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1. INLEDNING  

Globaliseringen har bidragit till en homogenisering av lokala kulturer och skillnader i städer 

blir därför allt svårare att avgöra. Till följd beror platsers konkurrenskraft mer på dess 

kulturella resurser i skapandet av en unik identitet och karaktär. Detta kan bland annat göras 

genom att förvalta och befrämja sitt byggnadsarv och utifrån detta skapa en identitet som gör 

att platsen står ut i mängden (Scaramanga, 2012). Kulturen har fått en ökad relevans vid val 

av ny arbetsort (Wikhall, 2003). Dessa sociokulturella behov, både hos individer och företag, 

har gjort att lokala myndigheter oftare ser ett värde i bevarande av byggnadsarv. Från att 

marknadsföra produkter och tjänster görs det därför numer även ansträngningar i att öka 

platsers attraktionskraft (Harris, 2011).  

Eskilstuna är en tätort i Eskilstuna kommun i Södermanland. Staden blev under 1800-

talet en industristad framgångsrik i både vapentillverkning och järnmanufaktur (Eskilstuna 

kommun, 2015b). Under 1970-talet förändrades dock staden till följd av avveckling och flytt 

av industriverksamheter (Samuelsson, 2012). Till följd lämnades flera byggnader och 

områden tomma och en del i stadens förändring har därför blivit att bevara och återanvända 

dessa byggnader som exempelvis bostäder, skolor och kontor. 

Detta återanvändande är intressant att undersöka eftersom det antyder att kommunen ser 

möjligheter i bevarandet av industriarv. Vidare är det av intresse att studera hur industriarvet 

värderas av kommunen och vilken betydelse det har för stadens identitet och kommunens 

marknadsföring av platsen. 

1.1 Områdesbeskrivning 

Eskilstuna expanderade hastigt under 1900-talet tillsammans med företag som C E Johansson 

(även kallad Mått-Johansson), Munktells, och C O Öbergs. Staden kom till och med att 

benämnas ”Stålstaden” på grund av sin prominenta ställning som svensk industristad 

(Samuelsson, 2012).  

Vändningen kom på 1970-talet. Eskilstuna har sedan dess förändrats likt så många andra 

svenska städer. Till följd av att flera industriföretag avvecklat eller flyttat sina verksamheter har 

staden gått från en industristad till en postindustriell stad (Samuelsson, 2012). Detta ledde 

framförallt till försvunna arbetstillfällen, som i sin tur resulterade i att flera byggnader och 
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områden lämnades tomma. Ett av dessa områden är Munktellstaden där det bedrevs industrier 

från 1800-talets första hälft ända fram till början av 2000-talet, först av Munktell och senare 

Volvo (Munktellstaden, 2015b). Här är den industriella miljön från 1870 till 1950-talet nu 

bevarad och lokalerna används numera av företag, museum och för sportanläggningar 

(Samuelsson, 2012; Munktellstaden, 2015c). Ett annat område som idag står bevarat är 

faktoriholmarna, där den största byggnaden Faktoriet hushöll storskalig produktion ända fram till 

1960-talet. Faktoriet är idag omgjort till Eskilstuna stadsmuseum där stadens industriarv kan 

upplevas (Samuelsson, 2012). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats ämnar undersöka Eskilstuna kommuns kulturarv. Mer specifikt avser uppsatsen 

studera på vilket sätt kommunen värdesätter sitt industriella arv. Vidare är syftet att identifiera 

och analysera industriarvets roll för stadens identitet och kommunens platsmarknadsföring. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar konkretiserats: 

1) Hur värderas Eskilstunas industriella kulturarv av kommunen?  

2) Vilken roll spelar det industriella arvet för stadens identitet och platsmarknadsföring? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex större kapitel. I den första presenteras en inledning till studien, dess 

syfte och frågeställningar. Den andra delen är ett metodavsnitt där undersökningens 

tillvägagångssätt förklaras och motiveras. Därefter kommer ett bakgrundsavsnitt där Eskilstunas 

historia korfattat redogörs och där viktiga begrepp förklaras. I det fjärde avsnittet introduceras 

och beskrivs den valda teorin. I den femte delen presenteras och analyseras den insamlade 

empirin för att få en förståelse för Eskilstuna kommun och dess industriarv. Sist presenteras en 

avslutande diskussion där resultatet tolkas och där förslag på framtida studier tas upp. 
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2. METOD 

Följande kapitel är en genomgång av de undersökningsmetoder som använts vid besvarandet av 

frågeställningarna.  

En kvalitativ metod ämnar analysera människors upplevelser kring ett fenomen (Patel och 

Davidson, 1992). Till följd av syftet och frågeställningens art har därför ett kvalitativt 

tillvägagångssätt använts för datainsamling eftersom detta kan ge en djupare förståelse för 

Eskilstuna kommun arbetar med sitt industriarv.  

 

2.1 Fallstudie 

Fallstudier kan användas till många typer av vetenskapliga studier. Dess syfte är att ur ett större 

förlopp välja en liten representativ del vilken sedan används som verktyg för att beskriva 

verkligheten. Detta tillvägagångssätt har en fördel i att det inte krävs ett närmande till den stora 

beskrivningen, att undersökningen trots det ger läsaren en förståelse för det undersökta 

fenomenet. Däremot medför det mindre perspektivet att resultatet inte kan representera 

verkligheten som helhet och därför måste slutsatserna stödjas från annat håll för att kunna 

appliceras på ett större sammanhang (Ejvegård, 1996). Med stöd av beskrivningen ovan lämpar 

sig en fallstudie väl för studiens syfte och frågeställningar. Däremot är undersökningen inte tänkt 

att försöka förklara någon generell kulturbevarandeprocess och arvets betydelse för platsers 

marknadsföring i allmänhet och resultatet kan således endast indikera hur det går till i andra 

städer och kommuner. 

 

2.2 Intervjuer 

Studien grundas framförallt på tre intervjuer som gjorts med ett urval av personer med 

anknytning till forskningsobjektet. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att 

intervjufrågorna konstrueras utifrån ett grundläggande tema, men att de inte är strikt ledande. 

Istället ges utrymme för flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd och för respondenten att 

själv välja vad som är viktigt för temat (Kvale, 2007). Denna typ av intervju är lämpad för denna 

studie eftersom syftet och frågeställningarna genererar tydliga teman men vars riktningar inte är 

förutbestämda.  
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2.2.1 Val av respondenter 

Till skillnad från i kvantitativa studier, där strävan ofta är att respondenterna ska ge en statistisk 

generalisering om något, är målet i kvalitativa studier att respondenten ska ge en djupare 

förståelse kring ett fenomen. Detta medför att valet av respondent är av stor vikt och att det 

påverkar studien väsentligt (Holme och Solvang, 1997).  

För att besvara frågeställningen valdes personer med olika anknytning till forskningsobjektet. 

Eftersom syftet med studien berör både kommunens bevarande av industriarvet och arvets 

påverkan på Eskilstunas identitet och varumärke, valdes respondenter inom kommunen som 

arbetar med dessa frågor.  

För att förstå hur kommunen värderar och arbetar med själva industriarvet intervjuades Eva 

Götzlinger, stadsantikvariat på Eskilstuna kommun. Hon är kulturmiljövårdare och har en 

rådgivande roll kring bevarandet av kulturarvet i Eskilstuna. Därför bidrog hon med en djupare 

förståelse för hur industriarvet värderas, vad som bevaras och varför. Intervjun gjordes på hennes 

arbetsplats i Eskilstuna, gjordes utifrån en förberedd intervjuguide och genomfördes under drygt 

en timme. 

 Därefter intervjuades Eva Norberg som arbetar som kommunikationsdirektör på kommunen. 

Hon har en ledande roll i arbetet med Eskilstunas varumärke och stadens platsmarknadsföring. 

Därför kunde hon förklara hur kommunen marknadsför sig, för vilka målgrupper, och hur de 

resonerar kring sitt industriarv i marknadsföringen. Intervjun gjordes på hennes kontor i 

Stadshuset i Eskilstuna och utgick även den från en intervjuguide. Däremot hade Norberg en 

förberedd PowerPoint-presentation om varumärkesarbetet som hon gick igenom. Detta ledde till 

att intervjuguiden till stor del frångicks, men trots det fungerade den som ett stöd och vissa 

frågor ställdes ändå i den dialog som presentationen utmynnade i. Intervjun med Norberg tog lite 

mer än en timme. 

Till följd av vad som kom upp i de två första intervjuerna intervjuades sedan Charlotte H. 

