profileringsteknikerna  
För att få en bild av vad Eslövs kommun faktiskt gör och inte gör i profileringssam-

manhang granskade vi arbetet utifrån de tre kommunikationsverktyg Kotler et al. (1993, 

s.151-155) förespråkar; slogans; symboler och events.   

Eslövs kommun har ingen uttalad slogan i sitt profileringsarbete (Lindholm 080509) 

vilket inte är konstigt då det inte finns någon vision att basera den på, vilket Kotler et al. 

(1993, s.151-152) menar är nödvändigt. Enligt Kavarazis och Ashworth (2005, s.507-508) 

överanvänds ofta slogans, men om en slogan fylls med rätt värden kan det vara en effektiv 

teknik för att kommunicera ut en plats profil (Kotler et al 1993, s.36-37). På den serie 

turistbroschyrer Herrström (080417) visat oss finns dock en återkommande uppmaning 

som påminner om en slogan: ”Ta för Dig av Eslöv”. Denna används emellertid inte i andra 

sammanhang än just för turism. 

 Både Lindholm (080509) och Herrström (080417) menar att Eslövs läge i förhållande 

till Skånes större städer brukar lyftas fram som en av kommunens konkurrensfördelar. 

Herrström framhöll flera gånger också Eslöv som en del av eller ett alternativ inom Skåne 

och en attraktivare Öresundsregion, snarare än en plats attraktiv i sig. Den profilering som 

faktiskt förekommer gentemot turism och näringsliv, tycks alltså präglas av geografisk 
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positionering13. Ytterligare ett tecken på detta är de flertal samarbeten kommunen ingår i 

med såväl grannkommuner som hela regionen. Ett exempel är samarbetet med de fyra 

kringkommunerna som tillsammans utvecklat kanotturismen längs Rönne å. Ett annat är 

marknadsföringssamarbetet inom Position Skåne, där Eslöv framställs som en del av regi-

onen (Herrström 080417). Samarbete med andra möjliggör resursdelning och kommuner 

kan på så vis skapa konkurrens- eller samarbetsfördelar som Huxham (i: Fyall & Garrod 

2005, s.137-138) kallar det, genom synergieffekter. Samtidigt menar Palmer (i: Ibid., 

s.215-216) att ju mer samarbetspartners liknar varandra desto mindre effektivt blir sam-

arbetet till följd av det begränsade utbytet. Det finns alltså även en risk att Eslöv i för hög 

utsträckning förlitar sig till samarbete i stället för att arbeta med sin egen image och 

särskilja sig från de homogena grannkommunerna.  

Vad gäller symboler arbetar Eslöv främst utifrån den grafiska profilen med riktlinjer 

för hur material från organisationen ska se ut (Lindholm 080509). Utöver detta finns vissa 

karaktäristiska byggnader, som exempelvis Medborgarhuset, samt kända personer såsom 

Johan Glans, men dessa används dock inte strategiskt som symboler för Eslöv. Det är alltså 

endast loggan med den runda ringen och svalan i orange tillsammans med namnet Eslövs 

kommun i svart text, som används som genomgående symbol i kommunens material. 

Svenska Marknadsundersökningar ABs imageundersökning (Varumärkesbarometern 2007, 

s. 8-9) visar att 39,7 procent av respondenterna hade sett loggan tidigare. Detta kan ses som 

en medelmåttig igenkänningsgrad då Eslöv hamnade på delad sjunde plats av tolv 

sydsvenska kommuner där den lägsta graden var 28,1 och den högsta 77,3 procent, med ett 

medelvärde på 45,2 procent.  

En annan kommunikationsteknik är arbetet med events (Kotler et al. 1993, s.155). 

Under Eslövs stadskärneutvecklingsmöte förklarade Mia Dahl (Observation 080428) från 

Lunds citysamverkan den kommunikativa aspekten av evenemang när hon talade om 

projektet ”Rent i Lund”: ”Man gör ett arbete, sen håller man ett evenemang för att dra dit 

människor för att visa vad man har gjort”. Thufvesson (2006, s.39) och Elbe (2007, s.304) 

menar dock att events kräver ett större ekonomiskt underlag, och det är därför svårt för en 

mindre kommun som Eslöv att hålla evenemang i samma storlek som Malmö, Helsingborg 

eller Lund. Både Herrström (080417) och Lindholm (080509) berättar att det händer 

mycket i Eslöv, men att aktiviteterna inte är riktade till utomstående mer än i sekundär 

                                                 
13 Läs mer om positioneringstekniken på s.35. 
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betydelse. Events kan därför inte ses som enbart en kommunikationsteknik för att locka 

nya människor till platsen. 

Eslövs kommun arbetar alltså i olika grad med Kotlers et al. (1993) profileringstekniker, 

men främst med positionering och grafisk design. Då både Kotler, Avraham (2004), med 

flera, är av uppfattningen att en negativ image går att vända till positiv genom att metodiskt 

och systematiskt kommunicera ut ett budskap, verkar Eslövs kommun stå i startgroparna, 

men ha fastnat där. Lindholm (080509) har inte svaren på de bakomliggande orsakerna till 

varför ett mer omfattande arbete med dessa typer av tekniker inte kommit igång. En 

anledning kan vara kommunens inställning att befolkningsutvecklingen sker i lagom takt 

och att företagslivet är hälsosamt (Herrström 080417). Vidare kan det bottna i för få 

resurser till följd av Eslövs karaktär, och det kan även antas att avsaknaden av vision och 

samordning gör sig påmind även här. Lindholm (080509) uttrycker det som att kommunen 

vill vidare, men väntar på en gemensam värdegrund att arbeta efter.  

