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Abstract
1
 

Kommuner har sedan en tid tillbaka arbetat med att marknadsföra sina varumärken för att 

konkurrera med andra platser om att attrahera rätt sorts människor med ekonomiskt och 

kreativt kapital (Florida, 2002). Syftet med detta arbete är att med hjälp av analyser av bilder 

och dokument från marknadsföringsprocessen visa på konsekvenserna för relationen skapad 

av marknadsföringen mellan Laholm och Knäred, och att jämföra dessa processer med 

traditionella planeringsprocesser i ett rumsligt perspektiv.  

 

Det är en undersökning om de konsekvenser som traditionell planering och marknadsföringen 

av Laholm får för en i kommunen perifer plats. Metoden som använts i detta arbete är 

bildanalyser med stöd av geografisk teoribildning kring centrum-periferi, analyser av texter 

om marknadsföringsprocessen, samt teorier om varumärken och marknadsföring av platser. 

Studien visar att det krävs en ökad medvetenhet om hur platser representeras, hur faktiska 

resurser allokeras, och hur viktigt det är att inte satsa allt krut på kommunala eller lokala 

varumärken i marknadsföringen av platser, utan att även se till en geografisk dimension när 

man pratar om marknadsföring och utveckling. Studien visar också att traditionella 

planeringstänkande reproducerar rumsliga ojämlikheter genom heterogena processer, medan 

marknadsföringsprocesser skapar samma effekter med hjälp av homogena processer.  

 

Inledning 

 

Marknadsföringen av platser är inte en helt okontroversiell fråga. Kommuners engagemang i 

frågan hänger samman med upplevelsen av en regional konkurrens och beroendet av att hitta 

befolkningsunderlag för att i sin tur bevara ett bra serviceutbud för kommuninnevånare och 

för att locka till sig såväl turister som investeringskapital. Richard Florida (2002) har givit 

konkurrensen en typ av ansikte genom att peka på vikten av att locka till sig rätt sorts 
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människor, sådan med ett ekonomiskt och kreativt kapital. Konkurrensen mellan geografiska 

områden är ett huvudtema inom kulturgeografi, bl a beskrivet av (Harvey, 1989), som menar 

att alla städer är rumsliga konkurrenter i en kapitalistisk värld av ojämn utveckling. 

Konkurrensen är inte bara en utgångspunkt i det hänseendet, den ökar hela tiden och sprider 

dessutom sin inverkan till allt fler delar av städernas verksamhetsområden. Det är även så att 

det inom en stad finns en ojämn fördelning av resurser och grad av utveckling på grund av 

samma konkurrens. Oftast riktar sig då insatserna mot de redan väl utvecklade områdena i en 

kommun, nämligen stadskärnan. Det är ofta med utgångspunkt i metaforer som planeringen 

formulerar argumenten för att investera i stadens ”hjärta”, ”mitt”, eller ”nav” som en ojämn 

resursfördelning får fortsätta pågå och reproduceras.  

 

Den ojämnlika resursfördelningen avspeglas i den marknadsföring som flera städer försöker 

anamma för att skapa varumärken och i sin tur ska locka till sig besökare och inflyttare. Där 

spelar stadens kärna en stor betydelse, antagligen eftersom man tror att andan finns där 

resurserna har investerats. Det är betydligt svårare att hitta exempel på marknadsföring av 

platser och formandet av identiteter hos platser som har en mer perifer lokalisering i 

förhållande till stadskärnor. Dessutom är det så, vilket är denna uppsats huvudsakliga poäng, 

att marknadsföring av platser, i sin strävan efter tydlighet och strävan efter ett reducerbart 

kommunicerbart meddelande till presumtiva besökare och inflyttare, i själva verket kan 

exkludera element som mycket väl kan vara kärnvärden för varumärket. 

 

Ur ett resursfördelningsperspektiv är det dock oftast så att resurserna och de ekonomiska 

insatserna riktas mot de redan väl utvecklade områdena i en kommun, nämligen stadskärnan. 

Det är ofta med utgångspunkt i metaforer som planeringen formulerar argumenten för att 

investera i stadens ”hjärta”, ”mitt”, eller ”nav”. Det är betydligt svårare att hitta exempel på 

marknadsföring av platser och formandet av identiteter hos platser som har en mer perifer 

lokalisering i förhållande till stadskärnor.  

 

Studien utgår från två orter i Halland. Dels Laholm, som är en egen kommun med 23000 

invånare. Befolkningen är fördelad så att ca 7000 bor i staden Laholm och lika många bor i 

landsbygden. Resten av befolkningen är fördelad på de övriga 13 tätorterna i kommunen 

(Laholm, 2010). Den tätort som relationen studerats i förhållande till Laholm är Knäred. Detta 

är en perifert lokaliserad plats i Laholms kommun, med sina 20 km till Laholm. 