Kindmark, projektledare för Eskilstuna Kommunfastigheter AB som äger de flesta byggnaderna 

i det bevarade industriområdet Munktellstaden. Med sin industrihistoria och bevarade miljö är 

Munktellstaden en del i både stadens identitet och marknadsföring. Kindmark kunde därför 

kungöra sin syn på områdets roll för staden och hur de arbetar med sin industrihistoria. Denna 
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intervju gjordes via mail och frågorna var uppdelade efter tydliga teman. Materialet från denna 

intervju har i uppsatsen varit kompletterande och används därför inte lika frekvent som de övriga 

intervjuerna. 

2.2.2 Behandlande av intervjumaterial 

Bryman (2011) beskriver tematisk analys som en vanligt förekommande metod i kvalitativ 

dataanalys. Enligt Bryman (2011) angrips då data genom att först söka efter teman, som även 

benämns att koda materialet. Dessa teman finnes lämpligen genom exempelvis kategorier, 

övergångar och teorirelaterat material. Den data i denna studie som samlats in via intervjuer har 

först transkriberats. Därefter har transkriberingen kodats, framförallt utifrån studiens teori och 

begrepp. Eftersom intervjuerna även gjordes utifrån en intervjuguide som i sig självt innehöll 

teman uppenbarade sig teman ofta naturligt efter transkriberingen. Med hjälp av denna tematiska 

analys har materialet sedan varit enklare att hantera och framställa i empiridelen.  

2.3 Källkritik 

Grønmo (2006, s. 126) menar att det finns fyra bedömningsnivåer för källkritik. Den första berör 

informationens tillgänglighet, vilket inte har varit ett större problem i studien. Kulturarv och 

bevarande av det är ett väl utforskat område och tidigare forskning och litteratur har således varit 

enkelt att finna. Respondenterna har vidare varit tillmötesgående och visat stort intresse att delta 

i studien och därför har det inte varit något problem att få till intervjuerna.  

Vidare beskriver Grønmo (2006) det andra förhållningssättet som behandlar relevansen av 

källor. Detta har varit viktigt att ha i åtanke under studien med tanke på de avgränsningar som 

gjorts. Eftersom forskningsobjektet varit Eskilstuna kommun har relevanta personer som arbetar 

i kommunen valts. Även insamling av litteratur har gjorts med hänsyn till källornas relevans. Vid 

litteratursökningen sållas irrelevanta källor snabbt bort med hjälp av bland annat abstracts och 

var de publicerats. På så sätt grundas både teori och empiri i relevant material. 

Det tredje bedömningssättet är källors autenticitet (Grønmo, 2006). Eftersom den största 

delen av den empiriska data samlats in via intervjuer av offentliga personer som arbetar på 

Eskilstuna kommun bedöms informationen de delat med sig av äkta.  

Den fjärde bedömningen berör källors trovärdighet (Grønmo, 2006). Det finns givetvis en 

risk att den insamlade data från intervjuer blir vinklad. När och om den bedömningen görs 

beskrivs det i texten för att poängtera denna medvetenhet. Intervjupersonerna bedöms dock 
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generellt som trovärdiga eftersom de är offentliga personer som representerar Eskilstuna 

kommun. De har även gått med på att refereras till i studien, vilket styrker att de skulle tala 

sanning. När det gäller litteratur och dokument har även detta bedömningssätt lett till att 

referenser ibland följts upp för att kontrollera om upphovsmakaren är trovärdig. Dessutom har 

trovärdigheten bedömts utifrån var en artikel publicerats och hur många citeringar en bok eller 

artikel har. 

 

2.4 Etik 

Enligt Bryman (2011) inkluderar den samhällsvetenskapliga forskningens etik informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt informationskravet ska en 

forskare informera respondenterna om studiens syfte, medan samtyckeskravet innebär att 

intervjupersonen själv bestämmer över sitt deltagande. Vid hänsyn till kravet om konfidentialitet 

ska respondentens personuppgifter behandlas med sekretess och slutligen handlar 

nyttjandekravet om att det insamlade intervjumaterialet endast får brukas till det aktuella 

forskningsområdet (Bryman, 2011).  

Både i den initiala kontakten med respondenterna och som inledning till intervjuerna har 

studiens syfte noggrant redovisats för att klargöra vad som eftersökts. Eftersom 

intervjupersonerna tillfrågades långt innan intervjuerna skedde har de haft god tid på sig att 

överväga sitt deltagande. Respondenternas personuppgifter har respekterats, men de har alla 

godkänt att de refereras till i text. Det insamlade empiriska materialet kommer inte att delas 

vidare till ytterligare part, mer än i den skala den presenteras som i denna studie. 

3. TEORI 

För att kunna förstå eventuella värden i kulturarv, hur dessa kan påverka en stads identitet, och 

vilken roll arv kan spela i platsmarknadsföring kommer teorier för platsidentitet och place 

branding användas. Dessa utgör det teoretiska ramverk som används i analysen av empirin och 

som ska fungera som en verktygslåda i förståelsen och förklarandet av Eskilstuna kommuns 

förhållningssätt till sitt byggnadsarv. I avsnittet nedan presenteras och förklaras den valda teorin.  
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3.1 Kulturarv 

Alzen (1996) poängterar att kulturarv är ett mångtydigt begrepp vars innebörd därför är 

komplext. Hon härleder komplexiteten till ordet kultur som i sig självt är mångfacetterat och 

beskriver utifrån denna insikt tre olika definitioner av kulturarv. Den första benämner hon det 

estetiska kulturarvet, vilket avser arv inom konst, musik, teater och litteratur. Vidare beskrivs det 

antropologiska kulturarvet som åsyftar sociala gruppers gemensamma kunskaper, värderingar, 

erfarenheter och sammanhållande tankemönster. Det tredje, vilket hon kallar för det 

institutionella kulturarvet innebär det kulturella arv som av avsedda institutioner definieras och 

bevaras till framtiden (Alzén, 1996, s. 16). Den sistnämnda definitionen skulle således kunna 

innefatta både ett estetiskt och antropologiskt kulturarv eftersom definitionen utgår från vad en 

specifik institution anser besitta ett bevarandevärde. 

Riksantikvarieämbetets (2015b) definition av kulturarv syftar både till materiella och 

immateriella ting. Dessa inkluderar bland annat traditioner, språk, konstverk, historiska 

efterlämningar samt kultur och kulturlandskap som förts vidare genom generationer. 

Betraktandet av kulturarv förändras dock i tid och är således ett resultat av ett samhälles aktuella 

värderingar och synsätt (Riksantikvarieämbetet, 2015b). Hus, byggnader, och arkitektur utgör en 

stor del av kulturarvet. Dessa har inte bara praktiska funktioner utan berättar även en historia om 

de som byggt, ägt och använt dem. Dessa symboliska betydelser är viktiga, men samtidigt måste 

nya funktioner kunna tillföras så kulturarvet får ett användningsområde i nutiden 

(Riksantikvarieämbetet, 2015a). 

 

3.1.2 Industriellt kulturarv 

Det industriella arvet har inte alltid betraktats som kulturarv. Av olika skäl har det historiskt 

hämmats och exkluderats ur kategorin vilket gjort att det inte prioriterats i arvsbevarandet (Alzén, 

1996, s. 13). Under industriarvets framkomst mellan 1950-70 talet var det framförallt av intresse 

att bevara de ”första” fabrikerna, inte nyligen nedlagda moderna industrier. Detta grundades 

bland annat i människors personliga minnen av stank, elände och ohälsosamma förhållanden i 

industrierna, men även i besvikelsen riktad mot ägarna som stängt fabrikerna (Nisser et al., 2012, 

s. 12). En annan bakomliggande faktor är att industrin från första början sågs som en motsats till 

kultur, att en stor del av kulturarvet var ett resultat av en skepticism till industrisamhället (Alzén, 

1996, s. 13). Förändringen i Sverige kom att ske från mitten av 1970-talet. Till följd av 
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omstruktureringar i industrin och en framkomst av det postindustriella samhället uppstod ett 

intresse för det gamla, industriella samhället, som nu tynade bort (Alzén, 1996, s. 15). 

 

3.1.3 Varför bevara? 

Byggnader och bebyggelser vittnar om svunna tiders livsförutsättningar, arbeten, förhoppningar 

och ambitioner, hantverkskonst, och tekniskt kunnande. Dessa egenskaper hos det byggda 

kulturarvet frambringar känslor av bland annat trygghet, identitet och trivsel, men förnimmer 

även negativa sådana. Bevarandet av vårt arv är viktigt för att behålla och ta hand om denna 

mångfald (Unnerbäck, s 13). 

