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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate what or which practices Eslöv uses to find niches in 

the Öresund region. The basic data for the study is a community project called “The image of 

Eslöv” which began in autumn 2011, and that extends to the summer of 2012. 

Communal documents are a major part of the background facts to the essay to give the reader 

a better understanding of the municipality. Interview data from people with different roles 

within the project forms a major part of the empirical material because of the lack of 

document with personal opinions. A literature study was conducted to gain an understanding 

of why the concept of place branding has become popular. 

The community has been identified by history, demographics, and geographic location and 

former research on the subject place marketing has been studied and is discussed in the 

theoretical part. Also relevant articles and communal documents have been studied to get an 

enlarged insight on Eslöv and “The image of Eslöv”. 

The methodology consists of three different approaches: participant observation, a pilot study 

and six quantitative research interviews with six key players to get the new material. 

The study results showed that Eslöv uses several different approaches to attract residents, 

visitors and new businesses. It was also revealed that all respondents have the same goals with 

the community project, which is to produce a distinct image that everyone can support and be 

proud of. 

Keyword: Place marketing, community project, "The image of Eslöv", residents, visitors, 
businesses 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilket eller vilka tillvägagångssätt Eslövs 

kommun använder sig av för att nischa sig inom Öresundsregionen. Till underlag för studien 

ligger ett kommunprojekt vid namn ”Bilden av Eslöv” som startade hösten år 2011 och som 

sträcker sig till sommaren 2012.  

Kommundokument utgör en stor del av bakgrundsfakta till uppsatsen för att ge läsaren en 

bättre förståelse för kommunen. Intervjumaterial från personer med olika roller inom projektet 

utgör en stor del av det empiriska materialet eftersom att lite är känt om vilka personliga 

åsikter som råder. En litteraturstudie har genomförts för att få förståelse för varför begreppet 

platsmarknadsföring har blivit populärt. 

Kommunen har beskrivits utifrån historia, demografi och geografiskt läge för att ge läsaren en 

introduktion. Vidare behandlas tidigare forskning kring ämnet platsmarknadsföring, vilket tas 

upp i teoridelen. Även relevanta artiklar och kommundokument har granskats för att få en 

bredare inblick om Eslövs kommun och ”Bilden av Eslöv”.  

Metodvalet består av tre stycken olika tillvägagångssätt; deltagande observation, en 

pilotundersökning samt sex stycken kvalitativa forskningsintervjuer med sex stycken 

betydelsefulla aktörer för att få fram nytt material.  

Studiens resultat visade att Eslövs kommun använder sig av flera olika tillvägagångssätt för 

att locka till invånare, besökare och nya verksamheter. Det kom även fram att samtliga 

respondenter har samma mål med kommunprojektet vilket är få fram en gemensam bild 

vilken alla kan stå bakom och vara stolta över. 

Nyckelord: platsmarknadsföring, kommunprojekt, ”Bilden av Eslöv, invånare, besökare, 
näringsliv 
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1.  Inledning 

Avsnittet börjar med att beskriva anledningarna till varför platsmarknadsföring har blivit ett 

viktigt tillvägagångssätt för urbana platser, vidare beskrivs kommunprojektet ”Bilden av 

Eslöv” som denna uppsats grundar sig på. Sedan tas syfte och frågeställningar upp med 

uppsatsen och avslutningsvis förklaras disposition och avgränsningar. 

 

Om man söker på begreppet platsmarknadsföring på svenska Google kommer det upp 

sammanlagt 54 600 resultat, specificerar man Google sökningen och istället skriver 

platsmarknadsföring + kommun, kommer det upp sammanlagt 15 500 resultat (sökningarna 

genomfördes den 27:e maj 2012). Majoriteten av resultaten som kommer fram är akademiska 

uppsatser, diverse kommunhemsidor men även marknadsföringsföretag som har specialiserat 

sig på enbart platsmarknadsföring.  

I dagsläget verkar det som om att varje stad, kommun, region och till och med land intensivt 

försöker att marknadsföra sig genom att synliggöra sina fördelar för att skilja sig från sina 

många konkurrenter. Själva kärnan i platsmarknadsföringen handlar om att framhäva bilder 

som är tillräckligt attraktiva för att övertyga besökare och investerare till att spendera pengar i 

eller på platsen i fråga. Platsen förkläs i lovord och säljs likt en produkt för att tilltala en så 

bred massa som möjligt.1  

Det är ekonomiska faktorer som är själva grunden till varför allt fler platser väljer att 

marknadsföra sig. En av anledningarna är att globaliseringens snabba utveckling, vilken har 

medfört att konkurrensen har ökat på ett flertal platser runt om i världen. På grund av 

globaliseringens effekter försöker platser ständigt hitta effektiva strategier för att kunna locka 

till sig nya invånare, besökare och verksamheter. Valet av marknadsföringsmetod har en 

betydande roll för huruvida platsens framtida utveckling kommer te sig.2  

Mindre kommuner har idag svårt att konkurrera med större om invånare, besökare och 

verksamheter och därför arbetar många småkommuner med diverse marknadsföringsprojekt 

för att bibehålla sina invånare, skapa attraktionskraft och ett växande näringsliv. En kommun 

som för tillfället arbetar med ett marknadsföringsprojekt är Eslöv kommun, som ligger 

belägen i centrala Skåne. Eslöv som utgör själva centralorten inom kommunen är sedan 

tidigare välkänd för att vara Sveriges tråkigaste stad, särskilt inom Skåne, detta efter 

                                                            
1 Ward, S. (1998) s. 1 
2 Kotler et al. (1993) s. 76-79 
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reseskildraren, Hans Ostelius direktsända uttalande på 1970-talet.3  Trots att det var flera 

decennier sedan uttalandet hördes är det fortfarande en benämning om Eslöv som är vida känt 

i landet. Det var hösten år 2011 som kommunprojekt ”Bilden av Eslöv” startades för att 

spinna vidare på den positiva responsen kommunen hade fått från invånare och besökare efter 

stadsfesten som hölls sommaren 2011 för att fira Eslövs 100-års jubileum. Kommunprojektets 

huvudmål är att sprida en positiv känsla om kommunen och framförallt om Eslöv till 

utomstående, samt att föra dialog med tio procent av befolkningen för att få fram åsikter om 

kommunen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt kommunprojektet ”Bilden av Eslöv” 

används för att marknadsföra kommunen mot tre olika grupper; invånare, besökare och 

näringsidkare.  

Mer specifikt kommer följande frågeställningar att belysas; 

 Vilka attribut marknadsför sig Eslövs kommun med? 

 Hur ser invånare, besökare och näringsidkare på kommunen? 

1.2 Disposition 
Ingen jämförande studie mellan en eller ett flertal kommuner har valts att utföras utan istället 

fokuserar uppsatsen på en jämförande analys mellan invånare, besökare och näringsidkare 

med fokus på enbart Eslövs kommun. 

 

Begreppet platsmarknadsföring används på ett flertal ställen i litteraturen som behandlats, 

men nämns i olika sammanhang vilket gör det svårt att hitta en enad definition för begreppet, 

därför har jag valt att inte försöka att definiera begreppet utan diskuterar istället dess innebörd 

och olika tillvägagångssätt. Vidare används begreppet platsmarknadsföring under uppsatsens 

gång för att försöka beskriva hur kommunen marknadsför sig. Begreppet City Branding som 

även nämns i litteraturen kändes inte passande, eftersom att innebörden av begreppet syftar på 

geografisk större och folktätare städer/platser än Eslöv. 

 

Problem som har stötts på under uppsatsens gång är att befintlig litteratur nästan enbart 

fokuserar på platsmarknadsföring i turistorter eller välkända metropoler. I dagsläget är 

forskningen kring mindre städer allt för tunn och det är svårt att applicera en storstadsvision 

                                                            
3 Skånskan (2012-05-24)  
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på en mindre stad eller plats. Detta beror dels på den geografiska arean och dels på 

ekonomiska faktorer eftersom att mindre städer inte har lika stora ekonomiska resurser att 

använda sig av då det gäller platsmarknadsföring.   

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på centralorten Eslöv, resterande elva tätorter som tillhör kommunen 

nämns i uppsatsen men studeras inte på djupet. Denna avgränsning har valts att göras, 

eftersom att det under skrivandes gång har framkommit att kommunprojektet ”Bilden av 

Eslöv” nästan enbart fokuserar på centralorten och jag känner själv att det på grund av 

tidsbrist inte finns möjlighet att lägga fokus på de andra tätorterna. 
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2.  Bakgrund4 

Detta avsnitt ger en historisk överblick över hur Eslövs kommun har vuxit fram från slutet av 

1800-talet fram till nutid. Två stycken kartor visar kommunens geografiska läge samt den 

geografiska strukturen. Avslutningsvis nämns befolkningsutvecklingen inom kommunen. 

Eslöv är en typiskt skånsk småstad belägen mitt i Skåne och mitt i Öresundsregionen. 

Stadsbebyggelsen i Eslöv är främst från mitten av 1800- och 1900-talet, och det är tack vare 

utbyggnationen av järnvägsspåren runt Eslöv, som medförde att orten kunde klassificera sig 

som en stad i början av 1900-talet.  

År 1866 blev Eslövs järnvägsstation en betydelsefull knutpunkt vilken attraherade till sig nya 

invånare och nya verksamheter. År 1875 ”delades” Eslöv och blev istället en så kallad köping 

ur den dåvarande kommunen Västra Sallerup för att bilda en fristående köping vid namn 

Eslövs köping. En köping är en slags geografisk samhällsbildning och det var under 1850-

talet som köpingar fick bilda egna kommuner.5 År 1909 förenades ännu ett område ur Västra 

Sallerup i köpingen, denna köping bidrog till att det började byggas nya kvarter runt om 

området vid järnvägsstationen. Utbyggnationen av staden skedde oreglerat enligt en klassisk 

rutnätsplan, och grundplanen för Eslöv var att bygga en stenstad beståendes av låga 

våningshus. Det var först efter köpingarnas sammanslutning som Eslöv fick stadsrättigheter 

vilket skedde år 1911 då staden bestod av 6000 invånare.   

En historisk faktor som bidrog till att en rad verksamheter valde att etablera sig i Eslöv är den 

industriella revolutionen. På grund av den bördiga åkermarken var det mestadels 

verksamheterna inom jordbruksindustrin som etablerade sig inom kommunen, vilket det än 

finns spår av idag. 

Den första stadsplanen som ritades för Eslöv gjordes av stadsingenjören Erik Bülow-Hübe, 

vars vision var att skapa en naturskön trädgårdsstad med mycket grönska. Bülow-Hübe var 

konservativ i sin stil och ville inte bygga på höjden för att inte förstöra småstadskänslan som 

staden gav sken av. Följande inslag med grönska och låga hus, finns kvar på ett flertal olika 

platser runt om i kommunen idag och i de centrala delarna finns det ett flertal natursköna 

områden som exempelvis gröna torg, trollsjöområdet och stadsparken.  