 

8.4 Eslövs kanaler – ger ringar på vattnet? 
Efter att ha behandlat Eslövs profileringstekniker, och kunnat konstatera att de inte 

används fullt ut, ställer vi oss frågan genom vilka kanaler Eslövs image verkligen skapas. 

Som vi tidigare nämnt delar McKay och Fesenmaier (i: Falkheimer & Thelander 2007 s. 

135-136) in extern kommunikation i öppen övertalning, självständigt material samt fram-

kallat organiskt material.   

 

8.4.1 Kanaler med öppen övertalning 
Trots att Eslövs kommun inte för ett uttalat profileringsarbete gentemot potentiella 

invånare, besökare och näringsidkare tillgängliggör de olika förvaltningarna information 

externt med hjälp av broschyrer, Internetsidor och annonser.  

Herrström (080417) har tillsammans med en reklambyrå tagit fram en serie olika bro-

schyrer, åt Eslövs turistbyrå. Broschyrerna informerar om Eslövs utbud i form av olika 

attraktioner, med inslag av både natur, kultur och historia. De är enhetligt utformade och 

enligt Herrström placerade runt omkring i kommunen, bland annat på Sten Stensson 

Hotell, samt på turistbyråer såsom i Lund och Malmö (Ibid.). Kommunens hemsida är den 

mest använda externa kommunikationskanalen och kontrolleras av kommunikationsen-

heten (Lindholm 080509). Herrström (080417) berättar att kommunen dessutom annon-

serar emellanåt, om än främst i mindre skala och oftast i regionala sammanhang, såsom i 
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Skåneavisen. Det har dock hänt att de även haft egna annonser i tidningar som Svenska 

Dagbladet och Göteborgsposten, även om Herrström menar att det då mest handlar om att 

få: ”lite goodwill, det är ingen sådan här riktad, utan mer tala om att: ’vi finns också’…”  

McKay och Fesenmaier (i: Falkheimer & Thelander 2007, s.135-136) menar att platser 

utövar en öppen övertalning genom broschyrer, hemsidor och annonser. Mottagarna är 

alltså medvetna om avsikterna med material publicerat i dessa kommunikationskanaler, 

varför de också är mindre benägna att lita på den informationen Eslöv förmedlar.  

Utöver den låga trovärdigheten är kommunens hemsida och broschyrer även kanaler 

vars material människor aktivt måste leta efter. I vår enkätundersökning visade det sig att 

av de 76 tillfrågade var det inte en enda som nämnde Internet, broschyrer eller annonser 

som källa till sina associationer (se bilaga 4 och 5). Detta indikerar att dessa kommunika-

tionskanaler inte är verktyg för kommunen att nå ut till de som inte aktivt själva söker efter 

information. Vad gäller broschyrerna så menar Herrström (080417) att de är till för såväl 

befintliga som potentiella invånare, besökare och näringsidkare, men varken på Lunds 

Turistbyrå eller Sten Stenssons Hotell kunde vi finna några synliga broschyrer. Annonser 

är alltså den enda kommunikationskanal genom vilken Eslövs kommun aktivt kan nå 

potentiella invånare, besökare och näringsidkare som inte varit på platsen. Därmed är 

Eslövs möjligheter att påverka människors organiska image mycket begränsade.   

 
8.4.2 Kanaler med självständigt material 
Falkheimer och Thelander (2007, s.136) menar att nyheter och populärkultur sänder ut ett 

självständigt material (se: modell 2) och är således mer trovärdiga men mindre 

påverkningsbara än broschyrer, Internetsidor och annonser. 

Eslövs kommun arbetar gentemot dagstidningar genom pressträffar och utskick (Herr-

ström 080417; Lindholm 080509). Kommunen arbetar dock inte uttalat med public 

relations och försöker inte nämnvärt påverka vad tidningarna skriver, förutom att tillgodose 

journalisterna med den information de behöver (Lindholm 080509). Att finnas med i 

nyhetsmedier är gratis och trovärdig reklam menar Thufvesson (2006, s.8) samtidigt som 

Avraham (2000, s.368) hävdar att det krävs stora resurser för att verkligen kunna påverka 

dem. Lindholm (080509) berättar att han skulle vilja utöka arbetet med kommunens eget 

nyhetsflöde, hur de kan fånga upp nyheterna inom organisationen och förmedla dem vidare 

till invånare, medarbetare och journalister. Nyhetsmaterial om Eslöv som sänds ut genom 

självständiga kanaler, såsom tv och dagspress, har en relativt hög trovärdighet hos män-
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niskor och påverkar därför deras imageskapande då mottagaren vet att kommunen har en 

relativt låg grad av kontroll över innehållet (se: Falkheimer och Thelander 2007). 

Journalisterna har därför stor makt över vilka bilder som skapas av Eslöv. Beroende på hur 

de vinklar en händelse får den olika konsekvenser för platsimagen (se: Nilsson & Walde-

marson 2007, s.23; Avraham 2000, s.366).  

Avraham (2000, s.363, 368) menar att en platsimage även påverkas av graden av 

nyhetstäckning. Vid en närmre analys av Eslöv kan vi konstatera att staden är förhållande-

vis liten och besitter varken nationella eller regionala institutioner som skulle kunna dra 

uppmärksamhet till staden. Att Sydsvenskan, en av de största tidningarna i regionen, 

nyligen lagt ner sin redaktion i Eslöv (Lindholm 080509), kommer med största sannolikhet 

även att påverka nyhetskvantiteten då Avraham (2000, s.366) menar att ”där det finns 

journalister finns det nyheter”.  