Cars et al. (1995 s. 19-20) menar att det finns flera traditionella skäl till bevarande av 

bebyggelse. En stor del utgörs av känslomässiga och situationsberoende argument. Dessa skäl 

delar författarna upp i tre typer av bakomliggande argument. Den första anledningen till 

bevarandet motiveras helt av historiska skäl. Denna insikt kan grundas både i att byggnaderna 

rent fysiskt ger en bild av historiska livsstilar och samhällsfunktioner, men även för att 

byggnader representerar kunskap och erfarenheter som bör bevaras till framtiden. Det andra 

skälet grundas i byggnaders konstnärliga värden som utgörs av de estetiska och arkitektoniska 

kvaliteter de besitter. Det tredje motiveringen berör sociala anledningar till bevarande. I en värld 

som ständigt utvecklas och förändras, kan den fysiska miljön medföra känslor av igenkänning, 

trygghet och hemkänsla (Cars et al., 1995). Cars et al. hävdar att det därtill dessutom uppkommit 

ett nytt, rent ekonomiskt skäl. I och med att samhället alltmer globaliseras ökar incitamenten för 

bevarandet av kulturhistoriska bebyggelser eftersom dessa utgör en viktig del i värderingen av 

platsers attraktivitet och till följd även utvecklingsförutsättningar (Cars et al., 1995 s. 21). 

Gillgren (2000) är kritisk till hur svensk planering av kulturbevarande har sett ut historiskt. 

Han menar att samhällsplaneringen har arbetat för att lösa delproblem som exempelvis 

bostadsförsörjning, trafikproblem och skydd för kulturmiljöer separat. Detta har lett till 

kortsiktiga lösningar vid återanvändandet av kulturmiljöer. Istället föreslår han ett helhetstänk 

där planerare och beslutsfattare långsiktigt planerar bevarandet, där det finns en tydlig idé om 

återanvändandet vilket han menar ger utrymme för flexibilitet i framtiden (Gillgren, 2000). 
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3.2 Platsers identitet och symbolvärden 

3.2.1 Identitet 

Identitet innebär hur människor känner tillhörighet till andra i form av exempelvis arv, språk, 

religion och etnicitet. Det är även viktigt hur människor tar avstånd från andra grupper med 

motstridiga värden och ambitioner, vilket skapar en kontrast mellan tillhörighet och 

avståndstagande som utgör grunden för gemenskap och identifiering. (Graham och Howard, 

2008, s. 5)  

Aronsson (2007, s. 108-109) skriver att platser är uppbyggda genom sociala handlingar och 

den relation den har till människan över tid. Platser utvecklas genom att lokala förutsättningar 

kombineras med en växelverkan med andra platser. Unnerbäck (2002) menar att platser och 

miljöer besitter så kallade identitetsvärden som bidrar till att människor känner trygghet, 

samhörighet och identifikation med en plats. Med andra ord är detta värde framförallt ett socialt 

sådant där den kulturhistoriska aspekten även har en tongivande roll. Denna identifikation med 

en plats, miljö, eller byggnad bottnar ofta i ett personligt förhållande med denne. När byggnader 

rivs och den fysiska miljön förändras kan personer således känna sig svikna och kränkta. 

(Unnerbäck, 2002, s. 89-90) Vidare kan samhällen skapa urbana landskap där vissa artefakter får 

symboliskt värde för att de sammanlänkar då- och nutid. (Graham och Howard, 2008, s. 5) 

 

3.2.2 Symbolvärden 

Aronsson (2007, s. 117) skriver att platser besitter symbolvärden, vilka kan skilja sig från bosatta 

och utomstående. För boende kan ett symbolvärde grundas i platsens kulturella identitet, medan 

symboler för besökare kan vara konsumtionsinriktade och sakna en djupare identitetsanknytning. 

Unnerbäck (2002, s. 95-96) utvecklar detta och menar att symboler kan utgöras i form av 

byggnader. Dessa kan agera symboler för orten, för en samhällsfunktion eller något annat. 

Symbolfunktionen kan både vara avsedd i konstruktionen av byggnaden eller ha uppenbarat sig i 

efterhand till följd av en speciell händelse eller företeelse. Symboliken kan vara mer eller mindre 

starkt förankrad i samhällets medvetande och kan dessutom vara både tidlös och tidsbunden. En 

byggnad eller miljö som har en symbolik för en generation kan således i en ny generation 

framstå som ointressant eller vice versa. 
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3.3 Place branding   

Branding är en process vars uppgift är att influera hur konsumenter tolkar och utvecklar sin egen 

uppfattning av ett brand eller varumärke (Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 4). Ett varumärke i 

sin tur utgörs av olika värden, som exempelvis associationer, lojalitet, uppfattad kvalitét, och 

härkomst. Pike (2011) skriver att dessa attribut i olika grad och på olika sätt genomsyras av 

geografiska anknytningar. Att påverka attributen och hur de tolkas, det vill säga branding, är 

också insnärjt av geografiska associationer vare sig det handlar om en produkt, service eller plats 

(Pike, 2011, s. 9). Place branding är enkelt förklarat marknadsföring av en speciell sorts produkt, 

nämligen en plats (Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 8). För att locka investerare, besökare, och 

invånare måste en plats utmärka sig gentemot konkurrerande områden (Pike, 2011, s. 13-14).  

Moilanen och Rainisto (2009, s. 26-28) menar att platser kan utforma sitt brand genom att skapa 

en platsidentitet. Genom att välja ut attraherande faktorer kan bilden av en plats förbättras och 

platsens attraktivitet öka. När dessa faktorer är valda kan platsen sedan utveckla ett innehåll som 

motsvarar sin marknadsföring. Således måste en plats vara medveten om sina styrkor och även 

svagheter för att påbörja processen för platsmarknadsföring (Moilanen och Rainisto, 2009).  

Place branding är enligt Insch (2011) en samarbetsprocess där upphovsmakarna bakom 

arbetet måste involvera andra intressenter. Insch (2011) menar att en stads varumärkes 

effektivitet beror på denna involvering och engagemang hos stadens befolkning, företag och 

lokala föreningar. Politiker och samhällsplanerare måste därför locka och stimulera värdefulla 

invånare, invånare som visar ett långvarigt engagemang för staden och dess utveckling. Detta 

stöds även av Van Gelder (2011) som hävdar att en stads varumärkes intressenter måste ingå i ett 

partnerskap för att tillsammans utforma och implementera varumärkesstrategin eftersom deras 

investeringar i platsen i allra högsta grad bidrar till varumärket. För att åstadkomma detta krävs 

det dock en demokratisk ansats till varumärkesarbetet, något som Houghton och Stevens (2011) 

menar sällan är praxis. 

Jansson och Power (2006) delar upp place branding med hänsyn till dess orientering och 

målgrupp, och kallar det inward- och outward branding. Inward branding handlar om att skapa 

en identitet och stärka stoltheten hos en plats invånare. Genom detta skapas en attraktiv miljö där 

invånare och företag stimuleras och vilka därefter kan bidra till att attrahera nya invånare, företag 

och besökare. Outward branding berör enligt författarna däremot extern kommunikation som är 

direkt avsedd att attrahera investeringar, arbetare och besökare.  
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Jensen (2005) framför ett flertal problematiska aspekter vid place branding och mer specifikt 

av just städer. Han menar att det inte är helt invändningsfritt att likställa place branding med 

branding av en produkt. Ett skäl är att antalet intressenter, med olika intressen, är väsentligt 

större i marknadsföringen av en stad än i en produkt. Ytterligare ett skäl är att produkter 

marknadsförs mot en målgrupp, konsumenten, medan place branding riktar sig mot såväl 

potentiella invånare, investerare, och turister. Jensen (2005) poängterar dessutom, precis som 

Houghton och Stevens (2011), att ett demokratiskt förhållningssätt krävs för att anknyta 

varumärket till existerande lokala värden och att avsaknaden av detta kan leda till att somliga till 

och med missgynnas av place branding. Involverandet av minoriteter och socialt utsatta är inte 

självklart och det kan vara svårt att skapa ett place brand som gagnar alla. 

 

3.3.1 Place branding med hjälp av kulturarv 

Wikhall (2003) beskriver att arbetsmarknadssituationer i städer har fått allt mindre betydelse i 

val av människors bostadsorter. Hon argumenterar för att kulturens relevans å andra sidan har 

ökat, dels till nya invånare, men även för turister och företag. 

Harris (2011) menar att denna marknadsföring har blivit en viktig del i det postindustriella 

samhället. Från att marknadsföra produkter och tjänster görs numer även ansträngningar i att öka 

platsers attraktionskraft. Harris menar att ett skäl till denna förändring är att fastighetseliten allt 

oftare, för kommersiell vinning, skapar varumärken utifrån urbana landskap. Detta har även lett 

till användningen av fysiska arv i platsmarknadsföring. Fler aktörer ser potential i att renovera 

och återanvända byggda miljöer för att tillgodose sociokulturella behov hos speciella invånare, 

företag och besökare (Harris, 2011, s. 187-188). 