                                                            
4 Kommunfullmäktige (2004) s. 6-12 
5 Nationalencyklopedin (2012-03-27)  
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3. Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras en rad olika teorier om platsmarknadsföring för att ge läsaren en 

bred utgångspunkt för att förstå det teoretiska förhållningssättet inom detta alltmer 

omdiskuterade ämne. David Harveys förutspådda teori kan ses som en rödtråd genom texten 

som behandlar platsmarknadsföring, eftersom att många forskare och författare själva 

refererar till honom i sina verk. Även ståndpunkterna av att använda sig av 

medborgarinflytande beskrivs för att senare i uppsatsen knyta an till ”Bilden av Eslöv”. 

3.1 Platsmarknadsföring och globalisering 
Platsmarknadsföring har vuxit fram och blivit ett allt mer erkänt forskningsområde sedan 

slutet av 1980-talet.13 Under de senaste åren har intresset kring platsmarknadsföring ökat, 

vilket man kan se eftersom att alltfler böcker och tidskrifter har publicerat det berörda ämnet.  

Den marxistiskt lagda professorn, David Harvey diskuterade redan fenomenet 

platsmarknadsföring 1989, i sin artikel From Manageralism to Entrepreneurialism: The 

Transformation in Urban Governanance in Late Capitalism, där han beskriver hur 

kapitalismen har och kommer att förändra platsers naturliga framväxt. Han pekar på att 

behovet av privata investeringar, har blivit ett allt större behov bland platser, detta för att en 

plats ska kunna bli mer attraktiv och konkurrenskraftig inom sitt geografiska område.  

Problematiken kring ovanstående trendkonkurrens, är att den nästa enbart fokuserar på 

storstäder och välkända turistorter. Trots att intresset har ökat för ämnet finns det fortfarande 

ytterst lite forskning och vetenskapliga artiklar som fokuserar på mindre städer och specifika 

platsers attribut. 14  Platsmarknadsföring intresserar en rad olika aktörer inom olika 

verksamheter och nivåer i samhället15 och denna uppsats har valt att fokusera på invånare, 

besökare och näringsidkare i en kommun med drygt 30 000 invånare.  

Globaliseringsprocessen har haft ett finger med i spelet gällande platsmarknadsförings 

utveckling, då kapital idag ses som mer ”rörligt” än det tidigare har varit. Vissa forskare, 

bland annat Ida Andersson och Thomas Niedomysl hävdar att det geografiska avståndet 

mellan investerare och plats har möjliggjort att utbytet har ökat mellan dem. I litteraturen som 

har valts att studeras framgår det även att städer och platser strävar efter att skilja sig åt genom 

                                                            
13 Lucarelli, A. & Berg, P O. (2011) s. 9   
14 Andersson, I. & Niedomysl, T. (2009) s.111 
15 Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 2 
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att använda sig av platsmarknadsföring som ett verktyg, där fördelar lyfts fram för att 

tydligare åtskilja skillnader, medans nackdelar mörkas eller förkläs i ord.16  

Det är påtagligt att platsmarknadsföring har blivit ett viktigt tillvägagångssätt för städer och 

platser runt om i världen. För att klargöra att fallet är sådant beskrivs en undersökning som 

gjordes av företaget Eurocities år 2006. Undersökningen visar att av de 28 svar Eurocities 

fick från tolv olika städer, låg den genomsnittliga budgeten (per stad), för 

platsmarknadsföring på ungefär 400,000 Euro per stad. Detta tyder inte bara på en betydande 

ökning av antalet platsmarknadsföringsprojekt i Europa, utan även på en förändring i hur 

platsmarknadsföring prioriteras rent ekonomiskt.17  

Ovanstående undersökning stärker ytterligare, att studier om platsmarknadsföring har ökat 

under de senast 20 åren. Det finns samtidigt en hel del kritik mot hur forskningsområdet har 

utvecklats, där många forskare påstår att forskningen om platsmarknadsföring har utvecklats 

på ett splittrat vis med olika ingångspunkter och teorier. 18  Debatten kring stads- och 

platsmarknadsföring har resulterat i en mängd litteratur som behandlar olika teorier. Fokus i 

litteraturen ligger på planering, marknadsföring, urban strategi, statlig och sociologisk 

metod.19 Majoriteten av den berörda litteraturen hävdar att marknadsföringen av en plats 

existerade långt innan det började forskas om vilken metod som är den lämpligaste inom 

området, därav rådande debatt.20  

En rad författare, exempelvis Stephen V. Ward och Philip Kotler m.fl. ger förslag på olika 

teorier vilka beskrivs närmre längre ner i detta avsnitt. År 1990 föreslog Ashworth och Voogd 

en ny teori för att uppnå en omfattande och effektiv marknadsföring av en plats, där de 

beskrev hur fyra strategier behövs kombineras för att uppnå en geografisk marknadsmix. En 

kombination av bland annat kampanjer, ekonomi, organisation och geografisk placering 

medför att traditionell platsmarknadsföring skiljs från platsmarknadsföring. Ashworth och 

Voogds teori är den som anses vara den mest fördelaktiga inom sitt område. 

Kotler m.fl. skrev år 1993 boken, Marketing Places vilken en är en av de mest välkända inom 

sitt område, och menar att det är en kombination av ovanstående strategier som är den mest 

fördelaktiga för att uppnå en effektiv marknadsföring. Vidare menar Kotler m.fl. att det är 

                                                            
16 Andersson, I. & Niedomysl, T. (2009) s. 112 
17 Lucarelli, A. & Berg, P O. (2011) s. 9   
18 Lucarelli, A. & Berg, P O. (2011) s. 9   
19 Lucarelli, A. & Berg, P O. (2011) s. 12 
20 Lucarelli, A. & Berg, P O. (2011) s. 12 
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viktigt att först applicera den traditionella marknadsföringens grundtankar, men att i 

marknadsföringsprocessen skilja de fyra strategierna (kampanjer, ekonomi, organisation och 

geografisk placering) åt för att se vilka konkurrensfördelar som finns jämt emot andra platser. 

De största konkurrensfördelarna är enligt Kotler m.fl., gestaltning (platsens egenskaper), 

infrastruktur (platsens geografiska förbindelser), serviceutbudet (platsens näringsliv) och 

sevärdheter (platsens attraktionskraft).21  

Utöver de teoretiska förslagen och strategierna har det även gjorts försök att identifiera vilka 

tillvägagångssätt platser använder sig av i praktiken. Hubbard och Hall beskriver hur företag 

bestämmer hur platser utformas likt Harveys synsätt om att ekonomin styr utvecklingen. De 

beskriver hur platser försöker att förändra sin image för att på så viss locka till sig nya 

invånare och besökare. Ett exempel som tas upp är före detta industristäder som har lyckats 

omvandla sin tunga och gråa image till något nytt och spektakulärt genom att använda sig av 

marknadsföring, om- och nybyggnationer, stora evenemang och privata investerare. Följande 

tyder på att platsmarknadsföringens grundtankar har avancerat till en högre nivå, eftersom att 

det idag inte räcker med att trycka upp broschyrer och dylikt för att locka nya invånare och 

besökare utan det krävs radikalare idéer och mer pengar i kassan. 22  

För att ytterligare tydliggöra att intresset för stads- och platsmarknadsföring har ökat, har 

författarna Andrea Lucarelli och Per Olof Berg, sammanställt en tabell som tydligt visar 

ökningen för artiklar som handlar om eller nämner begreppet platsmarknadsföring mellan 

åren 1988 och 2009. Lucarelli och Berg har sammanlagt studerat 83 stycken olika tidsskrifter 

där de fann 217 artiklar som berör ämnet. I artiklarna marknadsförs städer och platser från alla 

världens håll och kanter, vilket tyder på att platsmarknadsföring är ett fenomen som studeras 

världen över. Dock handlar majoriteten av artiklarna om platser i västvärlden och den 

kontinenten som har studerats mest av är Europa. Sammanfattningsvis kan nämnas, att trots 

olika geografiska platser studeras, så råder det ingen jämn världslig fördelning, utan att fokus 

ligger på den rikare delen av världen vilket inte är överraskande. 23  

 

                                                            
21 Kavaratzis, M. (2005) s. 331 
22 Kavaratzis, M. (2005) s. 331-332 
23 Lucarelli, A. & Berg, P O. (2011) s. 14 
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undanhålla sina ursprungliga rykten har blivit allt vanligare. I kombination av varandra, 

provocerade dessa krafter fram en ny entreprenörsanda, likt den Harvey redan 

uppmärksammade i slutet av 1980-talet och som idag används av flera plaster runt om i 

världen. Ett närliggande exempel är Malmö som har investerat stora summor pengar för att 

ändra sin image, och gått från att vara ses som en grå industristad till en grön kunskapsstad 

under de senaste 20 åren.25  

3.1.2 Näringsliv 
Som tidigare nämnt har globaliseringens snabba frammarsch medfört att intresset för 

platsmarknadsföring har växt samtidigt som en annan sorts konkurrens har uppstått plaster 

emellan. Konkurrens om resurser, investeringar, besökare och invånare har tydligt ökat i 

samhället. Eftersom att det idag är ett fåtal verksamheter som har en fast geografisk punkt, är 

det extra viktigt för platser att skapa attraktiva miljöer. Viktigt att ha i åtanke är att den 

attraktiva platsens uppgift inte enbart består av att locka till sig nya investerare, besökare och 

invånare, utan uppgiften innebär också att platsen ska se till att tillfredsställa de befintliga 

grupperna. På grund av detta följer platser visioner och använder passande tillvägagångssätt 

för att kunna utveckla sin marknadsföring i den rådande knivskarpa konkurrensen.26  

3.1.3 Besökare 
Människor har olika syften med att besöka en plats, vilket kan vara affärs- eller privata 

ärenden. Det finns två definitioner av en besökare; affärsmän och vanliga besökare. 

Affärsmän kommer till en plats för att delta vid möten, konferenser och för att göra affärer. 