När det gäller vilken bild populärkulturen förmedlar, vet inte Lindholm om det 

förmedlas någon överhuvudtaget (080509). Kotler et al. (2006, s.751) menar dock att 

populärkultur har ett mycket stort inflytande över människors imageskapande. Vår enkät-

undersökning visar att populärkulturen, näst efter word-of-mouth, är den kanal flest res-

pondenter anger att de fått sina associationer ifrån, och som på så vis påverkat den 

organiska imagen. Nitton personer, det vill säga tjugofem procent, svarade att de fått sina 

bilder från TV, radio, kändisar och film, varav Nile City, Johan Glans, Sällskapsresan och 

Östen Warnerbring kan nämnas som exempel. Makten att påverka Eslövs image är även i 

denna kommunikationskanal förskjuten från Eslövs kommun, till andra aktörer.  

För inte alltför länge sedan hade också ”Robins” i SVT ett parodiinslag på ”Packat och 

Klart” om var man kan äta och roa sig i Eslöv (SVT Robins, hemsida). Vanligast är att 

populärkulturens material om Eslöv, ingår i mycket humoristiska sammanhang som 

anspelar på stereotyper och ofta på ”Sveriges tråkigaste stad”. Eslöv har inte gjort några 

direkta försök att påverka populärkulturen med strategiska åtgärder, som att bjuda in tv-

produktioner och dylikt. Kommunen får således den effektiva gratisreklam genom populär-

kultur som Thufvesson (2006, s.8) talar om, men helt utan kommunens vetskap och på 

bekostnad av att platsens stereotyper hårdnar och imagen sluts allt mer. 

 

8.4.3 Kanaler med framkallat organiskt material 
Resultatet av våra enkätintervjuer visade att den kommunikationskanal som människor 

främst ansåg sig ha fått sin bild av Eslöv från var word-of-mouth (se: bilaga 4). Detta 
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stämmer väl med Grönroos (2004, s.296) åsikt att word-of-mouth har enorm genom-

slagskraft. På frågorna om och hur Eslöv försöker påverka word-of-mouth svarade Lind-

holm (080509) att både de som jobbar i kommunen och de som bor i Eslöv tar upp och 

pratar om Eslöv mer spontant nu och försöker lyfta fram att det händer väldigt mycket. Att 

kommunen är aktiv och gör många saker inom flera olika differentieringsområden 

påverkar troligtvis word-of-mouth i positiv riktning.  

Word-of-mouth är en kommunikationskanal som sänder ut framkallat organiskt 

material, det vill säga sådant som människor själva upplevt, eller tagit del av genom olika 

kanaler och sedan tolkat. Att diverse kommunikationskanaler sätter agendan för vad som 

diskuteras kan liknas vid Falkheimers och Thelanders (2007, s.133) dagordningsteori. 

Även om Eslövs kommun är med och genom olika projekt sätter ”dagordningen” är det i 

stort sett omöjligt för dem att påverka eller avgöra vad diskussionerna kommer att resultera 

i. Lindholm (080509) berättar att han saknar ett samlat kommunalt grepp för att kunna 

påverka word-of-mouth. Teoretiker menar dock att denna kanal är den som är svårast att 

påverka och att det inte går att göra mer än indirekt (Falkheimer & Thelander 2007, s. 137-

138). På Eslövsmodellens hemsida uppmanas emellertid invånare att starta en diskussion 

om livskvalitet genom att ta upp och samtala om modellen med två bekanta, och när de i 

sin tur förstått vad det handlar om, be dem prata med två av sina bekanta. Uppmaningen på 

hemsidan antyder således att det finns ett strategiskt arbete med att försöka påverka word-

of-mouth, och att hela projektet syftar till att få människor att tala gott om Eslöv.  

 

8.5 Eslöv inget undantag 
Detta kapitel har analyserat det profileringsarbete och den externa kommunikation som 

bedrivs inom Eslövs kommun. Vi har kunnat konstatera att det inom Eslövs kommun finns 

en medvetenhet om profileringens betydelse för platser, inte minst hos Lindholm. 

Samtidigt har vi också sett att detta arbete brister i förhållande till teorierna, då det saknas 

samordning och då kommunen inte gör några egentliga försök att påverka sin image bland 

potentiella invånare, besökare och näringsidkare. Organisatoriska strukturer, bristande 

resurser och en tillfredställelse med nuvarande tillväxt utgör troliga orsaker till varför 

profileringsarbetet är så begränsat. Herrström (080417) sammanfattar situationen med 

uttalandet att: ”traditionellt så är kommuner dåliga på marknadsföring, och vi är inget 

undantag”.   
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9. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel beskriver vi vilka slutsatser vi kan dra utifrån våra analyser, först 

angående Eslövs differentiering och sedan profilering. Slutligen för vi en diskussion om 

platsutveckling utifrån vår modell som presenterades i kapitel två.  

 

9.1 Differentiering och människor 
Vi har konstaterat att Eslöv, som en del av Öresundsregionen, påverkas av de rådande 

trenderna mot ökad mobilitet, kommersialisering och homogenisering. Med den ökade 

konkurrensen följer också flera hot. Som liten kommun finns risk att Eslöv hamnar i en 

ond spiral, där större städers funktionsskugga hotar de förutsättningar som Eslöv faktiskt 

har. Till sin fördel har Eslöv sitt geografiska läge, och med goda kommunikationer ser vi 

ingen anledning till varför Eslöv inte skulle kunna vara med att tävla i den regionala 

konkurrensen om potentiella invånare, besökare och näringsidkare.  