Vidare hävdar Harris att lokala och nationella myndigheter har varit instrumentella i denna 

utveckling, mycket på grund av hjälp och finansiering i försöken att kombinera arvsbevarande 

och kommersiell place branding. Regeringar har insett att detta både kan leda till ökade 

skatteinkomster, men även att det bidrar till en plats konkurrenskraft. Ytterligare ett incitament 

för regeringar att stötta detta kommersiella bevarande är att många städer, till följd av 

avindustrialiseringen, måste ändra den allmänna uppfattningen av platsen för att på nytt kunna 

locka investerare och människor (Harris, 2011, s. 189-190). 

Scaramanga (2012) utvecklar vidare sambandet mellan place branding och kultur där kultur 

i det här fallet framförallt innebär kulturella varor och arv. Till följd av globaliseringen har 
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lokala kulturer homogeniserats, vilket har lett till att städers kulturella resurser blivit allt 

viktigare i strävan efter konkurrenskraft och att vara unika. Dessa resurser inkluderar bland annat 

byggnadsarv, konstinstitutioner och mångfald. Platser måste förvalta och använda sina kulturella 

resurser för att stärka sin lokala identitet och befrämja denna för att stå ut i mängden: en vital del 

av place branding (Scaramanga, 2012, s. 71, 74-75). 

 

4. EMPIRI OCH ANALYS  

I detta kapitel redovisas det insamlade empiriska materialet och analyseras utifrån de teorier och 

begrepp som förklarats i tidigare avsnitt. 

4.1 Bevarande av det industriella arvet 

Anna Götzlinger arbetar som antikvarie på Eskilstuna kommun. På frågan om vilken betydelse 

det finns i att bevara sitt arv svarar Götzlinger att det är viktigt eftersom det med hjälp av arv går 

att se var en plats kommer ifrån. Hon säger att fysiska företeelser är både en anledning att ställa 

frågor men också ett stöd för minnet och beskriver vidare att om en byggnad försvinner så finns 

det inget skäl att ställa sig frågan vad som varit på platsen tidigare. 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2015) berättar det byggda kulturarvet en historia om vilka 

som tidigare levt, ägt och verkat i byggnaderna och att dessa symboliska betydelser är viktiga. 

Unnerbäck (2002) beskriver att det byggda arvet vittnar om egenskaper som bland annat 

ambitioner och livsförutsättningar hos människor i det förflutna, vilket han anser måste bevaras 

och omhändertas. Götzlinger lyfter fram att fysiska företeelser berättar en historia och att det är 

ett skäl till bevarande. Det är således tydligt att Riksantikvarieämbetets definition och 

Unnerbäcks beskrivning delas av Götzlinger då hon lägger vikt i att kunna se bakåt i tiden 

genom en plats byggnader.  

Götzlinger menar att Eskilstunas industriarv historiskt har värderats olika. Hon berättar att 

det på 70-talet fanns en strävan efter ett modernt centrum i Eskilstuna med kontor och affärer, 

och att planen då var att flytta ut industrierna från de centrala delarna av staden. Kommunen 

ansåg då att det fanns två centrala industribyggnader som var värda att bevara, som grundades i 

estetiska skäl. Götzlinger beskriver att det inte ansågs finnas någon anledning att bevara det fula, 

eller åtminstone vad som ansågs var fult då. Götzlinger förklarar att en hel del av andra 

industribyggnader i centrum trots denna inställning blev kvar. Hon berättar:  
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Och jag tror just att det där som är snyggt och estetiskt tilltalande har varit det som har varit allra viktigast 

– fram tills egentligen diskussionen om Munktellstaden. För där har man ju också sparat byggnader som är 

lite mer anonyma [...]. 

Enligt Alzén (1996) har industriarv av olika skäl historiskt bortprioriterats i arvsbevarande. Fram 

till mitten av 1970-talet fanns det framförallt ett engagemang att endast bevara tidiga fabriker, 

men inte moderna industrier som nyligen övergetts. Efter det ändrades uppfattningen i Sverige 

och intresset steg till följd. Denna utveckling går även att se i Eskilstuna kommun. Till en början 

var det endast intressant att bevara ett fåtal viktiga och estetiskt tilltalande byggnader, men som 

Götzlinger säger har det till slut ändå bevarats anonymare byggnader. Det har alltså skett en 

inställningsförändring i kommunen där både skäl till bevarande och arvs värdesättning förändrats. 

Cars et al. (1995) beskriver att bevarande kan motiveras av bland annat estetiska och historiska 

skäl, vilka båda har använts som motivering för bevarandet av Eskilstunas industriarv.  

4.1.1 Munktell, en symbolindustri 

Munktellområdet är ett gammalt industriområde som användes ända fram till 2000-talet av 

Volvo BM. Eskilstuna kommun köpte då området, vilket har lett till en omvandling från 

industrimiljö till Munktellstaden, en stadsdel med lokaler och miljöer för olika verksamheter 

men med en industrihistorisk karaktär (Munktellstaden, 2015c). Götzlinger beskriver att 

Munktell har varit en symbolindustri för Eskilstuna och att Munktellområdet på ett sätt därför 

blivit stadens hjärta, att det är något som människor har varit stolt över och som är en viktig del i 

Eskilstunas historia. Hon menar att detta kan ha lett till insikten att även den anonymare 

industribebyggelsen kan besitta kvalitéer som är värt att vara rädd om. Resonemanget kring 

bevarandet av Munktellområdet varierade från olika aktörer. Från delar av det politiska hållet 

resonerades det att området skulle hushålla kulturella verksamheter som ateljéer och muséer. 

Från kommunfastigheter som skulle förvalta byggnaderna handlade det mer om att helt enkelt 

hitta bra hyresvärdar. Lokalerna i Munktellområdet var även generella och kunde därför 

användas av nya typer av verksamheter, men att det nu även skulle gå att bedriva verksamheter 

som inte fungerar vägg i vägg med störande tillverkning och produktion. Götzlinger poängterar 

att som kulturmiljövårdare å andra sidan, spelar det ingen större roll vad lokaler efter bevarande 

faktiskt innehåller, så länge den ursprungliga verksamheten har försvunnit och det inte görs för 

omfattande fysiska förändringar.  
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Munktellstaden har en vision att utvecklas till En levande stadsdel med med kultur, idrott, 

fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. Här finns idag bland annat en idrottsarena, 

ortopedklinik, konstmuseum och hotell (Munktellstaden folder). Munktellstaden som kommunal 

aktör jobbar med marknadsföring till lokala intressenter, Eskilstunabor, och såväl nationella som 

internationella besökare, som intresserar sig för sport, innovation, kultur och industrihistoriska 

platser. Det pågår just nu en utveckling i Munktellstaden med nybyggnationer av ett nytt badhus, 

en arena och bostäder. Denna utveckling följer ett gestaltningsprogram med uppgift att garantera 

bevarandet av områdets industrihistoriska karaktär. Charlotte Kindmark, projektledare på 

Eskilstuna kommunfastigheter AB och Munktellstaden, beskriver att: 

Kunskap om områdets historia och arv är definitivt ett viktigt redskap för intressenter att använda och 

förhålla sig till avseende utveckling av området och den egna verksamheten. 

Munktellstadens industrihistoria fungerar således som ett redskap vid vidare utveckling av 

området. De aktörer som verkar i Munktellstaden kan dessutom välja att använda sig av 

områdets tema och industrihistoriska arv i sin egen marknadsföring. Somliga gör det genom att 

helt enkelt säga att verksamheten är lokaliserad i Munktellstaden och därmed dra nytta av redan 

etablerad kunskap kring Munktellstaden arv och innehåll (Kindmark), medan vissa till och med 

använder Munktell eller andra relaterade ord i sitt namn. Exempelvis på denna företeelse är Gym 

Munktell och evenemangslokalen Lokomotivet (Munktellstaden, 2015a).  

Gillgren (2000) menar att svenskt planerande vid bevarandet av kulturarv historiskt varit 

problematiskt. Han menar att samhällsplanerare borde planera långsiktigt vid återanvändandet av 

kulturmiljöer, vilket i Gillgrens mening sällan gjorts. Återanvändandet av industrimiljön i 

Munktellstaden är ett långsiktigt projekt med tydliga ramar för vidare utveckling och bevarande. 

Enligt Gillgren (2000) har området således bevarats på ett föredömligt sätt eftersom det från 

början funnits en tydlig idé för området, vilket han menar leder till en flexibilitet vid framtida 

användning. Idén har varit att bevara den industrikaraktär som funnits i området och att utifrån 

det utvecklas till vad det är idag. Munktellstadens flexibilitet uppenbarar sig i det faktum att 

stadsdelen huserar alla möjliga verksamheter, både nya och gamla, och att det fortfarande 

utvecklas.  