Den vanliga besökaren inkluderar turister som vill uppleva platsen, men också andra resenärer 

som vistas på platsen för att exempelvis besöka släkt eller vänner.27 

För att locka till sig besökare inför stora evenemang använder sig städer och platser av olika 

tillvägagångssätt för att uppnå ett önskvärt besöksresultat. Några intressanta exempel nämns i 

artikel Clamour for Glamour som utgår ifrån vilka tillvägagångssätt Sverige använde sig av 

för att marknadsföra Stockholm inför Eurovision Song Contest (år 2000), är:  

 Att skapa ett positivt ”surr” om staden 

 Skapa en positiv bild av staden  

 Annonsera i regionala och lokala tidsskrifter 

 Nischa staden för att locka besökare 

                                                            
25 Kavaratzis, M. (2005) s. 330–331 
26 Kavaratzis, M. (2005) s. 329 
27 Kotler et al. (1993) s. 23 
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 Öka och skapa en medvetenhet om stadens existens inom regionen 

 Stimulerar den regionala sammanhållningen och gemenskapen inom regionen 

 Ändra attityden gentemot staden (baserat på om det är någonting negativt) 

 ”Ha mycket på gång” 28 

3.1.4 Invånare – nuvarande och framtida 
Arrangörer för diverse evenemang understryker att det är viktigt att arrangera ett stort event 

för de lokala invånarna, eftersom att eventet kan sätta platsen på kartan. Detta kan medföra att 

en ny sorts grupp människor börjar intresserar sig för platsen och väljer att besöka den.29  

När platser försöker att locka till sig specifika invånare måste de platsmarknadsföra sig på ett 

passande sätt beroende på vilken grupp man riktar sig åt. Unga familjer prioriterar exempelvis 

trygghet och att det finns dagisplatser, medan en fungerande vård och äldreomsorg är viktiga 

attribut för äldre par.30 

3.1.5 Trender inom platsmarknadsföring 
På olika ställen i litteraturen beskrivs fyra rådande trender inom platsmarknadsföring, vilka 

kortfattat beskrivs här nedan; 

Ursprungsortsmarknadsföring: denna trend har utvecklats ur traditionell marknadsföring 

och har används inom en mängd stora publikationer, trenden använder ursprungsorten som 

marknadsföringsobjekt, detta på samma vis som när en produkt marknadsförs. Att använda 

sig av platsens egenskaper genom bilder, byggnader och invånarstereotyper är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att tydligöra vad platsen likt en produkt är känd för eller erbjuder.   

Nationsmarknadsföring: denna trend har även utvecklats ur den traditionella 

marknadsföringsprincipen och det är framförallt konsulter som arbetar med rådgivare till sitt 

lands regering som arbetar för att kunna marknadsföra fördelarna med landet. Denna typ av 

marknadsföring använder länder för att i synnerhet öka sin turismomsättning och för att 

attrahera utländska investerare. En granskning visar att utvecklingen har ökat markant och 

vissa konsulter föreslår att hela utrikespolitiken inom ett land bör ses som ett varumärke som 

bör marknadsföras genom diplomater och utrikespolitik.31  

                                                            
28 Andresson, I. & Niedomysl, T. (2009) s.117 
29 Andresson, I. & Niedomysl, T. (2009) s.118 
30 Kotler et al. (1993) s. 26-27 
31 Kavaratzis, M. (2005) s. 332-333 
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Destinationsmarknadsföring: är kanske den mest utvecklade teorin som används mest i 

praktiken. Som namnet tyder på undersöker trenden vilken sorts marknadsföring som lämpar 

sig bäst för turistorter. Trenden tros ha sin grund i tidigare bilder av destinationer vilka än 

idag lever kvar och användas för att ständigt attraherar turister. Tyvärr så brukar inte de 

tidigare bilderna stämma överens med dagens verklighet då många städers kulturlandskap har 

förändrats för att tillfredställa turistnäringen genom att exempelvis bygga hotell och 

golfbanor.32  

Plats- och stadsmarknadsföring: är kanske den mest intressanta trenden sett på dess 

utveckling eftersom att det har skrivits ofantliga mängder av artiklar och avhandlingar om 

denna sortens marknadsföring sedan 1980-talet. Debatten som råder kring 

marknadsföringstrenden handlar om att det går att skapa ett varumärke baserat på en plats. För 

kan egentligen en plats ses som ett varumärke? 33   

Forskaren Mihalis Kavaratzis försöker att beskriva problematiken med att se en plats som ett 

varumärke och han menar på att det är viktigt att förstå djupet med platsmarknadsföring för 

att på så vis kunna använda det i rätt bemärkelse. Alla platser är av olika karaktär och har 

därför skiljda mål och syfte med sin marknadsföringsstrategi, följande medför att en plats är 

mycket svårare att styra än ett traditionellt varumärke.34  

3.1.6 Platsmarknadsföring och konkurrens 
Att det råder konkurrens mellan platser är själva grunden till att platsmarknadsföring är så 

pass omdiskuterat, därför är det viktigt att förstår hur konkurrensen ter sig för att på så vis 

begripa hur platsmarknadsföringen har kunnat utvecklas.35  

Platsmarknadsföringen är inte enbart inriktad på ett specifikt område inom stadspolitik. Ward 

menar att platsmarknadsföring idag snarare handlar om entreprenörskapsideologier, vilka vid 

några tidpunkter har lyckats att framhäva de gemensamma intressena för vissa platser. 36 

Konkurrensen om kapital är själva orsaken till att platsmarknadsföring existerar och är 

därmed viktig att förklara. Platsmarknadsföring handlar närmare bestämt om platser som har 

formats av globalisering, nyliberalism och ledarskapseffekter. 37  

                                                            
32 Kavaratzis, M. (2005) s. 333 
33 Kavaratzis, M. (2005) s. 334 
34 Kavaratzis, M. (2005) s. 334 
35 Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 7 
36 Ward, S. (1998) s. 3 
37 Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 4 
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Platser som är lägre rankade i hierarkin, kämpar för att få in mer resurser i tron om att kapital 

är lösningen på deras problem. Kapital är en viktig del, men det är ännu viktigare att först 

göra en analys för att fastställa vilka problem som finns, för att därefter kunna sätta mål för att 

uppnå förändring. Att skära ner på kommunala kostnader är också ett alternativ vilket lägre 

rankade platser använder som ett tillvägagångssätt. 38  

Låt oss anta att alla platser använder sig av platsmarknadsföring för att stärka sin position, då 

är det rimligt att den främsta konkurrenten är den som ligger steget över de andra i 

platshierarkin. Detta eftersom vissa platser i toppen kan ha fler likheter med varandra i 

jämförelsen med platser som har blivit lägre rankade.39 Det är förmodligen mer fördelaktigt 

att konkurrera med platser som befinner sig på ungefär samma nivå, eftersom att platser på 

olika nivåer i hierarkin har olika förutsättningar.40  

Det är inte heller ovanligt att platser kopierar varandras platsmarknadsföringsstrategier för att 

stärka sin position41 och om två platser ligger nära varandra i hierarkin är det ännu enklare att 

då kunna se om platsmarknadsföringsmetoder kopierats. Om exempelvis en ny arena byggs 

inom ett geografiskt område, samtidigt som en annan plats planerar att bygga en liknande 

attraktion, måste marknaden vara tillräckligt stor för att båda ska kunna gå runt.42  

3.2 Medborgarinflytande 
Det finns en rad olika anledningar till varför det är viktigt med medborgarinflytande vid en 

planeringsprocess eller ett kommunprojekt, dessa kommer att gås igenom med hjälp av Jan 

Nyströms bok, Planeringens grunder, för att ge läsaren en översiktlig bild. 

Det sociala livet förändras i takt med moderniseringsprocessen som råder i samhället. I en 

globaliserad värld möts ständigt människor med olika kulturer, bakgrunder och perspektiv 

vilka sätts i situationer för att planera delar av samhället. Platsen kan ses som en representant 

för människors skiljda livsstilar, vilket måste tas hänsyn till i planeringsprocessen.43 Nyström 

menar att det är viktigt med medborgarinflytande för att planeringen därigenom får en 

anknytning till invånarna samt att invånarna känner större förtroende för kommunen. 

                                                            
38 Kotler et al. (1993) s. 14 
39 Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 6 
40Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 6 
41Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 7 
42Johansson, M & Niedomysl, T. (kommande) s. 8 
43  Nyström, J (2003) s. 253 
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Genom en högre grad av demokratiskt inflytande, kan både respekten och förtroende mellan 

kommunrepresentanter och invånare öka. Detta är viktigt för att kunna hålla en dialog för att 

genom tillvägagångssättet få fram invånarnas åsikter. 44  Nyström skriver att det är 

gynnsammare om kommuner enas om en holistisk regionplan istället för att varje kommun 

försöker att förmedla en konkurrenskraftig profil, vilket är extra viktigt för mindre kommuner. 

Synen på samhällsplaneraren som en tekniskt kunnig och rationell analytiker har förändrats 

och det är viktigare att i dagslägget kunna använda sig av kvalitativa metoder vid 

planeringsprocessen. Kraven på att samhällsplaneraren har större förståelse för den urbana 

miljön har blivit allt viktigare. 45 Huvudmålet med medborgarinflytande är att invånarnas 

åsikter om exempelvis välfärd, trygghet och frihet ska kunna framföras och sedan ligga till 

grund för framtida planering.46  

Tidigare forskning visar att det oftast endast är ett fåtal människor som medverkar när 

kommunen anordnar informations- och samrådsträffar. Antagandet till följande är att det är 

svårt att väcka intresset hos invånarna gällande frågor inom samhällsplanering. Nyström 

menar att en viktig ståndpunkt är, att kommuner är aktiva och tar initiativ för att väcka 

intresset hos invånarna. 

Inom en kommun finns det alltid ett antal nyckelpersoner, vilka har stora lokala kontaktnät 

och intresse för planeringsprocessen. Dessa personer kan genom sin position få andra 

invånare att engagera sig inom kommunala projekt eftersom att nyckelpersonerna kan anta 

rollen som ambassadörer för kommunen, vilket är ett bra tillvägagångssätt för att väcka 

intresse hos invånarna. 

Genom att använda sig av medborgarinflytande väcks nya tankar och idéer vilket ger 

kommunen nytt material från den representativa massan. 47 Den största fördelen med att 

använda sig av medborgarinflytande är att det ger möjligheten till djupare kunskap, vilket kan 

hjälpa de kommunala beslutsfattarna att igenkänna allmänhetens intressen.   

 

 

                                                            
44  Nyström, J (2003) s. 248 
45  Nyström, J (2003) s. 251 
46  Nyström, J (2003) s. 252 
47 Nyström, J (2003) s. 248-249 
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4. Metod 

Detta avsnitt tar upp de tre metoderna som har använts för att samla empiriskt material till 

uppsatsen. En motivering till varför just dessa tre metoder ansågs som mest lämpliga 

presenteras också. Avslutningsvis efter varje metod diskuteras deras validitet och reliabilitet 

för uppsatsen.  

 

Tre olika metoder har valts för att samla in material till denna kandidatuppsats, detta för att få 

ett bredare perspektiv och en djupare slutsats. Metoderna som har använts är följande; 

pilotstudie, vilken grundar sig på tidigare kommunmaterial vilket innefattar dokument och 

enkäter, deltagande observation, främst på kommunledningskontoret i Eslöv och kvalitativa 

intervjuer med sex stycken betydelsefulla aktörer. Relevanta kapitel ur böckerna, 

Samhällsvetenskapligforskning av Tim May och Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl. har 

använts för att beskriva de valda metoderna. 

4.1 Pilotstudie som metod 
Att fråga eller att diskutera är en av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla 

in material. I detta fall har en pilotstudie valts att genomföras, och en pilotstudie är en slags 

frågeundersökning som genomförs som ett test innan den större och djupare studien utförs. 