Marknadsföringen av Laholms kommun får således konsekvenser för Knäred som inte liknar 
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dem som avses för Laholm, eftersom det inte är Knäred som marknadsförs eller har en 

avgörande betydelse för utvecklingen av ett varumärke.  

 

Syftet med arbetet är att med hjälp av analyser av bilder och dokument från 

marknadsföringsprocessen visa på konsekvenserna för relationen skapade av 

marknadsföringen mellan Laholm och Knäred, och att jämföra dessa processer med 

traditionella planeringsprocesser i ett rumsligt perspektiv.  

 

Detta arbete avser att med andra ord undersöka just de konsekvenser som traditionell 

planering och marknadsföringen av Laholm får för en i kommunen perifer plats. Två frågor 

besvaras i arbetet: på vilket sätt är Knäred inkluderat eller exkluderat med traditionella 

planeringsteorier jämfört med marknadsföringen av Laholm, och vilka konsekvenser får detta 

för Knäred. 

  

Minst två processer pågår samtidigt när bilder av en plats produceras och när resurser 

allokeras i rummet. Den ena processen strävar mot homogenisering, förenkling och 

reducering av mångfald i linje med en tydlig och lätt kommunicerbar bild, vilken eftersträvas 

genom marknadsföringen av Laholm (Millington, Young, & Lever, 1997). Forskare som 

intresserat sig för företags varumärken istället för produkter har pekat på vikten av att inte 

bara hela företaget måste genomsyras av ett varumärke, även målgrupperna för företagets 

produkter bör involveras i varumärkesbyggandet (Hatch & Schultz, 2008). Så länge man rör 

sig inom ett företags- och dess konsumenters sfär är det möjligt att bygga varumärken genom 

relationer. Det blir dock betydligt svårare när processerna flyttas upp till att omfatta en hel 

kommun eftersom målgrupperna är så många, differentierade och har en geografiskt skild 

position i ett regionalt hierarkiskt system.  

 

Den andra processen utgörs av de planeringsverktyg som just skapar en differentiering och 

stratifiering av platser i relation till en region. Dessa processer understöds av t ex 

planeringstraditioner som härrör från Walter Christaller och hans centralortsteori.  

 

Metoden som använts i detta arbete är bildanalyser med stöd av geografisk teoribildning kring 

centrum-periferi, samt teorier om varumärken och marknadsföring av platser, och den 

behandlas senare i uppsatsen. 
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Uppsatsen är disponerad på så sätt att först tas teorier om rummet och rumslighet upp. 

Därefter kommer jag att beskriva de olika sätt som marknadsföring av platser och traditionell 

planering skapar rumsliga hierarkier. Efter detta kommer jag att koncentrera diskussionen 

kring det empiriska fallet med Laholm och Knäred.  

Produktionen av olika typer av rum 

Rum ses inte längre som tomma containrar där materiella ting och representationer staplas på 

varandra utgörande ett sceneri för sociala relationer. Rum produceras (Lefevbre, 1991). I 

produktion av rum fusioneras tre olika typer av rum eftersom rum är aktiva beståndsdelar och 

inte några isolerade företeelser. De tre olika typerna av rum är: 

 Physical space (bebyggelse, natur) 

 Social space (människor) 

 Mental space (bilder av platser, det mentala rummet eller imaginära, symboliska 

rummet) 

 

Det fysiska rummet består således både av bebyggelse som av naturen. Det sociala rummet 

utgörs av människor med fysiska kroppar – den corporeala verkligheten. Det tredje rummet 

består av det mentala rummet som inreds av teoretiska konstruktioner som ideologier, planer, 

men även föreställningar. Det imaginära rummet finns hos individer, lika verkligt som det 

fysiska, men i form av föreställningar, projekt, symboler eller utopier och dystopier. Individer 

producerar alltså mentala rum, samtidigt som rummen blir en produkt av dessa 

föreställningar: ”…theoretical practice produces a mental space...” (Lefevbre, 1991:13).  

Relationerna mellan dessa olika typer av rum är inte dikotomt, utan produktionen av dem 

försiggår i ett dialektiskt förhållande där olika typer av praktiker skapar dessa rum. Lefebvre 

pratar om rumslig praktik (spatial practice), vilket utgör det upplevda rummet som vi kan 

varsebli med våra sinnen; det levda rummet (representational practice) där vi förvärvar 

erfarenheter i vardagen; och representationer av rum (representations of space) som utgörs av 

det abstrakta och där aktörer som tillhör teknokrater rum, och som jag också vill hävda här 

marknadsförare och planerare av kommunala ekonomier(Lefevbre, 1991:13).  