De flesta platsutvecklingsteorier fokuserar på och framhäver vikten av ett brett spektra 

av attraktioner för att tillfredställa och attrahera människor. Vi anser dock att det för platser 

av Eslövs storlek inte är realistiskt att satsa på den typ av stora arenor och evenemang som 

Kotler et al. (1993) förespråkar, eftersom sådana resurser ofta saknas. Visst går det att med 

hjälp av bidrag och sponsorer bygga ett Skara Sommarland, men det kanske inte heller är 

önskvärt att omvandla kommunen till en utpräglad turistdestination. Platsutvecklare måste 

därför fundera över med vilka platser de konkurrerar. Det är inte möjligt för kommuner av 

Eslövs storlek att konkurrera med Malmö eller Lund på samma premisser. Vad gäller de 

viktiga faktorerna kreativitet och skaparförmåga behöver det dock inte skilja något mellan 

större och mindre städer. Fantasi kan resultera i någonting unikt och till och med svår-

imiterbart, utan att kostnaderna behöver dra iväg. Vi menar även att i förhållande till större 

städer kan basservice, som ju många menar inte är en attraktionsfaktor i dagens samhälle, 

differentieras och förses med guldkant. När alla använder sig av samma recept och platsers 

attraktionsutbud homogeniseras, kan en attraktiv basservice såsom satsningar på skolor 

med spännande inriktningar, säkerhet och renhållning, vara det som särskiljer en mindre 

stad från en större. Eslöv konkurrerar främst med närliggande kommuner av samma storlek 

och ett problem är att flertalet av Eslövs primära attraktioner, såsom natur och kulturarv, 

även återfinns i grannkommunerna. Eslöv kan öka sin konkurrenskraft genom att komp-

lettera naturen och slotten med sekundära attraktioner såsom kringtjänster och symbol-

värden för att skapa unicitet.  
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Vi kan konstatera att Eslöv aktivt arbetar inom olika differentieringsområden, med 

bland annat projekt som de nya temabyarna och Eslövsmodellen. Det är människorna på 

plats som står i fokus, och grundtanken med Eslövs platsutveckling är således att genom att 

göra befintliga invånare och näringsidkare, samt återkommande besökare nöjda, indirekt 

även locka nya. Vi har tidigare redovisat det teoretiska tankesättet att platsutveckling 

främst bör inriktas mot att attrahera nya människor, och att även människor på plats på så 

vis tillfredsställs. Eslöv har uppenbarligen en motsatt inställning gentemot teorierna, vilket 

kan ses som ett tecken på problematiken i att hantera platser som produkter. Kommunen är 

inte ett företag som vill sälja sin plats i så många exemplar som möjligt, utan en grupp 

aktörer med politiska motiv som snarare vill göra platsen så bra som möjligt för både sig 

själva och för de som bor där. På så vis kan de även få fortsatt förtroende från sina väljare. 

Eslövs strategi tycks dock hittills fungerat väl, då befolkningstillväxten är god för en liten, 

svensk kommun. De ibland upphaussade teorierna om att locka till sig så många människor 

som möjligt för att nå ekonomiska vinster, står också i tvär kontrast mot hållbarhets-

teorierna som menar att balans och bärkraft bör vara nyckelord för långsiktig framgång. 

Diskussionen om huruvida platsutveckling ska inriktas mot befintliga eller nya människor 

och vad som egentligen följer vad, är naturligtvis intressant ur ett teoretiskt perspektiv, 

men kan liknas vid en ”hönan-eller-ägget”-debatt. Huruvida Eslövs kommun har rätt 

inställning till platsutveckling bör vara av mindre betydelse än om den är framgångsrik. Vi 

menar att hur platsutvecklare än ser på saken, är det viktigaste att de helhjärtat och med ett 

intensivt och strategiskt arbete fokuserar på den målgrupp de prioriterar. För det praktiska 

utvecklings- och differentieringsarbetet tycks detta ändå inte innebära stora skillnader, 

även om ett större fokus på potentiella besökare möjligen kan medföra en högre grad av 

besöksvänlighet på platsen. För profileringsarbetet kan det dock få större konsekvenser, då 

ett uttalat arbete för att attrahera potentiella invånare, besökare och näringsidkare ställer 

krav på effektiv kommunikation utanför kommungränserna. 

 
9.2 Profilering och kommunikation 
Vi har även kommit fram till att Eslövs kommun inte har någon samordnad extern 

kommunikation eller profileringsstrategi, mer än i grafisk bemärkelse. Detta innebär dock 

inte att information om kommunen inte når människor utanför Eslöv. Vår enkätunder-

sökning visade tvärtom att det finns klara uppfattningar om Eslöv bland människor som 

aldrig varit där. Word-of-mouth, populärkultur och dagstidningar är de kommunikations-
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kanaler som det är vanligast att människor är medvetna om att de får sin organiska image 

av Eslöv från. Detta är kanaler som kommunen har svårt att styra, även om dagstidningar i 

viss utsträckning kan påverkas genom public relations. Kommunen arbetar dock inte till 

fullo ens med detta, utan nöjer sig med att förse journalister med den information de 

efterfrågar samt informera dem om när något speciellt är på gång. Den kommunikation 

som Eslöv främst bedriver utgörs av öppen övertalning med hjälp av broschyrer, hemsidan 

och annonser. Av dessa är det dock endast annonserna som faktiskt når människor utanför 

Eslöv utan att de aktivt måste leta efter material. Kommunens påverkan på människors 

organiska imageskapande är därmed kraftigt begränsad. Både Herrström och Lindholm 

menade också att det inte bedrivs någon platsutveckling som uttalat vänder sig till 

potentiella invånare, besökare och näringsidkare. Samtidigt som vi kunnat konstatera att 

det finns en medvetenhet inom Eslövs kommun om de kommunikations- och 

profileringsteorier som vi behandlat, har det alltså även varit tydligt att Eslöv inte använder 

sig utav denna kunskap. 