Den vanligaste anledning att använda sig av en pilotstudie som metod är för att testa vilken 

respons ens frågor får av en ”vanlig” grupp människor.48 

   

Vid en frågeundersökning ställs frågan eller frågorna oftast till slumpmässiga personer vilka 

råkar befinna sig på samma plats. Målet är att försöka att fråga många olika människor i olika 

åldrar för att kunna generalisera resultatet från det slumpmässiga urvalet till hela 

befolkningen. 49  Syftet med en frågeundersökning är att försöka få fram hur vanligt 

förekommande olika svar är bland en grupp människor samt att försöka förklara varför svaren 

varierar.50   

4.1.1 Motivering till metodval 
Anledningen till varför en enkätundersökning inte valdes att genomföras var för att en 

enkätundersökning inte tillför någon direktkontakt med de valda personerna. Vid en 

enkätundersökning fyller svarspersonerna i sitt svar vilket sedan sammanställs i form av 

                                                            
48 Esaiasson et al. (2007) s. 275 
49 Esaiasson et al. (2007) s. 259-260 
50 Esaiasson et al. (2007) s. 259 
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exempelvis tabeller, vilket medför att den känslomässigbiten inte räknas med.51 En viktig 

aspekt är att den valda frågan som presenteras nedan, väcker en del känslor och minnen 

eftersom att en plats är någonting abstrakt. Med detta i åtanke ansågs det mer lämpligt att 

använda sig av en frågeundersökning istället för en enkätundersökning. 

4.1.2 Val av frågor 
Valet föll på endast en fråga; Vilka tre ord associerar du bäst med Eslöv? där de tillfrågade 

ombads att välja tre stycken ord från en lista. Ett råd enligt Esaiasson et al. är att använda sig 

av begripliga och inte allt för komplicerade frågor när en pilotstudie genomförs.52 Därför 

valdes ovanstående fråga till pilotstudien eftersom den kändes enkel och lättolkad oavsett 

ålder.  

4.1.3 Tidsram         

Pilotstudien genomfördes på Medborgarhuset under påskhelgen då det var konstrunda i Eslöv. 

Tidsramen för pilotstudien låg på fyra timmar, mellan klockan 12.00 och 16.00 eftersom att 

det var troligt att det skulle vara som mest besökare under dem timmarna. Anledningen till 

varför studien genomfördes var för att få ytterligare ett medborgarperspektiv på ”Bilden av 

Eslöv”.  

4.2 Deltagande observation som metod 
Uppsatsen har skrivits till största del på kommunledningskontoret i Eslöv, vilket har gett 

möjlighet till personlig observation och bidragit till en djupare förståelse till kommunprojektet 

”Bilden av Eslöv”. Även deltagande under tre lunchmöten, ett kommunledningsmöte samt ett 

möte på Procordia Food har gett bättre förförståelse.  

Här ska dock understrykas att observationen från början var omedveten, men under 

uppsatsens framväxt blev den mer medveten. Observationen har varit viktig för min förståelse 

men jag har valt att inte lyfta fram allt som har observerats eftersom allt inte varit väsentligt 

och även för att jag har valt att lägga fokus på mina intervjuer.  

4.2.1 Motivering till metodval 
Tim May beskriver fyra olika roller; totala deltagaren, deltagaren som observatör, observatör 

som deltagare och total åskådare, som finns att inta vid ett fältarbete. Beroende på vilken roll 

som intas påverkar det analysen av fältanteckningar. I detta fall har rollen som ”deltagande 

                                                            
51 Esaiasson et al. (2007) s. 262–263 
52 Esaiasson et al. (2007) s. 275-276 
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observatör” intagits eftersom att större delen av uppsatsen har skrivits på 

kommunledningskontoret i Eslöv. 

Som deltagande observatör berättar författaren öppet om varför den infinner sig på platsen 

och vilket syftet är med uppsatsen. Denna roll medför att det blir enklare att nå ut till både 

informanter och respondenter vilket annars kan vara svårt om det inte finns någon tidigare 

specifik relation emellan. Rollen ger författaren fördelen till att snabbare kunna ta del av och 

samla material till sin uppsats, eftersom att det finns ett relationsband. 

Ovanstående metod har visat sig vara en lyckad metod, då uppsatsens innehåll kan få ett annat 

perspektiv eftersom att författaren måste kunna lyssna, lära och tolka observationerna på ett 

självkritiskt sätt.53 

4.2.2 För- och nackdelar med metoden 
Det är vida känt att observationer i praktiken ses som den mest personligt krävande och 

analytiskt besvärliga metoden inom samhällsvetenskaplig forskning. Att tillbringa tid i en 

okänd miljö är samtidigt som det är svårt väldigt givande gällande själva materialinsamlingen.  

Att använda sig av observationer är den som mest bidrar till en tidskrävandeprocess att 

analysera materialet och välja vad som ska tas med i uppsatsen. Esaiasson et al. betonar att 

observationer är givande eftersom att det ger författaren en annan inblick i om hur valt ämne 

behandlas i praktiken. Genom observationer uppkommer nya kunskaper och material som ska 

tolkas samt tillämpas vilket bidrar till att förståelsen för ämnet ökar genom att genomföra en 

deltagande observation. Viktigt att anmärka är att deltagarrollen varierar beroende på vilka 

mål som finns. 54  

”Det tenderar att finnas ett informellt handlingsspråk som hör till de bakre regionerna och ett 

annat handlingsspråk som gäller när personen framträder på scenen” 

 – Erving Goffman (1984) 

Erving Goffman poängterar hur viktigt det är för författaren att få förtrogenhet av 

informanterna under arbetets gång. Desto mer personligt engagerad författaren blir, desto 

bättre kan denne förstå betydelsen kring de handlingar som utförs. Enligt Goffman leder detta 

                                                            
53 May, T. (2001) s. 187-189 
54 May, T. (2001) s. 186-187 
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till en annan inblick i vad som händer ”bakom kulisserna”, vidare skiljer Goffman mellan det 

beteende som försiggår ”på scenen” och det som sker ”bakom kulisserna”.55 

4.2.3 Betydelsefulla reflektioner 
För att få ta del av den sociala scenen och kunna delta måste forskaren bli accepterad av 

omgivningen. När forskaren ”flyttar in” till den berörda verksamheten är det viktigt att förstå 

hur saker hanteras och organiseras inom den.56  

Det är en nödvändighet att reflektera över upplevelserna som man har fått ta del av under 

fältarbetets gång och skriva ner relevant fakta som kan användas i arbetet för att få fram så 

pass rättvist och objektivt material som möjligt. Genom att observera skapas nya intryck och 

idéer som leder fram till teorier, vilka är betydelsefulla verktyg för att nå fram till en 

välstrukturerad analys.57  

4.3 Intervju som metod 
Den största fördelen med att använda intervjuer som tillvägagångssätt är att intervjuer ger en 

bredare inblick och förståelse för respondenternas upplevelser, erfarenheter och känslor.58 För 

att få ihop empiriskt material till uppsatsen genomfördes sammanlagt sex kvalitativa 

forskningsintervjuer med olika näringsidkare som alla har en roll inom kommunprojektet 

”Bilden av Eslöv”. Tidsperioden för intervjuerna sträckte sig mellan den 2:a till 11:e maj 

2012.  

4.3.1 Val av intervjuform 
Till denna uppsats har kvalitativa semistrukturerade intervjuer med öppna frågor använts. 

Denna sortens intervjuform gör det möjligt för respondenterna att besvara frågorna i egna 

termer. Semistrukturerade intervjuer är även mer strukturerade än fokuserade just för att skapa 

möjlighet till jämförbarhet, vilket är en betydelsefull faktor att ta med när intervjuerna 

sammanfattas.  

Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting av den strukturerade och fokuserade metoden 

och blandar teknik från dem båda intervjuformerna. Detta innebär att frågorna är specifika 

samtidigt som intervjuaren har större frihet att styra intervjun för att få fram relevant fakta. 59 

                                                            
55 May, T. (2001) s. 196-197 
56 May, T. (2001) s. 190 
57 May, T. (2001) s. 210 
58 May, T. (2001) s. 148 
59 May, T. (2001) s. 148 
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4.3.2 Val av respondenter 
Det är viktigt att välja centrala intervjupersoner där författaren på förhand har en hyfsad 

uppfattning om deras respektive roll. Ett av målen är att få respondenterna att öppna upp sig 

för att på så viss fånga in deras tankar och idéer angående ”Bilden av Eslöv”.60 

Sammanlagt genomfördes sex stycken kvalitativa intervjuer. Motiveringen till antalet är för 

att jag kände att samtliga respondenter skulle ge mig en tillförlitlig och bred svarsfrekvens för 

att få varierande empiriskt material till uppsatsen. De sex valda personerna kunde genom sina 

positioner tillföra betydelsefull fakta vilket även var en förväntning.61 

4.3.3 Motivering till urvalet 
Då uppsatsen handlar om ett kommunprojekt valdes sex stycken intervjupersoner som på ett 

eller annat sätt är involverade i projektet på både kommunal- och privatnivå. Urvalet gjordes 

för att få fram olika perspektiv och ett varierat resultat. Respondenterna representeras av de 

personerna vilka anses ha en viktig befattning eller god förståelse för ”Bilden av Eslöv”. 

Intervjupersonerna består av representanter från näringslivet och kommunen. Väsentligt att 

notera är att Eslöv har två stycken kommunalråd som leder det politiska arbetet inom 

kommunen, eftersom att kommunen styras i majoritet av både socialdemokrater och 

moderater. Det kändes relevant att undersöka vad anställda på kommunen som 

kommunpolitiker och näringslivschefen ansåg om ”Bilden av Eslöv”. Tre personer vilka inte 

arbetade direkt på kommunen valdes även att intervjuas och dessa tre har höga positioner och 

mycket erfarenhet inom turism, centrumutveckling och livsmedelsindustrin. Dessa tre faktorer 

är även viktiga för att skapa attraktionskraft inom en kommun och därför valdes ovanstående 

personer.62  

4.3.4 Skapande av intervjuguider 
När en intervjuguide konstrueras är det viktigt att välja relevanta frågor som kan hjälpa till att 

besvara uppsatsen frågeställningar. Intervjuguider har sammanställts och använts till varje 

intervju (se Bilaga 1-6), frågorna till respondenterna har varierat beroende på vilken position 

intervjupersonen i fråga har. Intervjuguiderna består av 13 till 20 frågor och fanns inte 

tillgängliga för respondenterna innan intervjutillfället. Respondenternas egna tankar och 

åsikter är en viktig del inom kvalitativ forskning och genom att presentera varje 

intervjuperson med bakgrundsfakta, ger det läsaren en annan förståelse till val av frågorna. 