 

Relationer mellan centum-periferi 

Walter Christaller (Christaller, 1980) försökte förklara det mönster som finns mellan städer, 

eller centrala platser, av olika storlek när han 1933 lade fram sin avhandling Die Zentralen 
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Orte in Süddeutschland. Han hade härmed lanserats det som kom att få en central betydelse 

även för den svenska planeringen av kommuners storlek och funktion, i den s. k 

centralortsteorin. Christaller studerade en karta över ett större område och upptäckte snart att 

städer vanligen ligger utspridda i det geografiska rummet med mindre urbaniserade och rurala 

områden mellan sig, oftast med en relativt jämn fördelning. Christaller förband de centrala 

punkterna, eller städerna, som delade ett storleksförhållande med varandra på kartan, så att 

linjerna kom att bilda ett triangelformat mönster. Resultatet blev ett mönster som ofta 

uppvisar relativt stor regelbundenhet, vilket också visade att det fanns en möjlighet att skapa 

fungerande teoretiska modeller av landskapets urbanisering (Holt-Jensen & Fullerton, 1999).  

 

Centralortsteorin är ett typexempel på en aktivitet som representerar rum, d v s den tredje 

typen av rumslighet som nämns av (Lefevbre, 1991). Det utgör dessutom fortfarande ett 

viktigt sätt att illustrera, och i kombination med andra tekniker, en metod för att visa på hur ett 

urbaniserat område kommer att påverka sitt omland.  Det urbaniserade området utgör en 

central punkt i ett administrativt, politiskt, ekonomiskt, historiskt, naturgeografiskt och 

kulturellt system av utspridda centralorter på avstånd som avspeglar utvecklingsgraden i det 

urbaniserade centrat. Christaller menade att varje sådan centralort utgjorde en centralpunkt i 

sin region och på sin hierarkiska nivå. Teorin baserades på ekonomisk teori och i första hand 

fokuserad på centralorters ekonomiska funktioner, men teorin kom att användas för 

administrativ planering på olika nivåer.  

 

Centralortsteorin bärs upp av teknokrater som skulle kunna argumentera för varför det ser, 

och måste se olika ut i en region när det gäller dess resurser och inflytande. Det som gör 

centralortsteorin till en teori som produceras av aktörer är att det på samma gång är en 

förklaringsmodell för varför verkligheten ser ut som den gör, som den är ett verktyg för 

regional och lokal planering genom sitt användningsområde för att identifiera de ”naturliga”, 

mest optimala punkterna för nya etableringar. Två likvärdiga städer skulle i centralortsteorin 

alltid vara två separata centralorter med var sitt ekonomiskt omland och man kan här se att 

teorin i viss mån kan hjälpa till och förstärka teorin. Städerna är idag på det sätter mer av 

centralorter än vad de var när Christaller först beskrev centralortsteorin. 
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Den regionala konkurrensen som utväg eller hinder för att skapa hållbara orter 

Globaliseringsteorier tar sin utgångspunkt i att regioner konkurrerar med varandra på en 

global marknad. Europeiska regioner har setts hotade i en global konkurrens beroende att man 

saknat kunskaper om hur marknadsföring av platser inte har funnits, och man har efterlyst 

nödvändigheten av en ’“place excellence” among places’ (Kotler, Asplund, Rein, & Haider, 

1999). Konkurrensen så småningom skapar förutsättningar för agglomerationer och över tid 

spiller utvecklingen över på mer perifera områden. Det viktiga är att ekonomisk utveckling 

framför allt formas av geografiska förutsättningar. Med andra ord: ”Any answer to this 

question, we argue, must consider the locational interdependencies that underpin the 

persistence of efficiency- and innovation-enhancing clusters of capital and labor in economic 

development. Cities and regions, in other words, are critical foundations of the development 

process as a whole” (Scott & Storper, 2007:4). En accepterad sanning om regional utveckling 

gör alltså gällande att när en utveckling tar fart så kommer först befolkningen och dess 

ekonomiska aktiviteter att polariseras inom en given nationell kontext, för att i näste skede 

vända mot en omvänd polarisering när utvecklingen fortskrider (Richardson, 1980; Townroe 

& Keen, 1984). En del hävdar t o m att för att utveckling över huvud taget ska kunna äga rum 

måste det finnas ojämlika rumsliga mönster, det är så att säga själva motorn i 

utvecklingsmekanismen (Hirschman, 1958; Myrdal, 1959) och i förlängningen ses rumsliga 

agglomerationer som uttryck för en regional utveckling med hjälp av tillväxtcentra 

(Boudeville & Antoine, 1968; Perroux, 1961). Historiskt finns alltså starka teoretiska 

föreställningar om agglomerationer och tillväxt i en regional kontext (Eaton & Eckstein, 

1997; Fan & Scott, 2003; Fujita, Krugman, & Venables, 2000; Henderson, 1988; Nadvi & 

Schmitz, 1994; Rivera-Batiz, 1988; Scott, 2002; Storper & Venables, 2004). En rad empiriska 

studier visar också att globaliseringstanken förstärker idén om agglomerationernas betydelse 

för utveckling av regioner, snarare än att det skulle innebära en större geografisk siftning 

(Kim, 2002; Puga & Venables, 1999; Rosenfeld, 1996).  