Cars et al. (1996) menar att bevarande av byggnadsarv kan motiveras med bland andra 

historiska och ekonomiska argument. Det är uppenbart att Eskilstuna kommun har och ser ett 
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värde i Munktellstadens historia eftersom de fortfarande tar hänsyn till den vid nytt 

återanvändande i området. Historian värdesätts också av de aktörer som verkar i områdets 

lokaler eftersom många väljer att hänvisa till Munktell både i namn och verksamhetsbeskrivning. 

Samtidigt jobbar området med marknadsföring såväl till interna som externa målgrupper vilket 

antyder att det ekonomiska skälet även är viktigt, eftersom området kan locka både besökare, nya 

invånare, och företag till Eskilstuna.  Denna marknadsföring, både från kommunalt håll och från 

verksamheterna i Munktellstaden, går att anknyta till Scaramanga (2012) som menar att 

kulturella resurser till följd av globaliseringen måste användas för att konkurrera mot andra 

platser. Munktellstaden är en kulturell resurs för Eskilstuna och är både i sig självt ett unikt 

område med en attraktionskraft, men som också kan amplifiera hela stadens konkurrenskraft. 

 

 

 

Bild 1. Södra änden av Munktellstaden. Fotograf: Martin Furuskog 
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4.1.2 Värdering av arvet 

Värderingen av specifika arv i Eskilstuna kommun är inte en linjär process och Götzlinger 

kommenterar att Det är ju verkligen lager på lager. Först och främst grundas värderingen i 

inventeringar av arv. Där gör man ju någon slags analys av områdena i den här inventeringen – 

hur har dem kommit till, vad finns kvar, vad ser man? Just vid det tillfället som inventeringen 

görs (Götzlinger). Dessa inventeringar görs till och från i tiden genom att dels ute i verkligheten 

bedöma vad som är värt att bevara, men även utifrån ritningar, kartor och andra artefakter. 

Götzlinger kommenterar värderingen: 

De är ju inte fixa, utan sånt där förändras ju över tid. Man lär sig mer, man tolkar om, så att mycket är det 

ju så att man utgår från den inventering och värdering som finns, men också att helt enkel använda dem 

diskussioner som har förts sen. 

Götzlinger påpekar återigen att värderingar inte är statiska och att de skiftar i tid, och att en 

inventering således inte alltid räcker som grund. I takt med mer kunskap och nya tolkningar så 

utgår beslut även utifrån aktuella diskussioner.  

Även här går det att återkoppla till Alzén (1996) som skriver att synen på industriarvet 

förändras. Det gäller även i Eskilstuna där det som i den senaste inventeringen ansågs som 

bevarandevärt kan anses vara utan värde idag. Alzén (1996) kategoriserar dessutom kulturarv 

med olika definitioner. En av dessa är det institutionella kulturarvet, vilket är det arv som 

definieras och bevaras av specifika institutioner. Industriarvet i Eskilstuna kan således falla inom 

denna kategorins ramar, eftersom industriarvet och dess värde definieras av kommunen genom 

inventeringar och diskussioner. 

4.1.3 Vad bevaras? 

Götzlingers målsättning är att Eskilstuna ska försöka skydda representativa exempel för olika 

tider för att [...] man ska kunna läsa av en stads historia i verkligheten. När en detaljplan för 

bevarandet av en byggnad eller miljö tas fram är det ofta i samband med att ett nytt 

användningsområde har uppkommit. Däremot förutsätter inte ett bevarande en ny användning 

och Götzlinger menar att om något har ett högt bevarandevärde så får användningen snarare rätta 

sig efter det. Därtill kan det enligt Götzlinger vara önskvärt att bevarade byggnader blir 

offentliga: 
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Men det finns ju en poäng i att dem blir offentliga miljöer, så att du som Eskilstunabo eller besökare 

faktiskt kan gå in och se att såhär såg det ut. [...] Och då kan det ju vara en restaurang eller museum, det 

spelar ju egentligen ingen roll. Men för bostäder blir det ju stängt. 

Enligt Götzlinger uppstår det här en problematik när byggnader byggs om till bostäder eftersom 

de då, åtminstone till stor del, blir stängda för offentligheten. Ett annat problem är när det görs 

för kraftiga förändringar vid bevarandet. Götzlinger beskriver det:  

Men om du bygger om en industribyggnad så mycket att du inte längre ser att det varit en industri då säger 

den ju ingenting historiskt längre. Den berättar ingenting om stadens historia. 

Detta betyder att en byggnad som genomgått stora förändringar kan förlora sitt kulturhistoriska 

värde, men Götzlinger tillägger också att det trots det kan få ett annat värde. Som 

kulturmiljövårdare arbetar Götzlinger framförallt med det kulturhistoriska värdet men värden 

kan prioriteras olika av olika roller i kommunen: om du har en annan roll i kommunen så kan ju 

det estetiska värdet betyda precis lika mycket som det historiska (Götzlinger). Vidare menar 

Götzlinger att ett högt kulturhistoriskt värde lika gärna kan tilldelas något som är fult och som 

påminner om saker människor inte vill minnas. Detta tror hon kan vara en bidragande faktor till 

att så få arbetarbostäder finns bevarade, eftersom det fortfarande finns människor med hemska, 

personliga minnen från dessa. Götzlinger tillägger Och jag menar på sätt och vis kan man väl 

lägga samma aspekt på industribyggnader om de har varit riktigt vidriga arbetsplatser och 

menar att bevarandet av arv således inte blir helt invändningsfritt.  

Cars et al. (1996) menar att det finns flera olika skäl till bevarande av det byggda arvet. 

Detta uppenbarar sig även i Götzlingers uppfattning om kommunens arbete. Olika personer i 

olika roller motiverar bevarande med hjälp av olika värden. Götzlingers åsikt däremot knyter 

framförallt an till det Cars et al. (1996) benämner som det historiska skälet, då bevarandet av en 

byggnad motiveras med att den ger en bild av historien.  Nisser et al. (2012) anser att bevarande 

av industriarv inte alltid varit problemfritt. På grund av personliga minnen hos människor som 

exempelvis erinrar dåliga levnadsförhållanden har bevarande inte kunnat motiveras. Detta går att 

applicera på vad Götzlinger tror kan vara anledningar till tidigare prioriteringar och val av 

bevarandevärda byggnader och miljöer. 
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4.2 Eskilstunas identitet och industriarvets roll 

Götzlinger sammanfattar frågan om Eskilstunas identitet: 

Det här med Eskilstunas identitet, eftersom jag jobbar med det jag gör, så är det något jag hör komma 

tillbaka igen och igen och igen, men det verkar som det är svårt att fånga. Så vad är det i egentligen? 

Götzlinger menar att det är svårt att sätta fingret på vad identiteten är, men säger att hon  själv 

förknippar Eskilstuna med stadens industrihistoria och tror att det också är en viktig del i stadens 

identitet. Hon beskriver vidare att det finns ett allmänt påstående att staden lämnar sin 

industriepok och är på väg in i någon annan form av samhälle, samtidigt som industrin likväl 

fortfarande är oerhört viktig för staden trots att antalet anställda minskat. Eva Norberg, 

kommunikationsdirektör på kommunen, menar även hon att retoriken de senaste tio åren i 

Eskilstuna har handlat om att gå från att vara en industristad till någonting annat. 

Graham och Howard (2008) menar att identitet handlar om hur människor känner 

tillhörighet till varandra, bland annat genom arv. Aronsson (2007) skriver vidare att platser 

utvecklas genom relationen till människan och det lokala förutsättningarna i kombination med 

andra platser. Det Götzlinger och Norberg pratar om, att Eskilstuna skulle gå från att associeras 

med och vara en industristad till någonting annat visar på denna växelverkan med de lokala 

förutsättningarna, det vill säga skiftet i den industriella verksamheten i staden, och människorna 

som bor och verkar i Eskilstuna. Om känslan hos invånarna är att Eskilstuna är på väg från 

industrisamhälle till någonting annat utvecklas platsen och identiteten. 

Sedan 2012 pågår ett omfattande varumärkesarbete i Eskilstuna kommun. Norberg beskriver 

att målsättningen har varit att skapa ett varumärke som överensstämmer med vad invånarna 

själva identifierar sig med, vad de som bor i Eskilstuna tycker om staden. Därför inleddes arbetet 

med en varumärkesanalys och kartläggning av vad som faktiskt förknippades med Eskilstuna 

med hjälp av olika slags undersökningar i form av bland annat workshops och en medieanalys. 