Intervjuguiden är av semistrukturerad form med ”öppna” frågor för att det ger intervjuaren en 
                                                            
60 Esaiasson et al. (2007) s. 291 
61 Esaiasson et al. (2007) s. 292 
62 Esaiasson et al. (2007) s. 295 
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större möjlighet till fördjupning av frågorna, och det var därför denna intervjuteknik kändes 

mest passande gentemot uppsatsens syfte.63 

4.3.5 Val av frågor 
Intervjuguiderna består av uppvärmnings-, tematiska- och följdfrågor. Frågorna varierade 

beroende på inom vilket område respondenterna var verksamma inom.  

Huvudfrågan inom samtliga intervjuer, Skulle du kunna berätta för mig vad du känner till om 

”Bilden av Eslöv”? valde att ställas som en tillsynes informativ fråga, detta för att få fram 

svarsskillnader hos respondenterna. Genom att ställa frågan på detta vis framgick 

åsiktsskillnaderna ännu tydligare.64 

För att knyta an till pilotundersökningen ställdes frågan, Vilka tre ord associerar du bäst med 

Eslöv? Detta för att se om svarsvariationen skiljde sig mellan respondenterna och besökarna 

som blev tillfrågade under långfredagen. 

4.3.6 Sammanfattning av materialet 
Första steget efter att intervjuerna var färdiga, avlyssnades dem och transkriberades. Allt som 

framgick under intervjuernas gång valdes att inte ta med, med anledning till att undvika 

upprepning och för att allt inte kändes relevant tittat på uppsatsens syfte.  

Anledningen till att denna sammanfattningsteknik har använts är för att få fram de mest 

centrala aspekterna. Slutligen har en sammanfattning av olika delar från intervjuerna 

sammanfattats för att få fram en djupare tolkning av materialet.65  

Respondenterna utgörs av: 

Gertrud Elisabet Bohlin, näringslivschef på Eslövs kommun och huvudansvarig för ”Bilden 

av Eslöv”. Boende på Ven. 

Cecilia Lind, kommunalråd som representerar socialdemokraterna i Eslöv. Boende i Eslöv. 

Helén Magnusson, centrumledare inom Eslövs Stadskärneförening. Boende i Höör. 

Helena Nilsson, turistinformatör på Eslövs turistbyrå. Boende i Hörby.  

                                                            
63 May, T (2001)  s. 150-151 
64 Esaiasson et al. (2007) s. 301 
 
65 Esaiasson et al. (2007) s. 301 
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Henrik Treschow, ordförande i Sveriges jordägareförbund och före detta vd för Procordia 

Food. Boende i Lund. 

Henrik Wöhlecke, kommunalråd som representerar moderaterna i Eslöv. Boende i Eslöv 

(Stehag). 

4.3.7 Genomförandet av intervjuer 
Samtliga respondenter kontaktades via mejl eller telefon för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Intervjutiden meddelades till max en timme per intervju med rum för följdfrågor. 

Det informerades även om att allt inspelat material skulle raderas efter det sammanställts och 

endast användas i forskningssyfte. Majoriteten av respondenterna intervjuades på sina 

arbetsplatser, bortsett från en som intervjuades i Lund. Samtliga intervjuer spelades in via en 

diktafon eller smartphone efter godkännande från intervjupersonerna. Genom att spela in 

intervjuerna underlättade det att överföra det muntliga materialet till textmassa.  

4.3.8 Bearbetningen av intervjuer 
Efter varje intervju avlyssnades och sammanställdes väsentliga delar av intervjuerna till 

löpande text. Allt som sades under intervjuernas gång togs inte med på grund av upprepning 

av viss upprepning till svar, vilket inte kändes relevant. Inga egna tolkning finns med i det 

sammanställda materialet för att ge en objektiv bild som möjligt.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från pilotstudien och intervjuerna. Samtliga intervjuer 

har sammanställts i en löpande text med olika underrubriker för att lättare kunna utskilja 

likheter och skillnader bland respondenternas tankar och idéer. Avslutningsvis analyseras 

delar av resultaten. 

 

5.1 Pilotstudie  

Till grund för undersökningen hade 20 stycken ord tagits fram, såväl positiva som negativa, 

vilka som har varit mest förekommande vid tidigare lunchmöten och enligt kommunprojektets 

enkät. Antalet som besvarade frågan; Vilka tre ord associerar du bäst med Eslöv? var 

sammanlagt 50 personer. Tillvägagångssättet var av enklare karaktär då fokus låg på att 

försöka föra en dialog med så många besökare som möjligt. Frågeställningen och de samtliga 

20 orden skrevs upp på ett stort blädderblock. Vid varje samtal som fördes med besökarna där 

frågan besvarades, skrevs svaret ner på ett annat papper om vilka ord som valdes. Jag valde 

inte ha det pappret synligt för att nya besökare inte skulle påverkas av vad tidigare hade 

svarat.  

Besökarna som valde att besvara frågan var i olika åldrar, allt mellan 12 och 90 år. Det ansågs 

inte relevant att notera åldern på varje person som deltog i undersökningen, utan fokus låg 

istället på att få så många som möjligt i varierande ålder att delta för att få en representativ 

svarsfrekvens. Efter en snabb överblick, efter undersökningen var färdig kunde det 

konstateras att majoriteten av de tillfrågade låg på åldern 50 +, vilket inte är överraskande 

eftersom att majoriteten av kommuninvånarna är i den åldern. Ungefär 80 procent var 

befintliga kommuninvånare och resten var besökare från andra platser.  

En figur valdes för att sammanfatta resultatet, detta för att ge läsaren en överskådlig blick.  

Det fanns inget satt mål med hur många som skulle besvara frågan, endast att det skulle vara 

fler än 30 stycken för att kunna skapa en informationsrik figur.  
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De fem ord som fick flest röster var; slott med 21 stycken markeringar, idrotts- och 

föreningsliv 18 stycken, småstadsidyll 16 stycken, geografisk närhet 12 stycken samt pendling 

12 stycken. Ingen av de 50 tillfrågade ansåg att segregerad och mys var rätt ord att associera 

Eslövs kommun med och orden fick noll markeringar.  

En intressant notering var att inte en enda kommuninvånare förknippade sin hemkommun 

med ordet tråkig, vilket det däremot fanns fem personer från andra kommuner som gjorde. 

Jag fann det relevant att notera varifrån personerna som associerade kommunen med tråkig 

kom ifrån för att jämföra om åsikterna skiljde sig åt baserat på hemkommun. Resultat tyder på 

att tråkstämpeln fortfarande existerar i viss mån, men det verkar som om att det är 

utomstående som håller den vid liv och inte kommuninvånarna. Detta indikera på att media 

har stor påverkan då det kommer till framställningen av en plats, och vilken bild det kan skapa 

hos andra.  
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En person stack ut från undersökningen då han inte tyckte att något av de valda orden passade 

in på frågan. Han valde att förknippa Eslövs kommun med tre helt andra ord, vilka var: 

avlägset, feg politik och sömnig. I detta fall kändes det relevant att fråga var han kom ifrån, 

eftersom han hade en negativ inställning till kommunen, och det visade sig att han var 

storstadsbo som aldrig hade bott i kommunen eller haft någon koppling till den.  

Denna pilotstudie publicerades efter att den var färdig på kommunens hemsida (se Bilaga 7) 

dock valdes det att inte räkna med vad personen som uttalade sig negativt hade sagt. Jag anser 

att händelsen kan kopplas till Erving Goffmans teori om att livet är en scen och att visa saker 

sker ”på scenen” och andra ”bakom kulisserna” vilket inte alla får ta del av och är precis vad 

som har skett i detta fall. 

Anledningen till varför pilotstudien valdes att genomföras var för att jag själv skulle kunna 

bilda mig en egen objektiv uppfattning om vad andra ansåg om kommunen som inte endast 

var baserat på kommunens egna material. Eftersom att fokus ligger på platsmarknadsföring 

ansågs det även att det var viktigt att få fram de mest relevanta orden som eventuellt kan 

användas inför framtida profileringsprojekt inom kommunen.    

5.2 Intervjuer  
Olika citat har valts att framhävas, eftersom att jag anser att citaten tydligt och kort beskriver 

intressanta tankar och idéer som mina respondenter har delat med sig av under intervjuerna. 

5.2.1 Syfte och mål med Bilden av Eslöv 
”Viktigt att skapa en tydlig bild som vi kan markera ut” – Helena Nilsson 

Eslövs kommun konkurrerar liksom andra kommuner inom Öresundsregionen, om att 

attrahera till sig besökare, näringsidkare och nya invånare. Om man vill ”sätta namnet på 

kartan” är det viktigt att arbeta utifrån en vision för att nå fram till sina mål.  

Anledningen till att kommunprojektet ”Bilden av Eslöv” startade var för att sammanställa en 

gemensam bild som alla kommuninvånare ska kunna stå bakom, för att på så viss kunna 

arbeta fram en vision.66 Det är viktigt att en kommun ständigt fortsätter att utvecklas, vilket 

bidrar till fler invånare, vilket ger skatteintäkter till kommunen och då kan man utveckla 

kommunens primärområden som vård, skola och omsorg.67  
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Ett av de största problemen med Eslöv är att kommunen lider av identitetsproblem, vilket har 

framkommit under samtliga intervjuer. Både Lind och Wöhlecke berättar att en del Eslövsbor 

inte har någon bra självbild gällande kommunen, och enligt dem är det viktigt att ”Bilden av 

Eslöv” används för att ge kommuninvånare bättre självförtroende. Wöhlecker säger att han 

vill att; ”Kommuninvånarna ska sträcka på ryggen och vara stolta över att bo i kommunen!”.  

Under intervjuernas gång har det framkommit att samtliga respondenter anser att det är viktigt 

att det finns en gemensam bild som alla kan stå bakom. Eftersom att Eslöv länge har stått i 

skuggan av Lund samt fått en ”tråkstämpel” som är svår att bli av med, därför är det viktigt att 

lyfta fram sina fina kvaliteter för att tydliggöra att sådant inte är fallet. 68  På grund av 

”tråkstämpelen” har kommunen identitetsproblem, eftersom att det finns mycket skämt om 

Eslöv vilket skapar en förlöjligande bild av kommunen. Lind tar upp Lasse Åbergs film 

Sällskapsresan som exempel där en rullskidåkare åker förbi och ropar; ”Heja Eslöv!”.69  

Kommunprojektet handlar om att skapa en vision, dock kändes inte ordet vision passande i 

när kommunprojektet skulle namnges, eftersom att ordet enligt Lind ofta misstolkas. Därför 

kändes det mer passande att använda sig av ordet bild istället.70 Ambitionen med ”Bilden av 

Eslöv” är att tio procent av invånarna, på ett eller annat vis, ska känna till eller vara delaktiga i 

projektet. Lind anser att ambitionen är ett bra sätt att få en bred förankring på, eftersom att en 

invånare talar med en annan vilket förhoppningsvis skapar en positiv atmosfär.71 

Eftersom att respondenterna valdes utifrån sina positioner, har samtliga olika uppfattningar 

om delmålen med ”Bilden av Eslöv”. Dock håller samtliga med om huvudmålet, vilket är att 

skapa en positiv bild som alla kan stå bakom och vara stolta över. När det finns en gemensam 

uppfattning om ett mål, blir det enklare att arbeta vidare med framtida delmål, vilket det gör i 

Eslövs fall.  Det framgår utifrån intervjuerna att kommunen lider av identitetsproblem och att 

det är vitigt att målet är att skapa en gemensam bild som alla kan stå bakom. 