 

När idén om geografisk ojämlik fördelning och utveckling placeras på kommunnivå i en 

regional kontext som inte kan betraktas som en agglomeration i sig, så händer det förstås 

något med teorin, eftersom den är tillämpad på framgångsrika kluster på global nivå. Det som 

gäller som utvecklingsmarkörer i ett kluster är inte samma markörer som gäller i en perifer 

region utanför de stora klusterna. I periferin hyllas fortfarande de högteknologiska och 

medicinteknologiska företagen tillsammans med att man marknadsför företag inom 

upplevelsenäringen på samma sätt som de stora städerna gör, men dessa företag och stora 
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attraktionerna existerar inte alltid i denna kontext. Möjligen finns det antydningar och 

embryon till sådana tillväxtökande företag i perifera regioner, och visst betyder de mycket för 

utvecklingen i regionerna, men föreställningarna om utveckling tenderar att bli mer verkliga 

än den geografiska verklighet som faktiskt råder i regionerna. Föreställningarna får t ex 

faktiska konsekvenser genom att enskilda kommuner försöker se platser som 

marknadsföringsbara för en potentiellt stor global publik och att man måste locka till sig 

kapital för investeringar, offentliga och privata verksamheter, samt att man numera också vill 

ha del av den råa kreativa kompetens som enligt Richard Florida utgör den viktigaste resursen 

för kreativa ekonomier (Florida, 2002). För orter som Laholm är detta kanske en smula 

överambitiöst, för perifera orter som Knäred kanske det snarare handlar om att bromsa en 

utflyttning, attrahera turister och hitta sätt att attrahera fler bofasta människor som kan bidra 

till en fortsatt välfärd och acceptabel servicenivå. Ser man till produkter och märkeslojalitet så 

har det beräknats vara sex gånger dyrare att nå en ny märkeslojal kund än att behålla en 

gammal (Peters, 1988). Översätter man detta till krafterna det tar att locka till sig nya invånare 

till en ort borde förhållandet att det är lättare att behålla invånare än att locka till sig nya, om 

man ser till vilka marknadsföringsresurser det krävs.  

 

Som det ser ut idag så kan man säga att teorierna uppmuntrar perifera platser som Laholm att 

positionera sig framför andra platser genom att skapa varumärken, logotyper och inte minst, 

genom att skapa attraktiva centrala stadsdelar som kan locka till sig kapitalstarka människor 

vid attraktiva lägen i staden (Ek & Hultman, 2007). Det är inte svårt att föreställa sig att 

strävan går vidare mot planering av andra typer av attraktionspunkter vilka utgörs av konsert- 

och idrottshallar, evenemangsplatser och attraktiva köpcentra. Frågan har givetvis ställts om 

dessa åtgärder leder till några effekter när det gäller migration och företagsetableringar 

(Niedomysl, 2004).  

 

Varumärke genom marknadsföringen av en vision 

Det finns en föreställning om att marknadsföring av produkter och företag är möjligt att direkt 

överföra till platser, och att de verktyg som används vid marknadsföring av företag och 

produkter kan användas i platsmarknadsföring (Holcomb, 1993; Kearns & Philo, 1993; 

Kotler, Hamlin, Rein, & Haider, 2002; Rainisto, 2003; van den Berg, Klaassen, & Van der 

Meer, 1990; Ward, 1998) 

 



8 

 

Föreställningen innehåller en idé om att alla människor på en plats är länkade samman och att 

det verkligen går att skapa en gemensam sak när det gäller marknadsföringen av en plats: 

”Place marketing means designing a place to satisfy the needs of its target markets. It 

succeeds when citizens and businesses are pleased with their community, and the 

expectations of visitors and investors are met”(Kotler, Hamlin, et al., 2002) 

  

(Millington, et al., 1997) skiljer mellan marknadsföring och varumärke på samma sätt som 

man skiljer mellan vetenskaplig metod och intervjumetod. Varumärkesarbete är således en 

särskild typ av marknadsföringsmetod som strävar efter att kommunicera en produkt så att 

man uppnår en lojalitet gentemot varumärket. Varumärken bär således på komplexa värden 

som kan inbegripa blandningar av funktion, emotionella värden och identitet och status 

(Kotler & Gertner, 2002; Kotler, Haider, & Rein, 2002). Marknadsföring handlar kort om att 

sälja en produkt, tjänst eller plats, t ex genom att sända positiva bilder via olika typer av 

media. De bilder som produceras i syfte att sälja en plats kan många gånger sägas sträva efter 

en metonymisk tolkning, d v s att delarna i budskapet ska tolkas i termer av en helhet.  