Därtill gjordes en kvantitativ studie där 1000 Eskilstunabor, 1000 personer i Mälardalen och 

1000 personer från övriga Sverige tillfrågades om vad de associerar med Eskilstuna. I alla tre 

undersökningsgrupper hamnade Parken Zoo, stadens djurpark, högst upp. Men staden 

associerades även till stor del med industristad, både med sin industrihistoria och nutida 

industrier som Volvo. Norberg beskriver hur Eskilstunabors bild av sin stad däremot även 

inkluderar hög arbetslöshet och kriminalitet, en bild som inte delades av resten av Sverige. 
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Norberg menar att det i Eskilstuna finns en slags kultur där invånarna inte skryter utan istället 

gärna lyfter fram vad som är dåligt, något hon menar är ett skäl till varför varumärkesarbetet är 

så viktigt.  

Platser innehar identitetsvärden som gör att människor identifierar sig med en plats och 

känner samhörighet (Unnerbäck 2002). Eftersom många både i och utanför Eskilstuna associerar 

staden med industrihistoria, kan det ses som ett identitetsvärde för platsen. Dock visar 

undersökningen även att industrihistorien inte alltid är det starkaste identifikationsvärdet. 

Under de workshops som gjordes för invånarna tillfrågades de bland annat vilka tillgångar 

de tyckte Eskilstuna hade. Norberg beskriver att flera fysiska tillgångar togs upp. Först och 

främst var det Rademachersmedjorna, som Norberg menar är det ursprungliga arvet för 

Eskilstuna som industristad, och som därför inte var oväntad som en tillgång bland invånarna. 

Andra platser och områden var bland andra Parken Zoo, Sundbyholm och Torshälla. Därtill sågs 

även det omvandlade industriområdet Munktellstaden som en stor tillgång, enligt Norberg lite 

överraskande, och att det skulle kunna göras mer med området. Dessutom menade deltagarna att 

stadens industrihistoria och innovationer är viktiga tillgångar. Norberg förklarar att det innefattar 

både industritraditionen med Rademachersmedjorna, fristaden Eskilstuna och de framgångsrika 

industriaktörerna Bolinder, Munktell och Mått-Johansson, men också de stora företagen som 

idag finns i Eskilstuna, högskolan och Munktell Science park.  

Platser besitter symbolvärden, vilka kan skilja sig från invånare och utomstående (Aronsson 

2007). Unnerbäck (2002) förklarar att byggnader och miljöer kan agera symboler, bland annat 

för orten och samhällsfunktioner.  De tillgångar som Eskilstunaborna anser att staden har 

inkluderar både symboliskt viktiga byggnader och miljöer. Rademachersmedjorna symboliserar 

fristaden Eskilstuna, medan de olika industriaktörerna och området Munktellstaden utgör en 

symbolik för en framgångsrik industristad. Undersökningen visar då på att många Eskilstunabor 

ser ett värde i symboliska företeelser och byggnader. Unnerbäck (2002) menar vidare att 

byggnaders symbolik antingen kan vara tilltänkt från början eller att den i ett senare skede dyker 

upp till följd av händelser. I exempelvis Munktellstaden är symboliken att den länkar nutiden 

med stadens industrihistoria.  Alltså symboliserar den en samhällsfunktion och en specifik tid för 

platsen, en symbolik som inte alltid funnits eftersom, som tidigare nämnts, industriområden likt 

Munktellstaden inte alltid har ansetts bevarandevärt.  
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Enligt Moilanen och Rainisto (2009) måste det finnas en medvetenhet om både styrkor och 

svagheter hos en plats för att påbörja arbetet med att skapa och utforma ett place brand. 

Kommunens varumärkesanalys som beskrivits ovan är ett tecken på att kommunen anser, likt 

Moilanen och Rainisto (2009), att det är viktigt att känna till både vad staden är bra på och vad 

som kan vara negativt för stadens bild. Kommunen har här börjat varumärkesarbetet med att 

identifiera styrkor och svagheter, vilket enligt Moilanen och Rainisto (2009) måste göras för att 

kunna utveckla ett innehåll i staden som motsvarar varumärket. 

 

4.3 Varumärket Eskilstuna 

4.3.1 Varumärkeskonceptet 

Alla platser har ett varumärke vare sig man vill eller inte, det är ju bilden av staden som finns hos invånare 

eller hos dem utanför staden. Det är ju det som är varumärket. Det är ju inte vi som bestämmer det. 

Däremot kanske vi kan påverka den bilden (Norberg).  

Norberg förklarar att denna insikt varit en av utgångspunkterna i varumärkesarbetet, att alla typer 

av aktörer i Eskilstuna måste bidra och att varumärket måste bygga på vad invånarna ser som 

stadens identitet. En varumärkesplattform tog således fram utifrån varumärkesanalysen där bland 

annat bilden av Eskilstuna, dess tillgångar och personlighet identifierades. De värden och 

egenskaper som fanns med i plattformen sammanfattades därefter i varumärkeslöftet En av 

världens mest miljösmarta industristäder. Norberg kommenterar att:  

Det är ingen slogan, vi kommer inte säga att vi ska vara en utav världens mest miljösmarta industristäder 

[...] utan det är bilden vi ska förmedla, här är vi miljösmarta och vi är duktiga på tillverkningsindustrin. Det 

är liksom det vi vet att vi kan stå upp för. 

Norberg menar att löftet inte ska kommuniceras som en slogan utan genom konkreta exempel 

som understryker denna bild. Varumärkesplattformen låg sedan till grund för framtagandet av ett 

varumärkeskoncept. Norberg beskriver att de här utgick från att vi är en industristad, vi är 

miljösmarta och vi är drivna med framåtanda, det händer mycket i Eskilstuna. Tre reklambyråer 

från Eskilstuna anlitades för att ta fram och formulera konceptet: 
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[...] och så började de titta på det här med industrin eftersom det har varit så otroligt mycket banbrytande 

uppfinningar i Eskilstuna. Vi har ju gjort industrirevolution. Så de började leka med det ordet, är det det vi 

ska använda?  

Norberg förklarar att de spann vidare på just industrirevolution, men att de på något sätt även 

ville inkludera miljö i konceptet. De började då leka med begreppet evolution, att vi faktiskt gör 

så mycket i Eskilstuna så att vi driver evolutionen framför oss (Norberg). Från detta, att 

Eskilstuna gör industrirevolution och att staden bidrar till evolutionen, blev utgångspunkten för 

varumärkeskonceptet Vi gör evolution. Norberg återkopplar även till att Eskilstunabor inte gärna 

skryter och menar att det finns fog för det invånare i Eskilstuna identifierar sig med, vilket 

stödjer användandet av industri i konceptet.  

Ett place brand skapas utifrån en plats identitet och bilden av en plats kan förbättras genom 

att välja attraherande faktorer (Moilanen och Rainisto, 2009). Detta har skett i Eskilstuna 

kommuns varumärkesarbete och återspeglas i deras varumärkeslöfte. Kommunen har valt att 

bilden som ska förmedlas handlar om miljötänk och industrin. I citatet ovan framgår det också 

att kommunen ser en betydelse i att välja faktorer som faktiskt avspeglas i samhället, vilket stöds 

av Moilanen och Rainisto (2009) som menar att varumärket måste motsvara verkligheten. 

 

4.3.2 Varumärkesarbetets syfte 

Varumärkets övergripande syfte är och har varit uppdelat i olika delar. Det handlar dels om att 

kommunen vill göra en förflyttning från en otydlig bild av Eskilstuna till en bild som skildrar de 

tillgångar och värden som framkommit under varumärkesarbetet. Dessa ska även återspeglas i 

varumärkeslöftet och varumärkeskonceptet. För det andra ska arbetet engagera invånare och 

andra aktörer i staden, få dem att delta i kommunikationen av stadens tillgångar, värden och 

personlighet. Därtill är syftet att genom varumärkeslöftet och konceptet öka kännedomen och 

attraktionskraften för Eskilstuna i övriga Sverige för att människor ska känna att man vill bo här, 

verka här, att man vill starta företag här [...] (Norberg). Mer konkret är alltså målet att involvera 

invånarna och att attrahera nya invånare, besökare, företag och investeringar. Norberg menar 

vidare att frågar vi nästa gång så kanske bilden klarnat lite mer när det gäller Eskilstuna. Att 

man inte bara associerar till Parken Zoo, att man lyfter industrin och idrotten och återkopplar 

till den eftersträvade bildförflyttningen.  
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Pike (2011) och Harris (2011) menar båda att place branding kan göras för att locka såväl 

invånare, som företag och besökare. Syftet för varumärkesarbetet i Eskilstuna berör samtliga av 

dessa målgrupper. Syftet går också att knyta an till Jansson och Power’s (2006) uppdelning av 

place branding i inward- och outward branding, där inward branding handlar om att stärka 

stoltheten hos invånarna för att indirekt attrahera nya människor och företag.  Genom att 

stimulera och engagera inåt vill kommunen att stadens invånare och företag kan bidra i att 

marknadsföra Eskilstuna utåt. Därtill inkluderar syftet även outward-branding då en del av det är 

att kommunicera varumärket utåt för att direkt öka attraktionskraften. 