5.2.3 Tillvägagångssätt 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv har inte Eslöv samma resurser som en större kommun, att 

lägga på sin marknadsföring. Därför är det viktigt att titta på kommuner i liknande storlek och 

se hur dem arbetar med sin marknadsföring för att hålla det på en realistisk nivå.72 Det är 
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endast en liten del av skattepengarna som går till ”Bilden av Eslöv” eftersom att det inte finns 

någon direkt budget för projektet73 och några exakta siffror har jag inte heller fått fram.  

Stora satsningar har gjorts för att marknadsföra ”Bilden av Eslöv” bland annat finns det en 

aktiv Facebook sida (med samma namn som projektet) vilken uppdateras flera gånger 

dagligen med varierande information om vad som är på gång i kommunen. 74  Andra 

tillvägagångssätt som används för att marknadsföra ”Bilden av Eslöv” är artiklar i media, 

information på nätet, utdelning av flyers samt affischer.  Men det allra viktigaste har varit att 

skapa en ”snackis” om kommunprojektet för att på så viss uppmärksamma människor om 

syftet med det.75 Det finns även en enkät (se Bilaga 8) som har använts vid olika möten, och 

som går att ladda ner på kommunens hemsida som Bohlin har bett personer hon har stött på 

att fylla i för att få ta del av deras åsikter.  

Det är en styrelsegrupp som arbetar med projektet vilken består av sammanlagt sju personer, 

där Bohlin är huvudansvarig för projektets. Eva-Lena Nilsson som arbetar som e-strateg på 

kommunen tar hand om all kommunikationen som behandlar ”Bilden av Eslöv”.76 Ett av 

tillvägagångssätten som har använts för att göra invånare uppmärksammade på ”Bilden av 

Eslöv” har varit öppna dialogluncher, vilka har hållits en gång i veckan.  Deltagarna på 

luncherna har bestått av både arbetslösa ungdomar och pensionärer vilket Bohlin anser är 

positivt då variationen har varit bred. Bohlin har även varit ute i de kringliggande byarna och 

haft en dialog med ett antal invånare för att även göra dem uppmärksammade på projektet. 

Kommunen har även försökt att marknadsföra ”Bilden av Eslöv” genom att bjuda in till 

”Afterwork”, under tre tillfällen på tre lokala restauranger i Eslöv. Dock fick inte 

”Afterworken” någon vidare respons och i ett fall dök det inte upp en enda person. Nu i efter 

hand inser man att detta forum inte var rätt val för att diskutera ”Bilden av Eslöv”.77   

5.2.4 Eslövs serviceutbud 
”Aktiv och attraktiv kommun både för boende och besökare” – Helén Magnusson 

Magnusson menar att det är ytterst viktigt för en stad, oavsett storlek att ha ett attraktivt utbud 

för att kunna tillgodose personer i olika åldrar. I Eslöv, finns det en ideell förening som jobbar 

med stadskärnans utveckling och har som mål att göra Eslöv mer attraktivt. Kommunen står 

för en tredjedel av ekonomin i föreningen och resten står fastighetsägarna och näringslivet 
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för.78 Det finns en samordning mellan parterna, gällande allt som gör Eslöv mer attraktivt, 

samarbetssätten kan exempelvis vara gemensam marknadsföring och gemensamma 

evenemang.79 Det är betydelsefullt för kommunen att utöka sitt affärs- och restaurangutbud, 

för att kunna stärka sin position ytterligare.80   

Magnusson påpekar att det i en liten stad som Eslöv, är viktigt att arbeta med hela staden och 

inte bara med stadskärnan. Dem projekten som ligger närmst i tiden är de man diskuterar mest 

i stadskärneföreningen, bland annat diskuteras det kring det planerade köpcentret, 

Flygarestaden. På grund av Eslövs geografiska storlek är det jätteviktigt med samarbeten, att 

bygga nätverk och hålla dialoger med framtida investerare för att gynna hela Eslöv. 

Magnusson menar på att alla aktörer måste känna att man strävar efter ett och samma mål, för 

att inte konkurrera ut varandra. 

Det har framkommit att det finns en önskan om fler mötesplatser och caféer i Eslöv både från 

invånare och även enligt Magnusson. För att utveckla stadskärnan ger Magnusson förslag på 

att samarbeta med fastighetsägarna för att få fler butiker och restauranger att vilja etablerar sig 

i Eslöv samt att ”ommöblera” mäklarna och bankerna som ligger väldigt tätt kring varandra i 

centrum.81 

Eftersom att Magnusson jobbar som centrumledare, känner hon ett ansvar gällande 

platsmarknadsföringen av Eslöv. Hon har efter 100 års jubileet hört att det pratas mycket mer 

om Eslöv i positiv bemärkelse och anser att jubileet var ett stort lyft för kommunens 

marknadsföring utanför kommungränserna. Tillvägagångssättet som användes för jubileet 

bland annat att kommunen samlade all information gällande jubileet i gemensamma utskick, 

kalender, annonser i lokaltidningen (Skånskan) och på nätet. 

5.2.5 Turism och besökare 
”Här finns både natur och närhet till kultur” - Cecilia Lind 

Turistbyrån i Eslöv följer politikernas övergripande mål, vilka respektive förvaltningar bryter 

ner. Målet för turistbyrån är att öka omsättningen och att jobba mer strategiskt med 

kommunens marknadsföring.82 Att använda sig av rätt texter och bilder anser Nilsson är en 

viktig del i marknadsföringsprocessen och fortsätter vidare och säger att det är betydelsefullt 

                                                            
78 Intervju: Magnusson 
79 Intervju: Magnusson 
80 Intervju; Magnusson 
81 Intervju: Magnusson 
82 Intervju; Nilsson 



30 
 

för att ge kommunen verklighetstrogen bild. Hon understryker också att det är viktigt att ha en 

klar riktning för att få fram en passande bild som kan symbolisera kommunen.83  

Majoriteten av respondenterna nämner 100 års jubileet, och talar om att det var väldigt lyckat 

både för invånare och för besökare. Nilsson anser att jubileet bidrog till att kommunen fick 

upp ögonen för vilka tillvägagångssätt som kan användas för att marknadsföra sig 

professionellt. 84  Ett annat mål som turistbyrån har är att marknadsföra sig över 

kommungränserna för att visa vilka aktiviteter och sevärdheter det finns i kommunen. Sedan 

100 års jubileet finns det statistik som visar att antalet besökare har ökat.85 Nilsson tror med 

största sannolikhet att turismen kommer gynnas om man jobbar vidare med ”Bilden av 

Eslöv”.   

De största turistattraktionerna i kommunen är; slotten, medborgarhuset, Rönneå, olika 

musikfestivaler och fallskärmsklubben.86 Turistbyrån får inspiration till sin marknadsföring 

genom att diskutera, lyssna, använda sig av turisttidningar och genom att plocka idéer från 

andra kommuner.87 En allmän uppfattning om hur en typisk besökare i Eslöv ser ut, är att det 

är en man i 50+ åldern som kommer för att golfa och besöka släkt och vänner. Nilsson säger 

att eftersom detta bara är en allmän uppfattning kommer ett projekt på turistbyrån dra igång, 

där en tidigare student ska genomföra en undersökning för att kunna fastställa vem som är den 

”typiske” besökaren.88 

5.2.6 Livsmedelsindustrin 
”Eslöv är en oslipad diamant” - Gertrud Elisabet Bohlin 

Eslövs kommun är sedan länge känd för att vara en kommun med bördig jord och det finns en 

hel del stora företag som arbetar med livsmedelsproduktion. Eftersom att det finns företag 

som är verksamma inom samma bransch är det fördelaktigt att ta nytta av detta och samarbeta 

för att kunna forma en gemensam profil. Treschow anser att det finns goda förutsättningar för 

Eslöv att kunna profilera sig som ett livsmedelsproduktionskluster.89  

Treschow berättar vidare om vilka företag som finns etablerade i Eslövs kommun. Det största 

är Procordia Food äger ett flertal välkända varumärken (Felix, Ekströms, BOB, Grandiosa, 
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Risifrutti, Önos, Liva, Paulúns, Den gamle fabrik och FUN light). Kavli och Nordic Suger är 

två andra stora företag som har sina verksamheter i kommunen. 

Bohlin och Treschow delar båda samma åsikt gällande att profilera Eslöv som ett 

livsproduktionskluster. Båda påpekar även att livsmedelsindustrins utveckling har varit 

mycket betydelsefull för kommunens rådande näringsliv. 

Lind diskuterar varför globaliseringen har utvecklats i snabb takt, vilket är på grund av att den 

fria marknaden har blivit mer accepterad, vilket har medfört att verksamheter inte behöver 

vara samlade inom ett och samma geografiska område. En nackdel som man inte kan göra 

något åt, i och med globaliseringens effekter är att de fem största företagen i Eslöv ägs av 

utländska ägare. Den största faran är att kommuner som har ägarna långt borta lättare riskerar 

att läggas ner, eftersom att ömlikheten inte är lika stor enligt Lind. Vidare berättar Lind att 

Procordia Food (som ägs av Orkla, som ligger i Norge), idag har 350 anställda jämfört med 

bara för några år sedan då Procordia hade 1 500 anställda. 

På grund av att ägarna bor långt borta är det extra viktigt att få de verksamheterna som finns 

inom kommunen att stanna kvar. Lind understryker att det är avsevärt att hålla en regelbunden 

kontakt med ägarna samt att informera dem om vad som händer i kommunen. Om detta görs 

stärks både förståelsen och banden mellan ägarna kontra kommunen.90 

5.2.7 Förändringar i Öresundsregionen 
”Bo i Eslöv – jobba var du vill i Skåne regionen” – Henrik Treschow 

Eslöv ligger i en stor arbetsmarknadsregion vilket Lind anser att kommunen måste utnyttja på 

ett professionellt sätt. Hon anser att det är viktigt att visa att man både kan leva och bo i Eslöv 

och betonar att; ”Vi har tur att vi ligger där vi ligger”.91 

I grannkommunen Lund kommer det inom dem närmsta åren ske en hel del förändringar inom 

näringslivet eftersom att två nya forskningsanläggningar vid namn MAX IV och ESS håller 

på att byggas. Treschow tror att bygget kommer att medför att hela Öresundsregionen får en 

ny attraktionskraft vilken Eslövs kommun måste vara förberedda på. Vidare fortsätter han och 

säger att det är viktigt för kommunen att utnyttja sitt geografiska läge för att locka till sig 

framtida invånare, eftersom att Lunds satsning på forskningsanläggningarna med största 

sannolikhet kommer att påverka både Eslövs bostadsmarknad och näringsliv. 92  Största 
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anledningen till att Eslövs kommun bestämde sig för att förstärka sin näringslivssida var just 

på grund av bygget av forskningsanläggningarna, detta för att ta till vara på de framtida 

möjligheterna som finns med MAX IV och ESS.93  

5.2.8 Olika synpunkter om platsmarknadsföring 
Det har under intervjuernas gång framkommit att det finns en delad mening om vad begreppet 

platsmarknadsföring betyder och olika åsikter om det är tänkbart att marknadsföra Eslöv har 

framkommit.  