 

Som exemplet med Laholms kommun visar senare är det tydligt att man avser att positionera 

Laholm genom att skapa en plattform för varumärkesarbetet. Plattformen hjälper till att 

kommunicera produkten utåt, mot besökare och presumtiva bosättare och investerare, och 

inåt, så att alla uppfattar och upplever varumärket så liktydigt det är möjligt.  

 

En positionering av en plats som Laholms kommun syftar således till att underlätta för 

bosättare och turister att t ex välja Laholm istället för Båstad eller Halmstad, eller kanske att 

välja Knäred istället för norra Sverige. 

 

Metod 

Metoden som används här är inspirerad av det (Rose, 2007, 2009) kallar för: ”Discourse 

analysis: text, intertextuality and context”. Det är en analys som lägger vikt vid 

föreställningen om en diskurs som artikulerad via olika typer av bilder och verbala texter. 

Analysen koncentrerar sig på diskursiva formeringar och konsekvenserna av dem som 

produkter. Med diskursiva former menas retorisk organisation, d v s hur bilder arrangeras och 

komponeras för att passa olika motiv. 
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Analysen handlar om att se vilka huvudteman som uppträder i en text eller vilka kopplingar 

det finns mellan ord, texter och bilder. Vidare är det viktigt att se vilka sanningar som fastslås 

och hur bilder används för att förstärka dessa sanningar. Det är också se vilka aspekter hos 

diskurser som synliggörs och vilka som osynliggörs.   

 

Logotyper är bilder som syftar till tydlighet och reducerbarhet. När mångfalden reduceras och 

förenklas så får det konsekvenser och för att förstå vilken effekt en logotyp får är det viktigt 

att undersöka, inte bara: “into its provenance and into the social work that it does (and) to note 

its principles of inclusion and exclusion, to detect the roles that it makes available, to 

understand the way in which they are distributed, and to decode the hierarchies and 

differences that it naturalises”. (Fyfe & Law, 1988:14).  

 

Eftersom diskurser är sociala produkter snarare än individuella bör en analys inkludera den 

sociala modaliteten som existerar hos den produktionsplats där bilden gjorts. Det betyder att 

man undersöker vilka specifika redogörelser som konstruerats som riktiga, sanna eller 

naturliga genom särskilda sanningsregimer (Rose, 2007:140). Gill säger att:”all discourse is 

organized to make itself persuasive', and discourse analysis focuses on those strategies of 

persuasion (Gill, 1996:143).  

Det är viktigt att komma ihåg att alla bilder är producerade med ett motiv: ”Images are made 

and used in all sorts of ways by different people for different reasons, and these makings and 

uses are crucial to the meanings an image carries. An image may have its own effects, but 

these are always mediated by the many and various uses to which it is put” (Rose, 2007:14).  

 

Tolkningen av en bild utgår från att det finns tre platser varifrån mening produceras: “the 

site(s) of the production of an image, the site of the image itself, and the site(s) where it is 

seen by various audiences”(Rose, 2007:16). 

 

Rose föreslår en metod i olika steg (Rose, 2007): 

 interpret and familarize without preconceptions, 

 use a systematic method, for instance content analysis (but it is the quality of the 

image itself that is important, not the quantity) 
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 identify key themes 

 connect key works with key images 

Laholms varumärke 

 

Ett bärande argument i denna uppsats är för det första att det finns skillnader mellan 

varumärken skapade för företag och produkter, och varumärken skapade för att sälja platser. 

För det andra är det skillnad mellan att marknadsföra och sälja platser som kännetecknas av 

en hög agglomeration jämfört med platser som är perifera.  

 

Varumärkesbyggandets grundläggande delar sägs vara (Laholm, 2010): 

 En konceptuell idé om att använda en båge, Laholmsbågen, i byggandet av varumärket 

för den geografiska platsen Laholm. 

 Varumärkets kärnvärde är omfamnade och kompletteras med värdena enkelt, 

mänskligt och aktivt. 

 Fyra sidorna av Laholm lyfts fram för att tydliggöra platsens attraktivitet och särart; 

Livet på den lilla orten, En historisk miljö, Närheten till vatten och En dynamisk 

region. 