Dessvärre visade sig Eslövs organiska image vara negativ hos de flesta respondenter, 

och det flera decennier gamla epitetet ”Sveriges tråkigaste stad” lever kvar. Trots att denna 

image saknar grund i dagens Eslöv, arbetar alltså inte kommunen med att försöka förändra 

denna ofördelaktiga image. Här återkommer vi till den fråga vi ställde i analysen, nämligen 

hur det kan komma sig att folk faktiskt väljer att flytta till Eslöv, trots kommunens negativa 

image. Detta tyder på att image inte är en så viktig faktor i valet av plats att bosätta sig på, 

och att det finns andra faktorer som spelar större roll. Då det är många barnfamiljer som 

flyttar till Eslöv kan basservice såsom skolor, omsorg och trygghet tänkas utgöra sådana 

faktorer, trots att teoretikerna menar att basservice inte utgör någon differentieringsfaktor 

nuförtiden. Vi menar att image kan ha större betydelse för näringsidkare som vill 

förknippas med positiva värden och gärna drar nytta av platsers image för att stärka sitt 

eget varumärke. För besökare är det oftast ytliga bedömningsgrunder som avgör huruvida 

de besöker en plats eller inte, då valet inte har några långvariga konsekvenser för dem. De 

kan därför vara mer benägna att besöka en plats som verkar häftig snarare än funktionell. 

Om detta stämmer kan det verka meningslöst för Eslöv att satsa på en förbättring av 

sin image. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Eslövs nuvarande tillväxt troligen 

inte enbart är en effekt av Eslövs egen attraktionskraft, utan till stor del beror på den 

positiva utveckling som präglar hela regionen. Mindre, svenska kommuner kan i sådana 

situationer dra nytta av närliggande städers attraktionskraft och deras profileringsarbete, 
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men om tillväxten stagnerar och resurserna blir knappare ser vi en risk att dessa mindre 

städer istället faller i funktionsskugga. Vi menar därför att en positiv image utgör en stor 

fördel ur ett långsiktigt perspektiv. Att försöka förändra en ofördelaktig image den dag då 

det verkligen behövs, är troligen lönlöst då det är en långdragen process som kan ta år. Inte 

minst om den rådande imagen är av sluten karaktär14 såsom Eslövs. 

Det är lätt att påstå att det är dumdristigt av kommunen att inte använda sig utav 

profilering och extern kommunikation i sitt platsutvecklingsarbete, men då vår uppsats 

varken behandlat anledningarna till varför det inte används, eller kan visa hur stor effekt 

profilering har i förhållande till det praktiska differentieringsarbetet, vore det snarare 

dumdristigt av oss att påstå något sådant. En fråga för diskussion är istället om det för en 

liten svensk kommun verkligen är nödvändigt att utöver det lokala differentieringsarbetet 

bedriva profilering. 

 
9.3 Differentiering och profilering går hand i hand? 
Syftet med vår kandidatuppsats var att undersöka hur en liten svensk kommun 

kommunicerar ut sina differentieringsstrategier för att påverka sin image i positiv riktning. 

Vår studie har visat att en liten kommun inte nödvändigtvis måste eller kan följa de 

platsutvecklingsteorier som genererats med större städer eller turistdestinationer i åtanke. 

Vi har konstaterat att Eslöv valt att hittills endast arbeta med de interna aspekterna av 

platsutveckling, men trots en konstaterad negativ platsimage och avsaknad av profilering 

ändå lyckats generera tillväxt i kommunen. Då mindre svenska kommuner ofta fungerar 

som bostadsorter, och varken har någon större stadskärna eller ett brett nöjesliv, är steget 

till att bli de kommersiella produkter som platsutvecklingsrecepten beskriver mycket stort. 

Om vi återgår till vår modell över platsutveckling som utgör grunden för denna 

uppsats, möjliggörs ett holistiskt perspektiv som visar hur differentierings- och 

profileringsarbetet hänger samman inom ramen för platsutveckling. Kärnan utgörs av de 

interna aspekterna, det vill säga differentiering i syfte att förbättra platsidentiteten. Den 

yttre cirkeln representerar de externa aspekterna, det vill säga att utifrån platsidentiteten 

skapa en profil som kommuniceras ut för att påverka platsimagen. Modellen tydliggör att 

platsutvecklare har två alternativ; de kan antingen välja att, liksom Eslövs kommun, enbart 

                                                 
14 En sluten image är stereotyp och svår att förändra. Läs mer på s.34. 



 52

fokusera på den inre cirkeln, eller också ta sig an ett helhetsperspektiv och arbeta med båda 

cirklarna. 

 

 

 

        Externt 

 

 

                                                                Internt 

                       Differentiering 

       

 

                     Kommunikation 

   & Profilering 

 

 
Modell 3: Platsutvecklingens interna och externa aspekter. 

 

Att arbeta med den inre cirkeln gör det endast möjligt att påverka befintliga invånare, 

näringsidkare och återkommande besökares platsimage i positiv riktning, genom förbät-

tringar av platsidentiteten, samt möjligen den framkallade image hos de som aktivt sökt 

information om platsen. Kommuner som satsar på den inre cirkeln kan inte direkt påverka 

den organiska imagen, utan endast hoppas att platsen framställs positivt i andra kanaler, 

såsom dagstidningar, populärkultur och word-of-mouth. 