Enligt Linds mening kan man inte säga att en plats är ett varumärke. Hon säger att hon blir 

upprörd när Region Skåne pratar om Skåne som ett varumärke då hon anser att Skåne är långt 

mycket mer än ett varumärke. Enligt hennes uppfattning är ett varumärke någonting som man 

kan lägga beslag på, vilket hon anser att man inte kan göra med vare sig Skåne eller Eslöv. 

Vidare poängterar hon att; ”Ingen kan lägga beslag på Eslöv ur en marknadsföringssynpunkt, 

men att kommunen marknadsför Eslöv är en helt annan synpunkt”. 

Magnusson anser att en plats kan vara ett varumärke liksom en produkt. Hon betonar att 

problematiken med att marknadsföra en plats, är att en plats lovar visa saker som man måste 

hålla, man kan inte bara dra till med en slogan utan måste fylla platsen med positiva och 

attraktiva saker innan man kan stå bakom löftet. Hon fortsätter vidare och sammanfattar att 

det man vill framstå som måste man jobba med för att hålla i sina löften. 

5.2.9 Olika funderingar kring ”Bilden av Eslöv” 
Det har tydligt framgått från samtliga respondenter är att kommunen inte har någon bra 

självbild, vilket är någonting som måste ändras på. Bohlin understryker att när det refereras 

till ”bilden” så är det en bild som är sammansatt med ett flertal bilder.  

Det framgick även från samtliga respondenter att dem var positivt inställda till ”Bilden av 

Eslöv” och känner att det är ett bra initiativ från kommunledningens håll att dra igång 

projektet. ”Bilden av Eslöv” är ett bra sätt att marknadsföra kommunen på eftersom att det 

väcker nyfikenhet hos människor som gärna vill veta mer om kommunprojektet.94  

Wöhlecke reflekterar över loggan för projektet och säger att han inte tycker att den är helt 

ultimat då han förknippar den med Marabou choklad (se framsida).95 Hans tanke är även 

någonting som har dykt upp under de lunchmötena som jag har varit delaktig på, det jag har 

                                                            
93 Intervju; Lind 
94 Intervju; Magnusson 
95 Intervju; Wöhlecke 



33 
 

fått höra är att invånare menar att loggan inte har någon vidare anknytning till Eslöv, och att 

det hade varit mer passande med en annan layout. En person som jag samtalade med 

förknippade loggan med en trafikskylt, på grund av färgerna och formen. Jag anser själv att 

loggan inte är den ultimata för kommunprojektet eftersom att den lätt kan förknippas med ett 

varumärke. Det hade varit mer fördelaktigt att ha en logga som bestod av andra färger för att 

undvika missförstånd. 

Det är många tjänstemän som är involverade i ”Bilden av Eslöv”, vilka förstår tänket kring 

projektet. Lind betonar att om man ska fastställa en bild eller bilder så är det ingenting som 

kommunledningen eller tjänstemannaledningen kan göra fullt ut utan det är något som måste 

sätta sig hos invånarna om det ska anses som lyckat.96 

Bohlin upplever att responsen har varit positiv från invånarna och Bohlin säger att hon tycker 

det är fantastiskt att det är så många som har tagit sig tid, skrivit ut enkäten (se Bilaga 8) om 

”Bilden av Eslöv”, fyllt i den och postat.  Engagemanget från sina arbetskamrater känner hon 

sig lite besviken över eftersom att det har hållits två luncher i restaurangen på stadshuset för 

att diskutera ”Bilden av Eslöv” med anställda på kommunen som inte är involverade i 

projektet, men det har endast kommit ett fåtal på dessa luncher. Hon understryker dock att hon 

har förståelse för att man kanske inte vill diskutera ett kommunprojekt på sin lunch, och att 

hon inte heller vet hur många av dem anställda på kommunen som har skickat in enkäter till 

henne, eftersom att det finns möjlighet till att vara anonym. 

Kommunprojektet har väckt mycket känslor och det finns många som är upprörda över att det 

har dragits igång. En kommentar som Lind har fått ett flertal gånger är ”- Vaddå? Det finns 

väl bara en bild av Eslöv och den ska vi väl inte ändra på?”. Hon anser att det är bra att det 

rörs om i grytan och hoppas att människor som oftast inte syns och hörs i debatter ska våga 

synas och framföra sina åsikter.97 

Lind påpekar att Eslöv är hela Eslövs kommun och att det är jätteviktigt att alla förstår att man 

menar hela kommunen och inte endast Eslöv som huvudort.98 Jag anser själv att det känns 

missvisande att kalla kommunprojektet för just ”Bilden av Eslöv” eftersom att det lätt kan 

antas att det endast syftas på huvudorten Eslöv och inte hela kommunen. Enligt min mening 
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hade det varit mer fördelaktigt att kallas projektet för ”Bilden av Eslöv kommun”, vilket 

skapar en tydligare förståelse för att det handlar om hela kommunen och inte endast Eslöv. 

Treschow tror att Eslöv skulle behöva ta ett större grepp och sätta en tydligare vision för vad 

man vill uppnå under dem närmsta åren. Vidare säger han att; ”Tråkstämpeln lever kvar som 

en etikett, du väljer att välja etiketten genom handlingar och inte bara genom att protestera”. 

Det valdes att inte sammanställa orden som respondenterna associerade med Eslöv i en tabell 

som det gjorde med pilotstudien på grund av svarsantalet. Överlag så är tänket kring vilka ord 

som associeras bäst med Eslöv likartade med dem som framgick av pilotstudien. De orden 

som fick flest markeringar av respondenterna är;   

 Geografisk närhet med sex stycken markeringar (samtliga respondenter)  

 Småstadsidyll med tre stycken markeringar (hälften av respondenterna) 

 Naturskönt med tre stycken markeringar (hälften av respondenterna) 

Resultatet visar på att det finns ett gemensamt tänk kring vilka ord som invånare, besökare 

och respondenter associerar med Eslöv. Detta är både positivt och fördelaktigt gällande att 

samma åsikter delas, eftersom det underlättar för kommunen att ta fram en gemensam bild. 
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6. Slutsats 

Sista avsnittet sammanfattar mina egna slutsatser om vilka attribut Eslövs kommun använder 

för att platsmarknadsföra sig. Avslutningsvis ger jag ett eget förslag på hur kommunen kan 

marknadsföra sig i framtiden samt förslag på vidare forskning.  

Efter två månader på Eslövs kommun har jag verkligen haft möjligheten att sätta mig in i 

kommunprojektet ”Bilden av Eslöv”. Jag har förstått vilken komplicerad process det är att 

marknadsföra sig i praktiken. Att lyfta fram Eslövs egenskaper, geografiska förbindelser, 

näringsliv för att få fram vilka attraktionskrafter kommunen har att erbjuda har varit lärorikt 

men komplex att skriva ner i min kandidatuppsats eftersom att det handlar om ett flertal 

faktorer för att kunna uppnå en framgångsrik platsmarknadsföring genom att använda sig av 

ett kommunprojekt som verktyg.  

Eslövs Kommun använder sig av en rad olika attribut för att marknadsföra sig och ”Bilden av 

Eslöv” vilket visar att det är möjligt för mindre platser att använda delar av större städers 

platsmarknadsförings metoder, dock måste man skära ner och anpassa de till platsen. I Eslövs 

fall använder man sig av en marknadsföringsmix för att ”sätta platsen på kartan”, vilken 

består av;  

 Att skapa en ”snackis” om ”Bilden av Eslöv” 

 Skapa en positiv bild av platsen och ändra vad människor förknippar platsen med i 

Eslövs fall att få bort ”tråkstämplen” 

 Marknadsföra sig i regionala och lokal tidsskrifter och på nätet 

 Profilera sig som ett livsmedelsproduktionskluster 

 Mycket aktiviteter som 100-års jubileet och efterfesten som hålls hösten 2012  

 Det hålls medborgardialoger i kommunen i och med kommunprojektet  

Ovanstående sex punkter är snarlika med dem som tas upp i teoriavsnittet gällande Sveriges 

marknadsföring i och med ESC. Detta tyder på att dessa går att applicera på ett flertal städer 

och platser och olika sorters evenemang oavsett geografiskt läge och storlek.  

Jag anser att kommunprojektet ”Bilden av Eslöv” är framgångsrik eftersom att man verkligen 

jobbar hårt med att försöka sprida en positiv känsla av kommunen och använder sig av 

passande tillvägagångssätt för att framställa en gemensam bild. Kommunen tar sig inte vatten 

över huvudet eftersom att den inte försöker vara någonting den inte kan bli. Genom att lyfta 
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befintliga aspekter går det att skapa en realistisk bild som kommuninvånare och utomstående 

kan känna igen sig i.  

I och med att jag har deltagit på olika möten har jag fått en annan förståelse för vad som hade 

kunnats göras i kommunen för att ytterligare kunna stärka självbilden och tillgodose 

invånarna.   

Eslöv har goda kommunikationer såsom Påga- och Öresundståg vilket förenklar 

pendlingsmöjligheterna till och från kommunen. Enligt min mening anses Eslöv som en 

förbipasserande ort och därför är det extra viktigt att skapa en attraktionskraft som kan locka 

till sig besökare i olika åldrar. För tillfället kan medborgarhuset som ritades av Hans Asplund 

ses som en attraktion, men om medborgarhuset satsade på att ha ett mer etablerat café med 

exempelvis närproducerade produkter hade det sannolikt lockat fler besökare till att vistas på 

orten. Ett blomstrande näringsliv bidrar till nya möjligheter och arbetskraft vilket leder till 

mer skatteintäkter och att människor spenderar mer pengar på kommunen. Fler invånare och 

besökare ökar konsumtionen i kommunen vilket gynnar och utvecklar den.  

På dialogluncherna som jag har varit delaktig på har det tydligt framkommit att det finns ett 

allmänt intresse för att få fler caféer till kommunen. Ett café kan ha ett flertal funktioner, men 

den viktigaste sett till Eslöv kommun är att ett café kan verka som en knutpunkt för både 

invånare och besökare. Finns det etablerade caféer på orten kommer det bidra till att besökare 

stannar längre på orten för att umgås på en annan plats och ta en fika vilket skapar rörlighet. 

Caféer är även en viktig inkomstkälla som skapar nya arbetsmöjligheter för kommunen.  