Uppdraget beskrivs från kommunens sida som att: …”att arbeta fram en gemensam plattform 

som ger klarhet i vad Laholms varumärke står för och att arbeta fram en 

kommunikationsstrategi för hur vi ska föra ut varumärket” (Laholm, 2010). 

 

Varumärkesbyggandet inbegriper en logotyp som avser förenkla och koncentrera innehållet i 

platsens identitet och kännetecken. Vatten och närheten till storstadsregionerna med den lilla 

ortens fördelar lyfts fram som viktiga värden.  Man avser inte sälja ”staden” som innehållande 

traditionella strukturer eller värden, inga kopplingar till urbana strukturer synes alls. Naturen 

har en dominant ställning i den kondenserade berättelsen om Laholm, men i den berättelsen 

finns inte riktigt de delar som Knäred representerar med. De vattenvägar som finns i inlandet 

har reducerats i bilden och berättelsen till närheten till havet, trots att havet ligger 27 km bort. 

Det är geografiskt sett närmare mellan Knäred och Laholm, än mellan Laholm och havet.  
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Bild 1 Laholms nya logotyp, den gamla logotypen, Laholms kommun i en översiktskarta och de fyra 

representationerna av Laholms kommun (Laholm, 2010). 

 

Den nya logotypen ska enligt utformaren föreställa en blå båge för bukten, en vit bågformad 

linje för stranden och ett grönt bälte för inlandet. Bilden tillsammans med texten Laholm 

utgör Laholmssymbolen.  

 

Den tidigare logotypen ansågs föråldrad och byttes ut mot den numera framtagna bilden. 

Bilden föreställer tre laxar och det finns starka kopplingar till en annan vattenväg, nämligen 

Lagan som rinner rakt genom kommunens delar från öst till väst. Det mentala rummet 

(Lefevbre, 1991), d v s bilden av kommunen har här transformerats till en kombination av en 

levande resurs och en aktivitet, nämligen fisket. Tanken är förstås att det sociala och det 

fysiska rummet ska förstärka den rumsliga bilden. Jämförs den nya och gamla logon så kan 

man säga att fokus är flyttat från inlandet till havet och det som görs synligt och inkluderas är 

vägarna till och från Laholm (Fyfe & Law, 1988; Rose, 2007).  

 

Bilden näst längst till höger framställer Laholms kommun från en översiktskarta. Det är 

intressant att jämföra den nya logon (till vänster) med översiktskartan (näst längst till höger). 

Det som är slående är att land och hav har olika storleksförhållanden och blir därmed 

tydliggjorda på olika sätt. I den vänstra bilden (logon) framställs Laholm som en havsnära 

lokalisering, medan i den kartbilden hänger Laholm samman med ett omland som omfattas av 

ett stort inland och endast en smal kil ut mot havet. Man skulle kunna uttrycka det som att 

logotypen vill illustrera Laholm genom att invertera förhållandet mellan land och hav.  

 

Bilden längst till höger försöker fånga alla fyra dominerande bilder av Laholms kommun 

uttryckta i det fysiska rummet (Lefevbre, 1991), vilka utgörs av kustlandskapet, 

jordbrukslandskapet, stadslandskapet och skogslandskapet.  
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Riskerna med att komprimera och reducera bilderna av Laholm är att man tvingas utesluta 

orter som Knäred. I den nya logon har man istället för att fokusera på skogs- och 

kulturlandskapet valt att låta havet och motorvägen utgöra blickfånget.  

 

Den starka reducering och koncentration som eftersträvas i en logotype omfattar kanske i 

mindre grad de inre delarna av länet, blickarna vänds numera ut mot havet och vad som antas 

vara en attraktiv resurs för att kunna locka till sig människor som vill flytta eller besöka 

platsen. I varumärkestermer har man valt att bortse från vissa ”stakeholders” som kanske ser 

skogslandskapet som den främsta tillgången, medan man har valt att lyssna på andra som ser 

havet som viktigt (Hatch & Schultz, 2008).  

 

Problemet med marknadsföringen av platser som om de vore produkter är att allt för många 

röster filtreras bort, att mångfalden går förlorad och att tydlighetskravet skapar motstridiga 

intressen i en positioneringsprocess, vilket alltså talar för att det inte alls är så enkelt att 

genomföra som många hävdar (Holcomb, 1993; Kearns & Philo, 1993; Kotler, Hamlin, et al., 

2002; Rainisto, 2003; van den Berg, et al., 1990; Ward, 1998). Det finns med andra ord ett 

reellt problem att kommunicera Laholm som ett attraktivt centrum samtidigt som ser ett 

outvecklat centralt Knäred, och ett exploaterat naturområde utanför Knäred. Risken är att de 

olika platsernas dynamik, olikhet, behov och interna sammanhang kolliderar i en process där 

entydighet blir av största vikt för att kunna kommunicera platsens identitet.  