Ett positivt differentieringsarbete utgör naturligtvis grunden för framgångsrik 

platsutveckling, men genom att utvidga arbetet till att omfatta även den yttre cirkeln menar 

vi att synergieffekter uppstår och att platsutvecklingen når sin fulla potential. Den yttre 

cirkeln kan då också illustrera den större geografiska räckvidd platsutvecklingen får med 

hjälp av profilering. Profileringsarbetet kan visserligen bedrivas i olika skala, men oavsett 

hur omfattande det är måste arbetet fullföljas för att synergieffekterna ska maximeras. Om 

ett profileringsarbete avbryts halvvägs eller på annat sätt görs halvdant så har stora 

kostnader lagts ut på att ta fram en profil som aldrig får något genomslag. 
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Att arbeta med enbart den inre cirkeln behöver alltså inte vara ett misslyckande så 

länge det är ett medvetet och genomtänkt val. Vi har kunnat konstatera att det i många 

svenska kommuner kan vara svårt att nå framgång genom profilering, helt enkelt för att det 

inte finns så mycket att profilera och att det inte anses önskvärt att attrahera fler människor 

än i dagsläget. Dessutom finns svårigheter med strukturerna i den kommunala organisa-

tionen som kan förhindra effektiv profilering.  

Vi vill belysa att det finns en problematik i att platsutvecklingsteorier som nu sprids till 

mindre orter och kommuner är anpassade efter storstäder och turistdestinationer. Samtidigt 

menar vi att det finns en naturlig uppdelning av platsutvecklingsarbetet i en intern och en 

extern del. Att välja att arbeta med den interna delen eller med båda är två alternativ som 

visserligen ger olika effekter och räckvidd, men som beroende på förutsättningarna kan 

vara minst lika ändamålsenliga för en plats utveckling.   

Vi har försökt fånga en helhetsbild av platsutveckling i mindre svenska kommuner, 

men många oklarheter återstår. Vi menar att det svenska perspektivet bör utforskas vidare 

för att på djupet och mer i detalj kunna besvara frågor som: Vilka faktorer är avgörande i 

beslutet att flytta till en plats, och hur skiljer dessa sig mellan invånare, näringsidkare och 

besökare? Hur stora effekter ger profilering och differentiering för sig, och vilka synergi-

effekter ger de tillsammans? Vilka bakomliggande orsaker finns till att mindre, svenska 

kommuner, trots intresset för platsutveckling sällan fullföljer sitt profileringsarbete? Detta 

är bara några av alla de frågor som behöver besvaras för att svenska kommuner, på ett 

effektivt sätt ska kunna tillgodogöra sig platsutvecklingens fördelar.  
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10. Summering 
Som vi beskrev i inledningen vinner globala platsutvecklingsteorier mark i allt större delar 

av världen, och även i svenska kommuner läggs mycket tid och pengar på att ta fram 

slogans och profiler. Vi ville med vår studie undersöka vilket genomslag dessa teorier fått i 

en liten svensk kommun och hur dess platsutvecklingsarbete ser ut. Syftet med denna 

uppsats var således att undersöka hur en liten svensk kommun kommunicerar ut sina 

differentieringsstrategier för att påverka sin image i positiv riktning. Vi operationaliserade 

detta syfte genom två forskningsfrågor som lyder: 

1.  Hur arbetar en liten svensk kommun med platsutveckling för att differentiera sig?  

2. Hur arbetar en liten svensk kommun med profilering för att kommunicera ut sina 

 differentieringsstrategier? 

Även Eslöv, som en del av Öresundsregionen, påverkas av de rådande trenderna mot 

ökad mobilitet, kommersialisering och homogenisering. Vi har konstaterat att det finns en 

stor medvetenhet om de vedertagna platsutvecklingsteorierna inom Eslövs kommun och en 

ambition att utveckla arbetet vidare, men att det i vissa fall finns en diskrepans mellan 

teorierna och det faktiska kommunala arbetet. Eslöv arbetar aktivt inom olika 

differentieringsområden med fokus på människorna på plats, men bedriver ingen 

samordnad extern kommunikation eller profileringsstrategi, mer än i grafisk bemärkelse. 

Vår platsutvecklingsmodell tydliggör att platsutvecklare har två alternativ; de kan an-

tingen välja att enbart fokusera på den inre cirkeln, eller också ta sig an ett helhetsperspek-

tiv och arbeta med båda cirklar. Arbetet med den inre gör det endast möjligt att påverka 

befintliga invånare, näringsidkare och återkommande besökares platsimage i positiv rikt-

ning. Det är således inte möjligt att direkt påverka den organiska imagen, utan endast 

hoppas att platsen framställs positivt i andra kanaler, såsom dagstidningar, populärkultur 

och word-of-mouth. 

Eslöv har alltså valt att hittills endast arbeta med de interna aspekterna av plats-

utveckling, men trots en konstaterad negativ platsimage och avsaknad av profilering ändå 

lyckats generera tillväxt i kommunen. Att arbeta med enbart den inre cirkeln behöver alltså 

inte vara ett misslyckande så länge det är ett medvetet och genomtänkt val. Vår studie har 

därmed visat att en liten svensk kommun inte nödvändigtvis måste eller kan följa de 

platsutvecklingsteorier som genererats med större städer eller turistdestinationer i åtanke.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide för intervju med Gunnel Herrström; 080417 
 

INLEDANDE 

Du är näringslivs- och turismansvarig i Eslöv, vad innebär det? 