4.3.3 ”Eskilstunas Evolutionslära” 

Till följd av varumärkesarbetet har det tagits fram en verktygslåda som ska bidra till 

användandet av varumärkeskonceptet. En del av denna är ett magasin om Eskilstunas varumärke 

som namngivits Eskilstunas Evolutionslära. Magasinet består av olika delar, sex kapitel som 

behandlar så kallade evolutioner: musik-, miljö-, industri-, innovations-, hållbar- och 

idrottsevolution. I dessa går det att läsa om människor som brinner för Eskilstuna, som drivs av 

att göra staden ännu bättre och som belyser Eskilstunas evolution. I kapitlen presenteras olika 

lokala aktörer som tillsammans utgör varumärket: alltifrån caféer och Volvo till Munktellstaden 

och fotbollslaget Eskilstuna United (Eskilstuna kommun, 2015a). Både i texterna och i bilderna 

framkommer industriarvet ofta tydligt. Detta ses bland annat i magasinets del om stadens 

musikscen där industrimiljön lyfts fram: Industrimiljön och andan som finns i städer som 

Eskilstuna föder också kreativitet och då ett dansprojekt presenteras via en bild där den 

Bolivianska föreningen poserar framför en av Munktellstadens gamla industribyggnader 

(Eskilstuna kommun, 2015a, s. 8). Det finns även ett kapitel tillägnat just Eskilstunas industri, 

där dagens industrier presenteras men där det samtidigt återkopplas till industrihistorien: 

Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form av vackra industrihistoriska byggnader 

och modern tillverkningsindustri (Eskilstuna kommun, 2015a, s. 26). Norberg menar att alla 

aktörer som har mycket besökare, det är föreningar, det är näringsliv, får det här magasinet. 

Hon förklarar att det inte ska stå i broschyrställ utan att  det ska lämnas över från hand till hand 

och att det här hänger ihop med berättelsen om Eskilstuna. Vidare går det att läsa i magasinet att 

kanske kan magasinet stärka ditt företags eller din förenings attraktionskraft (Eskilstuna 

kommun, 2015a, s. 4). Syftet med magasinet är då att dels förmedla Eskilstunas starka sidor till 

invånare och lokala aktörer, och dels för att bidra till dessa aktörers egna attraktionskraft.  



 

25 

 

Både i förberedelsearbetet där kommunen identifierade stadens styrkor och svagheter, och i 

det resulterande varumärkesmagasinet har Eskilstunas invånare, företag och föreningar 

involverats. Detta är enligt Insch (2011) nyckeln till ett effektivt varumärke. Kommunen har 

engagerat och involverat invånarna genom workshops och andra evenemang och har låtit olika 

intressenter bidra till såväl utformandet av själva varumärket och varumärkesmagasinet. 

Kommunen har till synes alltså haft en demokratisk ansats till varumärkesarbetet, något som Van 

Gelder (2011) samt Houghton och Stevens (2011) förespråkar. Van Gelder (2011) menar att 

varumärkets intressenter måste ingå i ett slags partnerskap för att tillsammans skapa och inte 

minst implementera varumärkesstrategin. Varumärkesmagasinets uppgift är just detta, att sprida 

kunskap om Eskilstunas styrkor för att intressenterna själva ska kunna bidra till arbetet och 

förflyttningen av stadsbilden. Scaramanga (2012) och Wikhall (2003) menar båda att kulturens 

relevans ökat för platsers konkurrenskraft. Scaramanga (2012) beskriver att platser måste ta vara 

på sina kulturella resurser, exempelvis kulturarv, för att stärka sin konkurrenskraft i en allt mer 

homogeniserad värld. Det faktum att Eskilstuna kommun väljer att inkludera sitt kulturarv, inte 

minst industriarvet, men även musikscenen och andra kreativa verksamheter, i sitt varumärke 

och varumärkesmagasin tyder på en enlighet med Scaramangas resonemang.  

 

4.3.3 Industriarvet som attraktionskraft 

Av olika skäl vill människor och företag bo och verka i de industrihistoriska miljöer som finns i 

Eskilstuna. Som tidigare nämnts drivs det i exempelvis Munktellstaden små och stora, kommunala 

och privata verksamheter. Det existerar dock en problematik mellan utbud och efterfrågan 

gällande dessa lokaler. Enligt Götzlinger finns det bland annat i och med högskolan i Eskilstuna 

ett behov av billiga, kreativa miljöer, ett behov som skulle kunna mötas med just bevarade 

industrimiljöer. Behovet tillgodoses dock inte trots att möjligheterna kanske finns, vilket 

Götzlinger tror kan bero på en form av tröghet hos fastighetsägare på grund av en [...] en slags 

ovana i att vilja ha den sortens hyresgäster (Götzlinger). Om det däremot ges rätt förutsättningar 

tror Götzlinger att det finns en potential i industriarvet som attraktionskraft.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Denna studie har undersökt hur Eskilstuna kommun värderar sitt industriarv och vilken roll 

industriarvet spelar i stadens identitet och platsmarknadsföring. Genom ett kvalitativt angreppssätt, 

där tre personer på Eskilstuna kommun med anknytning till industriarvet och varumärket 

Eskilstuna intervjuats, har industriarvets betydelse identifierats och analyserats. Resultatet visar att 

industiarvet från kommunhåll onekligen har ett värde. Respondenterna såväl som den 

varumärkesanalys som kommunen genomfört, är samtliga eniga om att Eskilstunas identitet på ett 

eller annat sätt genomsyras av stadens industrihistoria, vilket också lett till användandet av 

industriarvet i platsmarknadsföringen.  

Enligt Scaramanga (2012) har globaliseringen lett till att lokala kulturer konvergerat mot en 

världskultur. Detta menar hon har lett till att kulturella resurser spelar större roll som medel för 

platser att uppnå konkurrenskraft. Harris (2011) beskriver vidare att byggnadsarv idag återanvänds 

mer och att lokala myndigheter oftare ser ett värde i arvsbevarande för att bland annat attrahera 

nya invånare och investerare. Från denna teoretiska utgångspunkt har industriarvets roll för 

Eskilstuna kommun undersökts. Analysen har möjliggjorts med ytterligare teori för värdesättning 

av kulturarv, platsidentitet och symbolvärden, och place branding.  

För det första är det tydligt att Eskilstuna kommun ser ett värde i sitt industriarv. Precis som 

Cars et al. (1996) menar finns det olika skäl till att bevarande och återanvändning av bebyggelse. 

Det framgår av denna studie att industriarvet i Eskilstuna framförallt har historiska värden som 

motiverar återanvändande. Precis som teorin menar har dock denna inställning till industriarvet 

förändrats historiskt i kommunen. Att kommunen värderar det historiska värdet högt uppenbarar 

sig i stadsdelen Munktellstaden som är ett bevarat industriområde. Här måste utveckling och 

nybyggnation anpassa sig efter områdets industriella karaktär. Vidare använder aktörerna i 

Munktellstaden industrihistorien på olika sätt i sin marknadsföring, vilket tyder på att det även 

finns ett ekonomiskt värde kopplat till det industrihistoriska. Precis som Harris (2011) säger så 

finns det människor och företag med sociokulturella behov som drar sig till dessa platser, vilket 

medför denna synergi. Det faktum att det Cars et al. (1996) benämner det estetiska skälet till 

bevarande inte framkom som särskilt viktigt i denna studie, kan bero på metoden. Hade fler 

respondenter deltagit, med ett större spann av roller i kommunen, hade troligtvis detta skäl även 

framställts som värdefullt. 
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Vidare visar studien att industriarvet även är en del av stadens identitet. Enligt Graham och 

Howard (2008) grundas identitet i hur människor känner tillhörighet till andra, bland annat med 

hjälp av arv. Platser har identitetsvärden som gör att människor identifierar sig med platsen, vilket 

ofta beror på ett personligt förhållande med denna miljö (Unnerbäck 2002). Industriarvet är en del 

av Eskilstunas historia och det finns givetvis människor i staden med en personlig koppling till 

detta. Dessutom finns det en stor del kvarlevande byggnader och miljöer från den industriella 

stortid som faktiskt rådde i staden. Med denna insikt i åtanke är det föga förvånande att 

industrihistorien genomsyrar platsidentiteten. Att exponeras för industrin eller det kvarlämnade 

arvet gör att människor förknippar Eskilstuna med industristad, vilket kan vara en anledning att 

både respondenter och invånare ser arvet som en tillgång. Aronsson (2007) menar att platser 

förändras genom en slags växelverkan med människan och de lokala förutsättningarna, vilket även 

sker i Eskilstuna där det enligt respondenterna funnits en retorik de senaste åren som antytt att 

Eskilstuna skulle gå från industristad till någonting annat. Utöver identitetsvärden har platser 

dessutom symbolvärden, vilka kan utgöras i form av byggnader och miljöer. Speciell bebyggelse 

kan symbolisera exempelvis en samhällsfunktion eller agera symbol för en hel stad (Aronsson, 

2007; Unnerbäck, 2002). Studien visar att symboliken i industriarvet även är viktigt, både som 

skäl till bevarande och för industriarvet som tillgång, vilket även det går att knyta an till 

Munktellstaden. Munkellstaden ses som en tillgång bland annat på grund av att stadsdelen 

symboliserar stadens viktiga industrihistoria. 