 

Strävan efter tydlighet i omvärldskommunikation och särskiljande positionering gentemot 

konkurrerande kommuner inte är något ensidigt utåtriktat redskap (Pettersson, 2010 

kommande). Bilden som kommer att förmedlas utåt får också konsekvenser inåt i kommunen. 

De menar att risken är att den kommunala identiteten banaliseras; att meningsskapandets olika 

nivåer och aspekter förstås som en. Kommunen som politisk och administrativ enhet är en del. 

En annan är kommunen som samhällelig enhet, bestående av en myriad av offentliga, privata 

och frivilliga aktörer som kompletterar varandras verksamheter men också konkurrerar. 

Kommunen som samhällelig enhet är ofta på detta sätt spänningsfylld och motsägelsefull. I 

detta finns en enorm utvecklingsdynamik och kreativitet, men rimmar mindre illa med 

marknadsföringens ABC.  

 

En annan risk är att de frågor som rör demokrati, deltagande och inflytande, som är mycket 

viktiga frågor på agendan för landsbygden (Herlitz, 2000; Ronnby, 1995; Wahlström, 1984) 
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kan komma att marginaliseras i en marknadsföringsprocess som avser att paketera och 

promota en plats. Man måste väga de policyfrågor mot det allmänna intresset och välfärden så 

att det kommer människorna på en plats till gagn att man säljer deras platser (Ward, 1998). 

Knäred i ett regionalt hierarkiskt system 

Christallers centralortsteori visar hur en region ser ut i termer av lokaliseringar av resurser 

samtidigt som är ett verktyg för regional och lokal planering genom sitt användningsområde 

för att identifiera de ”naturliga”, mest optimala punkterna för nya etableringar. Jämförs teorier 

om marknadsföring samman med centralortsteorin blir det tydligt att de utgör två olika 

utgångspunkter för skapandet av skillnader mellan dem som har och får resurser och två olika 

sätt att inkludera och exkludera samma typ av platser, nämligen de perifera områdena.  

 

Centralortsteorin förstärker skillnaden mellan staden och periferin genom att argumentera för 

varför resurser bör lokaliseras till den ort som redan har resurser. Marknadsföringen fungerar 

exkluderande av orter i periferin när budskapet om platsens egenskaper och identitet 

kommuniceras.  

 

Båda tankeriktningarna är självrefererande så tillvida att de hänvisar till en bild av 

verkligheten som utgör ett urval och har ett motiverande utsnitt.  Fotografier av platserna kan 

hjälpa till att förstå varför ett självrefererande system fungerar.  

 

De fotografier som visar entrén till Knäred och den äldre affärsgatan genom byn utgör en 

dyster syn för besökare och potentiella investerare. Bilderna visar på ett perifert centrum som 

enligt Christallers teorier inte är föremål för lokalisering av aktiviteter eller allokering av 

resurser eftersom de från början inte anses vara attraktiva. Bilderna visar också varför det är 

svårt att använda sig av det fysiska, mentala och abstrakta rummet som målbild i 

marknadsföring av platsen. De visar också hur mentala rum reproducerar de sociala och 

fysiska rummen, samtidigt som samtliga rummen förstärks och reproduceras genom de 

aktiviteter som pågår eller inte pågår här.  
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Bild 2 Fotocollage av byggnader och aktiviteter vid infarten till Knäred. Foto: Mikael Jonasson. 

 

 

Bild 3. Fotokollage byggnader ner mot Knäred centrum. Foto: Mikael Jonasson 

 

 

Fotografierna visar ett Knäred och sub-centra till Laholm som är statt i ett långsamt förfall. 

Det visar också hur svårt det är att etablera eller renovera bebyggelse i de centrala delarna av 

orten, vilket är tvärt emot vad som sker i Laholm. Banker är inte villiga att låna ut pengar till 

individer som vill bygga nytt i Knäreds centrum eftersom värdet på fastigheten inte kommer 

upp i kostnaden som krävs för att producera nytt. Här talas det inte om olika rum med 
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identitet eller platser värda att bevara, som i tätorten Laholm där man bl a pekar på: ” Tre 

viktiga rum med särskild identitet finns och kan utvecklas i Laholm är Fribergs hörna, 

Stortorget, och Östertullsgatan” (Laholm, 2010).  

 

Platsen Knäred diskvalificeras utifrån ett marknadsförings- och centralortsperspektiv genom 

att det har låtits förfalla och avfolkas. Den självgenererande principen om att allokera resurser 

till de platser som redan har en fördelaktig position i ett hierarkiskt system skapar mindre 

förutsättningar för att platsen i fråga ska kunna marknadsföras och säljas som attraktiv.  