Hur skulle du beskriva Eslöv som plats rent generellt? 

TURISM  

Hur ser turismen ut i Eslöv? 

 Vem är den typiska Eslövsturisten? Geografiskt och demografiskt? 

Vad har Eslöv att erbjuda turister? 

 Logi, attraktioner: uteliv, museer, natur osv. 

Hur arbetar ni för att locka till er turister? 

Vilken typ av kommunikation använder ni er av? 

Vem riktar sig kommunikationen till? Geografiskt och demografiskt? 

Finns det några svårigheter med att locka turister till Eslöv? Kommunikationen? 

Hur tacklar ni de svårigheterna? 

INVÅNARE 

Vad erbjuder och gör Eslöv för sina invånare?  

 Bostäder, fritidsaktiviteter etc.  

Eslövsmodellen? Stadsdelsutvecklingen? Nybyggnation och temabyar? 

Hur ser den typiska Eslövsbon ut? Demografiskt?  

Hur arbetar ni med att locka nya invånare? 

 Vilken typ av kommunikation använder ni er av? 

 Vem riktar sig kommunikationen till? Geografiskt, sociografiskt och demografiskt? 

Finns det några svårigheter med att locka nya invånare till Eslöv? Hur tacklar ni 

svårigheterna?  Finns det några svårigheter med att behålla befintliga invånare i Eslöv? 

NÄRINGSLIV 

Om jag som näringsidkare vill flytta till Eslöv, vad har staden att erbjuda? 

Hur ser näringslivet ut i Eslöv?  

 Småföretagare? Stora industrier? 

Hur arbetar ni för att locka nya företagare? 

 Vilken typ av kommunikation använder ni er av? 

 Vem riktar sig kommunikationen till? Geografiskt och demografiskt? 

Finns det några svårigheter med att locka nya företagare till Eslöv? 

Finns det några svårigheter med att behålla befintliga företagare i Eslöv? 

 

AVSLUTANDE 

Vad tror du att människor associerar med Eslöv, hur uppfattas staden? 

Vet du om kommunen arbetar med någon typ av PR, försöka påverka medias bild av Eslöv? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för intervju med Per Lindholm; 080509 
 
Inledande: 

• Vad innebär det att vara kommunikationsansvarig för Eslövs kommun? Vad gör Du rent konkret? 

• Vad menar Du när Du (i mailet) säger att ni inte uttalat riktar er till potentiella invånare, näringsliv 

och besökare? Varför?  

o I policydokumentet på nätet har vi läst att ni vill kunna stå er i konkurrensen, (att Eslöv 

ska profilera sig och skapa konkurrensfördelar) handlar inte det om att kommunicera till 

potentiella invånare, näringsliv och besökare? 

 

Ett enhetligt och tydligt arbete med profil och logotyp ger bättre förutsättningar för mer intäkter i form av 

fler boende, fler arbetstillfällen och fler besökare. Eslövs hemsida, profilhandboken.   

 

Vision: En småstad för barnfamiljer. En utvecklingsort för företagare i Öresundsregionen. En kommun som 

vågar visa sina kvaliteter. Eslövs hemsida, underlag för kommunens strategi- och utvecklingsarbete.  

• Vi har efter vår mailkontakt förstått att ni inte arbetar med en vision idag, men det finns ju en vision 

som vi har hittat på nätet. Hur kommer det sig att ni inte arbetar efter den? 

• Om visionen inte har så stor betydelse för Ditt arbete, vad arbetar Du efter istället? Vad guidar Dig i 

ditt arbete? 

Profil: 

• Vilka kvaliteter har Eslöv – har ni valt ut vissa delar och fokuserar extra på dem? Hur ser er profil 

ut? Är det någonting ni arbetar aktivt med?  

• Arbetar ni aktivt med profileringsorden: bärkraft, mångfald och närhet? Vad gör ni konkret med 

dem? 

• Hur har ni arbetat fram profilen? Är den förankrad bland invånarna? 

• Finns det någon strategi för hur profilen och Eslövs kvalitéer ska kommuniceras ut?  

Slogans: 

• Har Eslövs kommun någon specifik slogan? 

Om nej: Varför har ni inte det? (ekonomi, inte värt, inte kommit dit än) 

o Hur har ni arbetat fram den, och varför valde ni just den? 

o Var presenterar ni den någonstans? Hur kommunicerar ni ut den? 

 

Image och kommunikationskanaler:  

• Folk som inte har varit i Eslöv, vad tror Du att de associerar med staden idag? 

• Vilka kanaler tror Du att dessa människor får sina uppfattningar av Eslöv ifrån?  

• Vilka kommunikationskanaler använder ni er av för att nå ut med Eslövs fördelar? (I vilka samman-

hang arbetar ni med att göra Eslöv synligt?) Använder ni er av andra kommunikationskanaler? 
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o Anser Du att de fungerar väl?  

• Önskar ni att ni sytes mer i något sammanhang, i användningen av olika kommunikationskanaler?  

• Sen finns det ju andra kanaler som är svårare att styra som: 

 

1. Word-of-mouth:  Vilken bild av Eslöv tror Du att folk sprider? (Positiv/Negativ). Försöker ni 

påverka vad folk säger? Hur gör ni för att förstärka den positiva bilden av 

Eslöv? Hur gör ni för att dämpa negativa bilder av staden? Hur då?

  

2. Dagstidningar Vilken bild av Eslöv tror Du att dagstidningar sprider? (Positiv/Negativ). 

Försöker ni påverka vad det finns för material om Eslöv i tidningarna? 