För det tredje framgår det även av studien att industriarvet används i det nyligen utformade 

stadsvarumärket. Varumärkesarbetet har utgått från att involvera invånare samt lokala företag och 

föreningar i arbetet för att skapa ett varumärke som faktiskt representerar verkligheten. Detta 

tillvägagångssätt stöds av Houghton och Stevens (2011), Insch (2011) och van Gelder (2011) som 

alla på olika sätt menar att ett varumärkesarbete måste vara demokratiskt. Insch (2011) skriver att 

ett varumärkes effektivitet grundas i invånarnas inblandning och van Gelder (2011) menar att alla 

intressenter måste involveras i både utformande och implementering av varumärket. Vid 

utformandet av Eskilstunas varumärke har invånare och andra intressenter varit inblandade, 

exempelvis i workshops. Själva implementationen av varumärket pågår, men det är tydligt att 

denna involverar såväl invånare som företag och föreningar, en slutsats som bland annat 

uppenbarar sig i varumärkesmagasinet Eskilstunas evolutionslära. Magasinet ska sprida kunskap 

om Eskilstunas starka sidor, och ger utrymme för bland annat stadens industriaktörers, 
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musikscenens och lokala innovatörers talan. Industriarvet är en del av varumärket och används 

således i Eskilstunas platsmarknadsföring. Industrihistorien ligger till grund för 

varumärkeskonceptet och i varumärkesmagasinet återkopplas det till arvet både i text och bild. 

Här går det alltså att återanknyta till Scaramangas (2012) och Wikhalls (2003) resonemang om att 

kulturen blir allt viktigare för städers konkurrenskraft. Denna uppfattning verkar delas av 

kommunen i och med industriarvets roll i platsmarknadsföringen. 

Emellertid är place branding dock inte problemfritt (Jensen, 2005). Problemen bottnar enligt 

Jensen (2005) i att place branding inte invändningsfritt kan jämställas branding av en produkt. Han 

ser flera skäl till detta, bland annat på grund av att antalet intressenter är betydligt fler vid 

marknadsföring av en stad. Dessutom är det svårare att avgöra målgruppen eftersom 

konsumenterna utgörs av olika både individer, företag och föreningar. Jensen (2005) poängterar 

också att det är svårt att identifiera de redan existerande lokala värden som ska knytas till 

varumärket och att minoriteter lätt förbises. Utifrån detta resonemang går det till viss del att 

ifrågasätta Eskilstunas varumärkesarbete. Först och främst går det att fråga sig vem varumärket 

riktar sig till. Kommunen framhäver att det framförallt riktar sig inåt mot invånare och lokala 

aktörer med syftet att stärka stoltheten. Detta gör att de svagheter, som Eskilstunas invånare 

faktiskt tog upp, förbises. Arbetslösa och minoriteter gagnas kanske inte av att exempelvis 

Eskilstunas innovationer eller industrihistoria lyfts fram i ett varumärkesmagasin. 

Eftersom varumärkesarbetet är i en implementeringsfas går dess implikationer endast att 

spekulera i. Om stoltheten och i sin tur attraktionskraften i Eskilstuna ökar till följd av det 

framtagna varumärket är därför av intresse för efterföljande forskning. Hur industri- och andra 

kulturarv värderas och används varierar givetvis i olika städer och sammanhang. Således är denna 

studies resultat föga generaliserbart och det skulle därför även vara intressant att undersöka andra 

städers attityd mot sitt arv i sin platsmarknadsför ing för att också kunna jämföra med denna 

fallstudie. I åtminstone Eskilstuna har industriarvet onekligen ett värde för kommunen, det 

representeras i stadens identitet, och det är uppenbart att det används i platsmarknadsföringen. 

Industriarvets roll i Eskilstunas identitet och platsmarknadsföring är således tydlig, dess 

resulterande påverkan å andra sidan återstår att se. 
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Bilagor 

Intervjuguide Anna Götzlinger 080415 

 Berätta lite om ditt jobb som ansvarig för kulturmiljövård 

Tema Eskilstuna / identitet 

 Hur ser du på Eskilstunas identitet? Vad är den? 

 Vad tycker du ska vara den första och viktigaste associationen med Eskilstuna? 

 Är industriarvet identitetsskapande? Vilken roll spelar industriarvet i Eskilstunas 

identitet? 

Tema kulturarv/kulturarvsbyggnader 

 Vilken betydelse finns det i bevarandet av kulturarvsmiljöer och byggnader? 

 Vilka värden tillsätter ni industriarvsmiljöerna? Exempelvis historiska, estetiska, 

ekonomiska eller sociala värden.  

 Hur går ni tillväga för att värdera olika arv? 
 Hur prioriteras bevarandet? Vad bevaras? 

 

 Mer specifikt: vad finns det för värde i att bevara Eskilstunas industriella arv? 

 Vad bevaras? Prioriteringar/grunder för val? 

Specifika fall, Tunafors/Munktell/Faktoriholmarna beroende på intervjuriktning: 

 Hur ser du på värdet i bevarandet av Tunaforsfabrikerna?  

 Bidrar det till identitetsskapandet? 

Tema platsmarknadsföring 

 På vilket sätt kan industriarvet bidra till Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft?  

 Målgrupper?  

o Företag/Invånare/Turister 

 

  



 

32 

 

Intervjuguide Eva Norberg 150415 

 Berätta lite om ditt jobb som kommunikationsdirektör, vad är din roll? 

Tema Eskilstuna / identitet 

 Hur ser du på Eskilstunas identitet? Vad är den? 

 Vad tycker du ska vara den första och viktigaste associationen med Eskilstuna? 

Tema Marknadsföringsarbete 

 Hur arbetar ni mer generellt för att marknadsföra staden? 

 Samarbete med andra aktörer? 

 Genom vilka medium? Kampanjer? 

Tema industriarv i platsmarknadsföring 

 Hur arbetar man med industriarvet i marknadsföringen? 

 Vad tror ni industriarvet kan bidra med? Värden? – sociala/ekonomiska/historiska 

 Exempel på miljöer/byggnader som kan bidra till platsmarknadsföringen? 

 Är industriarvet identitetsskapande? Vilken roll spelar industriarvet i Eskilstunas 

identitet? 

 På vilket sätt kan industriarvet bidra till Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft?  

 Målgrupper?  

o Företag/Invånare/Turister 

 Märkt av förändringar genom åren? 

Avslutning 

 Runda av, dra slutsats om industriarvet spelar roll i marknadsföringen/identiteten 

 Har du något att tillägga? 

 Förslag på andra intervjupersoner? 
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Mailintervjufrågor Charlotte H. Kindmark 180515 

 Berätta lite om din roll i arbetet med Munktellstaden. 

Varumärket Munktellstaden 

 Vad ska associeras med Munktellstaden? 

 Hur marknadsför sig Munktellstaden?  

o Vilka är målgrupperna?  

o Genom vilka medium? Kampanjer? 

 Görs detta tillsammans med andra aktörer? Om ja, på vilket sätt? 

 Hur/med vad bidrar Munktellstaden till varumärket Eskilstuna och till 

marknadsföringen av staden? 

Tema industriarv  

 Vilka värden finns i att bevara industriarvet i Munktellstaden? 

 Hur arbetar ni med själva industriarvet i marknadsföringen? 

 På vilket sätt kan industriarvet bidra till Munktellstadens attraktivitet och 

konkurrenskraft?  

Tema Eskilstuna / identitet 

 Hur ser du på Eskilstunas identitet? Vad är den? 

 Vad tycker du ska associeras med Eskilstuna?  

 På vilket sätt kan industriarvet bidra till Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft?  

 