 

Detta mönster går dock att bryta genom att medvetet och utifrån politiska eller 

privata/kollektiva initiativ allokera resurser till platsen Knäred. Det är möjligt för byborna att 

kollektivt mobilisera sig och söka medel från olika håll för att starta lokala 

utvecklingsprocesser, med stöd från kommun, region och nationella aktörer. Det är möjligt att 

t ex fundera över om ägandeformerna kan ändras så att det blir enklare för entreprenörer att 

successivt kunna äga fastigheterna, eller att hitta subventionsformer som är anpassade för 

landsbygdsbebyggelse.  
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Slutsatser 

Marknadsföring av platser är en aktuell och intressant fråga som får traditionella 

planeringsdilemman att framstå i en ny skepnad. Christallers centralortsteori och Harveys 

teorier om geografisk jämlikhet visar att platser porträtteras som olika och heterogena genom 

att vissa av dem gynnas av resurser och lokaliseringar av attraktiva och värdefulla aktiviteter. 

Den traditionella planeringens dilemman var och är fortfarande att de inte bara beskriver 

dessa ojämlikheter, de förstärker och reproducerar dem genom att fortsätta förstärka de redan 

starka platserna och utelämna de platser som inte är gynnsamma från början.  

 

Marknadsföringen av platser uppvisar den motsatta ambitionen, nämligen att likforma, 

koncentrera, reducera, homogenisera och förenkla bilden av platser genom logotyper och 

varumärkesarbete. Varumärkesbyggande försvåras av att platser är komplexa och dynamiska, 

medan varumärkesprodukter är enkla och statiska. Ytterligare problem med 

varumärkesbyggande i en kommun som Laholm är att tydlighetskraven gör det svårt att 

inkludera alla de röster som finns på en plats som är så stor som en kommun.  

 

Det finns skäl att även anta att det existerar effektförluster när marknadsföringen som verktyg 

appliceras på mindre städer och orter eftersom teorin om marknadsföring hänger samman med 

agglomerationer av relativt stora mått. Det betyder i sin tur att teorier om marknadsföringens 

effekter kanske inte är tillämpbara på mindre städer.  

 

Det gemensamma som traditionell planering och en modern management av platser med 

marknadsföring och varumärkesbyggande ambitioner är att båda synsätten innebär ett 

exkluderande av människor och platser som inte anses skapa värden för de människor man 

vill locka till sig som konsumenter eller bosättare. Båda approacherna utgår från att det råder 

en konkurrens om uppmärksamhet och resurser i rummet och de kommer fram till samma 

självrefererande slutsats, nämligen att de som redan har en fördelaktig position, resurser och 

bra geografisk lokalisering också blir de som får förnyad uppmärksamhet och resurser.  

 

Resultatet från denna studie visar att konsekvenserna av marknadsföringen av perifera platser 

som Knäred omdefinierar förvisso det sätt varpå periferin exkluderas, från att ha baserats på 

planeringsmässiga teorier där exkludering skett utifrån storlek och avstånd i ett regionalt 

hierarkiskt system. Det är en exkluderingsprincip som bygger på heterogena processer där 

storlek och avstånd utgör heterogena kategorier. När marknadsföring av platser kommit till 
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som ett instrument för att positionera sig gentemot andra platser, sker exkluderingen genom 

att platser som har likheter med de värden som kommuniceras inkluderas och de som inte har 

dessa likheter exkluderas. Detta är en exkluderingsprincip som bygger på homogena 

processer. Resultatet är dock detsamma för perifera platser som Knäred, de är exkluderade 

utifrån både planeringsprincipen och marknadsföringsprincipen.  

 

De relationer som uppstår mellan periferi och centra i såväl planeringsprocesser som i 

marknadsföringsprocesser är dock inte omöjliga att förändra. Det finns alla möjligheter att 

stärka perifera platser, t ex genom att medvetet allokera resurser vilket i sin tur förstärker de 

mentala och sociala rum som i sin tur reproducerar bilder av dessa platser i form av mentala 

rum.  

 

De självrefererande systemen kan brytas genom att göra tvärtom jämfört med vad man gör 

idag. Man kan offensivt satsa på att bygga upp, organisera ägandet, stötta utvecklingen av och 

därefter även inkludera perifera platser i marknadsföringen.  

 

Det betyder att det är möjligt att bryta ett mönster av ojämnt fördelade resurser i rummet 

genom kollektiv mobilisering, genom att söka utvecklingsmedel och genom att söka stöd för 

alternativa ägandeformer, samt att kräva att få delta i de processer som ska leda fram till 

plattformar för varumärken och marknadsföringsprocesser.  
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