6.1 Förslag på tillvägagångssätt  
Kommunen gör mycket gällande sin marknadsföring, i början av uppsatsens gång upplevde 

jag att kommunprojektet kändes spretigt eftersom att det finns så mycket som måste tas 

hänsyn till för att kunna förmedla en rättvis bild. Genom att sammankoppla väsentliga delar 

som har framkommit under uppsatsens gång, har jag kommit på ett förslag som kommunen 

hade kunnat använda sig av för att stärka sin identitet ytterligare och för att förverkliga en nu 

tillsynes abstrakt bild. 

Mitt förslag är att använda sig av tre olika ingångar gällande kommunens marknadsföring för 

att kunna sammanställa en helhetsbild. Jag har valt att sammanställa mitt förslag som en figur 

för att enklare kunna visa hur viktigt det är att det finns ett samspel mellan alla delar. 
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planerna på att kunna marknadsföra sig som ett livsmedelsproduktionskluster hade caféet 

kunnat servera mat som är gjord på närproducerade varor. Marknadsföringen utåt hade kunnat 

lyda; ”Medborgarhusets café – närproducerade varor med smaker från Eslöv”. 

Eftersom att det har framkommit att Eslövs kommun gärna vill att fler kommuner och 

människor ska förknippa kommunen med ett livsmedelproduktionskluster är det extra viktigt 

att markera ut vilka företag som finns inom kommunen som arbetar med 

livsmedelstillverkning. Jag anser att det inte är så många som har vetskap om att kommunen 

har en stor andel livsmedelsverksamheter, och det är därför ett måste att tydliggöra detta för 

att kommunen i framtiden ska kunna ha chans att bli förknippat som ett 

livsmedelsproduktionskluster. Det är viktigt att poängtera att det inte bara ska vara kommunen 

som vill kunna profilera sig som ett kluster utan att tänket ska grunda sig hos företagen. För 

att detta ska kunna bli möjligt måste företagen samverka och hjälpas åt för att stärka sin och 

kommunens profil. Ett alternativ är att använda sig av vägskyltar vid kommuninfarterna som 

beskriver vilka verksamheter som finns. Mitt resonemang här är att om en person passerar en 

skylt dagligen under flera veckors tid kommer denne tillslut att associera kommunen som ett 

livsmedelsproduktionskluster.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att undersöka hur eller om forskningsanläggningarna MAX IV och 

ESS i Lund kommer att påverka resten av bostadsmarknaden i Öresundsregionen. Samt att 

undersöka vilka tillvägagångssätt kommuner i regionen kommer att använda sig av för att 

attrahera till sig nya invånare i den knivskarpa konkurrensen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguider 

Bohlin, Gertrud Elisabet, näringslivschef på Eslövs kommun och huvudansvarig för ”Bilden 

av Eslöv”. Intervju 11:e maj 2012, kl. 10.15 – 11.00. 

- Vilken är din befattning? 

- Hur länge har du haft den? 

- Var bor du? 

- Varför startade kommunprojektet ”Bilden av Eslöv”? 

- Hur många är det som jobbar med projektet? 

- Vilket syfte och mål har projektet? 

- Har ni någon kommun som förebild till projektet? 

- Under hur lång tidsperiod kommer du att vara involverad i projektet? 

- Vilket tillvägagångssätt använder ni för att involvera medborgare i projektet? 

- Vilka anser du är för- och nackdelarna med projektet? 

- Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

- Hur har kommunen valt att marknadsföra projektet för allmänheten? 

- På nätet, på skånska dagbladets hemsida* finns det en intervju med dig angående 

”Bilden av Eslöv”, där kommentarerna gällande projektet är väldigt blandade. Vilken 

respons har dels projektet samt du fått? (både av arbetskamrater och av medborgare) 

- Halva tiden för projektet har gått, känner du att du hade kunnat göra någonting 

annorlunda? 

- Hur stor är budgeten för projektet? Känner du att den är för liten? 

- Vilka drivkrafter tror du behövs för att sprida en den positiva bilden av kommunen? 

- Vilka tre ord associerar du bäst med Eslövs kommun? 

- Att kunna föra en medborgardialog är viktigt och uppskattat bland invånarna, känner 

du att ni har lyckats med det? Om ja, hur? Om nej, varför? 

- Hur kan invånarna samt utomstående följa projektet? Följdfråga: Hur stort inflyttande 

har dem?    

- Nuförtiden marknadsför sig alla möjliga företag och offentliga aktörer på diverse 

sociala nätverk. Vilka sociala nätverk använder sig kommunen av? Följdfråga: Känner 

ni att det är givande? 

* http://www.skanskan.se/article/20120104/ESLOV/701049994/1005/-/trakstampeln-ska-bort  
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Bilaga 2 

Lind, Cecilia, kommunalråd som representerar socialdemokraterna i Eslöv. Intervju 2:a maj 

2012, kl. 9.00 - 9.50. 

- Vilken är din befattning? 

- Hur länge har du haft den? 

- Var bor du? 

- Hade du kunnat berätta för mig vad du känner till om ”Bilden av Eslöv”? 

- Vet du vad dina partikamrater tycker projektet? 

- Är du på något vis involverad i det? Om ja, hur? Om nej, varför? 

- Ställer du dig positivt eller negativt till projektet? Motiverar gärna varför du känner 

som du gör. 

- Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

- Satsningen på platsmarknadsföring har blivit väldigt vanligt och viktig inom 

kommuner, speciellt inom Öresunds regionen. Hur anser du att kommunen ska 

profilerar sig? 

- Inom kommuner måste det ständigt prioriteras vad medborgarnas skattepengar ska gå 

till, vad anser du som politiker att skattepengar går till projektet ”Bilden av Eslöv”? 

- Anser du att den sorts projekt är nödvändigt? Om inte, vad skulle du hellre se att 

kommunen satsade på gällande platsmarknadsföring? 

- Vilka tre ord associerar du bäst med Eslövs kommun? 

- Ställer du dig positivt eller negativt till projektet? Motiverar gärna varför du känner 

som du gör.  
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Bilaga 3 

Magnusson, Helén, centrumledare inom Eslövs Stadskärneförening. Intervju 3:e maj 2012, kl. 

9.00 - 10.00 

- Vilken är din befattning? 

- Hur länge har du haft den? 

- Var bor du? 

- Vad ingår i ditt arbete? 

- Vad är syftet med att ha en stadskärneförening? 

- Vad har du som centrumledare för mål och syften för kommunen? 

- Vad anser du behövs för att skapa liv och rörelse i Eslöv? 

- Vad anser du saknas i centrum för att göra staden mer levande? 

- Vad anser du om det planerade bygget av det externa köpcentret, Flygstaden? 

- Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

- Hade du kunnat berätta för mig vad du känner till om ”Bilden av Eslöv”? 

- Är du på något vis involverad i det? Om ja, hur? Om nej, varför? 

- Anser du att projektet har/kommer att gynna kommunens bild? 

- Vilka tre ord associerar du bäst med Eslövs kommun? 

- Vilka drivkrafter tror du behövs för att attrahera besökare till kommunen? 

- Förra sommaren (2011) firade Eslöv 100 år som stad, hur delaktig var du i 

evenemanget? Följfråga: Anser du ha evenemanget var lyckat? Om inte, hur hade man 

kunnat göra det annorlunda?  
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Bilaga 4 

Nilsson, Helena, turistinformatör på Eslövs turistbyrå. Intervju 9:e maj 2012, kl. 10.00 - 

10.45. 

- Vilken är din befattning? 

- Hur länge har du haft den? 

- Var bor du? 

- Vad ingår i ditt arbete? 

- Vad har du som turistinformatör för mål och syften för kommunen?  

- Hade du kunnat berätta för mig vad du känner till om ”Bilden av Eslöv”? 

- Är du på något vis involverad i det? Om ja, hur? Om nej, varför? 

- Anser du att projektet har/kommer att gynna turismen i kommunen? 

- Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

- Vilka tre ord associerar du bäst med Eslövs kommun? 

- Vilken är din personliga drömbild av Eslöv? 

- Vilken eller vilka är kommunens största turistattraktioner? Följdfråga: Hur 

marknadsför ni dem? Är det några skillnader om det är på regional eller nationell 

nivå? 

- Vilka drivkrafter tror du behövs för att attrahera besökare till kommunen? 

- Förra sommaren (2011) firade Eslöv 100 år som stad, hur delaktig var du i 

evenemanget? Följfråga: Anser du ha evenemanget var lyckat? Om inte, hur hade man 

kunnat göra det annorlunda?  

- Hur marknadsförde ni 100 års jubileumet? Följdfråga: var det olika marknadsföring 

beroende på om det var inom eller utanför kommunen?  
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Bilaga 5 

Treschow, Henrik, ordförande i Sveriges jordägareförbund och före detta vd för Procordia 

Food. Intervju 11:e maj 2012, kl. 08.00 – 08.30.  

- Vilken är din befattning? 

- Hur länge har du haft den? 

- Var bor du? 

- Vad ingår i ditt arbete? 

- Hade du kunnat berätta för mig hur livsmedelsindustrin ser ut i Eslöv? 

- Varför tror du att verksamheter väljer att etablera sig just i Eslöv? 

- Hur ser Eslöv näringsliv ut? 

- Hade du kunnat berätta för mig vad du känner till om ”Bilden av Eslöv”? 

- Är du på något vis involverad i det? Om ja, hur? Om nej, varför? 

- Vilka för- och nackdelar anser du att projektet har? 

- Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

- Känner du till begreppet kluster? 

- Vilket sorts kluster anser du att Eslöv har möjlighet att profilera sig som? 

- Vilka tre ord associerar du bäst med Eslövs kommun? 
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Bilaga 6 

Wöhlecke, Henrik, kommunalråd som representerar moderaterna i Eslöv. Intervju 2:a maj 

2012, kl. 13.00 – 13.35. 

- Vilken är din befattning? 

- Hur länge har du haft den? 

- Var bor du? 

- Hade du kunnat berätta för mig vad du känner till om ”Bilden av Eslöv”? 

- Vet du vad dina partikamrater tycker projektet? 

- Är du på något vis involverad i det? Om ja, hur? Om nej, varför? 

- Ställer du dig positivt eller negativt till projektet? Motiverar gärna varför du känner 

som du gör. 

- Vet du vad begreppet platsmarknadsföring innebär? 

- Satsningen på platsmarknadsföring har blivit väldigt vanligt och viktig inom 

kommuner, speciellt inom Öresunds regionen. Hur anser du att kommunen ska 

profilerar sig? 

- Inom kommuner måste det ständigt prioriteras vad medborgarnas skattepengar ska gå 

till, vad anser du som politiker att skattepengar går till projektet ”Bilden av Eslöv”? 

- Anser du att den sorts projekt är nödvändigt? Om inte, vad skulle du hellre se att 

kommunen satsade på gällande platsmarknadsföring? 

- Vilka tre ord associerar du bäst med Eslövs kommun? 

- Ställer du dig positivt eller negativt till projektet? Motiverar gärna varför du känner 

som du gör. 
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