Försöker ni påverka vad tidningarna skriver om Eslöv? Hur gör ni för att 

förstärka positiva artiklar och dämpa de negativa? Hur då? Hur tror Du att 

nedläggningen av Sydsvenskans redaktion kommer att påverka Eslöv? 

 

3. Populärkultur: (TV, musik, teater, film) Vilken bild av Eslöv tror Du att populärkulturen 

sprider? (Positiv/Negativ). Försöker ni påverka populärkulturen på något 

sätt? Hur gör ni för att förstärka de positiva bilderna och dämpa de negativa 

bilderna som populärkulturen bidrar med? Hur då? 

Image: 

• Har ni någon gång gjort några imageundersökningar för att ha koll på uppfattningar om Eslöv?  

• Använder ni dessa bilder i kommunikationen (relaterar ni till den/anknyter ni till den; tråkigaste 

staden eller pingis staden)? 

• Sveriges tråkigaste stad, hur hanterar ni den benämningen som ni fått leva med ett tag nu? 

• Är det någonting som ni tänkt på att använda i er marknadsföring?  

Projekt: 

Hur kommunicerar ni ut projekt såsom: 

• Stadsdelsutvecklingen – de nya stadsdelarna?  

• Eslövsmodellen? Bluesfestivalen, marknaden? 

Samarbete: 

• På vilket sätt gynnar det Eslöv att samarbeta med andra? (är det en resurs fråga, kompetens?) 

• Skiljer sig marknadsföringen åt beroende på vem ni kommunicerar med? (besökare, näringsliv och 

inv). Finns det någon risk att ni blir osynliga när ni samarbetar med andra?  

 

Framtiden: 

• Har ni några planer inför framtiden? 
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Bilaga 3 
Enkätens utformning 
Enkätintervju; 080421 och 080422 
 
1. Har Du varit i Eslöv?  

 

2. Vad associerar Du med Eslöv? 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 

3. Vilka källor kommer Dina associationer ifrån? 

 

A. Dagstidningar: Sydsvenskan            Skånska Dagbladet            Annat ……..……..………………………. 

B. Produkterfarenhet /företag…………………………………………………………………………………..  

C. Word-of-mouth……………………………………………………………………………………………... 

D. Utbildning…………………………………………………………………………………………………... 

E. TV…………………………………………………………………………………………………………... 

F. Tidskrifter…………………………………………………………………………………………………… 

G. Reklam/Annonser…………………………………………………………………………………………... 

H. Kändisar……………………………………………………………………………….................................. 

I. Filmer……………………………………………………………………………..……................................. 

J. Internet………………………………………………………………………………………………………. 

K. Annat………………………………………………………………………………….................................. 

 

4.   Kön:    Kvinna            Man   

           Ålder…………… år     

Hemort…………………………   
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Bilaga 4 
 
Diagram 1: Imageskapande kommunikationskanaler  
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Diagram 2: Associationer till Eslöv 
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Bilaga 5 
Enkätens kodningsschema  
Enkätintervju, 080421 och 080422 
 
MALMÖ /SVEDALA   
 
Respondenter: 35/41 
Totalt antal respondenter: 76 
     
Kön 
Män: (M) 21st/14st, Kvinnor: (K) 21st/20st 
 
Ålder 

1. 7st/9st (13-24 år)  
2. 25st/8st (25-39 år) 
3. 7st/6st (40-59 år) 
4. 3st/11st (60< ) 

 
Hemort 

1. 21st/3st (Malmö) 
2. 10st/6st (Övriga Skåne; Lund, Ystad, Bjärred, Löddeköpinge, Staffanstorp,  

Helsingborg, Ängelholm, Klågerup, Holmeja, Alstad, Anderslöv, Skurup, Trelleborg) 
3. 10st/0st (Övriga Sverige; Jönköping, Nässjö, Leksand, Örebro, Halsberg, Alingsås, 

Stockholm, Halmstad, Borlänge) 
4.  1st/0st (Danmark; Köpenhamn) 
5.  0st/25st (Svedala) 

 
1. Associationer 

1. 4st/0st (kriminalitet, droger) 
2. 30st/21st (Tråkigt, dött, håla, bonnigt)  

Varav 2a: 3st/8st (”Sveriges Tråkigaste Stad”) 
3. 5st/2st (järnväg, tåg) 
4. 1st/0st (vackert) 
5. 2st/2st (hotell) 
6. 3st/2st (släkt och vänner) 
7. 4st/0st (tv och film) 
8. 4st/3st (geografi) 
9. 1st/0st (sevärdheter, slott) 
10. 1st/0st (invandrare) 
11. 1st/0st (bostadsmarknad) 
12. 4st/8st (ingenting) varav: 3/4 endast ingenting 
13. 4st/5st (industri, företag och produkter) 
14. 1st/0st (reklam) 
15. 2st/ (utbildning) 
16. 0st/2st (sport) 
17. 0st/3st (kändisar och artister) 

 
2. Källor 
A. 7st/8st (Dagstidningar) B. 1st/2st (Produkterfarenhet)  C. 22st/13st (W-o-M)  
D. 0st/2st (Skolutbildning) E. 7st/6st (TV)   F. 0st/0st (Tidsskrifter)  
G. 1st/0st (Reklam) H. 1st/2st (Kändisar)  I. 1st/0st (Film) 
J. 0st/0st (Internet)  K. 7st/5st (Annat), varav:  

K.1. 3st/1st (Magkänsla) 
K.2. 3st/2st (Passerat genom) 
K.3. 1st/0st (Besökt en närliggande attraktion) 
K.4. 0st/1st (hobby, fritidsintresse) 
K.5. 0st/2st (radio) 


