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Sammanfattning 

Studiens syfte är att ta reda på vad boendeattraktivitet innebär i Dalarna. Frågeställningarna 

innefattar dels ett regionalt perspektiv på begreppet boendeattraktivitet samt hur kommunerna 

i länet ser och förhåller sig till begreppet.  

• Hur beskrivs boendeattraktivitet på regionalnivå i Dalarna?  

• Hur ser kommunerna i Dalarna på begreppet boendeattraktivitet?  

 

För den regionala nivån står politiker och tjänstepersoner från Länsstyrelsen Dalarna som i en 

kvalitativ studieform intervjuas via en strukturerad intervjuguide. För frågan kring den 

kommunala nivån utgår studien från både en kvalitativ enkätundersökning där 

kontaktpersoner från respektive kommun kontaktas via mail med fem stycken frågor där de 

utan svarsalternativ fritt fick svara på frågorna. Det ingår även en dokumentstudie till den 

kommunala nivån där kommunernas översiktsplaner studeras och ordet attraktiv eller 

attraktivitet eftersöktes för att kunna urskilja mönster i dess användningsområde vilket 

summeras likt en kvantitativ ansatts i ett diagram. Enkätundersökningen och dokumentstudien 

jämförs sedan men varandra och får sedermera utgöra empirin för den andra frågeställningen 

Det teoretiska ramverket utgår från regionalism, attraktioner, Floridas kreativa klassen, Lee´s 

push & pull modell och Syssner och Anholts platsmarknadsföring. Tidigare studier från 

Telemarksforskning om attraktivitetens betydelse som illustreras till en attraktivitetspyramid, 

har även en central roll i studien. 

Resultatet av intervjuerna visar att det är omöjligt att peka ut en specifik faktor som är 

attraktiv, det varierar istället kraftigt beroende på individens livssituation. På den kommunala 

nivån däremot pekas sjönära läge ut som någonting särskilt attraktivt. Både från intervjuer och 

enkätundersökning går det att urskilja vikten av varierade lägen och boendeformer för att 

kunna uppnå en attraktivitet för majoriteten. I jämförelsen mellan enkätsvaren och 

dokumentstudien kunde det sammanfattas att ordet attraktiv används i marknadsföringssyfte 

och blivit allt vanligare med åren att använda sig utav.  

Studiens slutsats visar att boendeattraktivitet på regionalnivå kan angripas från tre olika håll. 

För invånare skiljer sig boendeattraktivitet beroende på deras livssituation. Attraktivitet kan 

mätas i fastighetspris, ett högre pris är lika med högre attraktivitet. För att kunna skapa 

attraktivitet i en region eller kommun krävs det variation i både lägen och boendeformer.  



	
	

Den kommunala nivån ser något annorlunda ut då de har möjlighet att utgå från sin egna 

geografiska avgränsning och dess förutsättningar. Även där angrips dock 

boendeattraktiviteten från tre håll. Det sjönära läget är det attraktiva läget i en kommun, 

kommunerna använder sig av begreppet boendeattraktivitet i platsmarknadsföringssyfte och 

liksom den regionala nivån krävs det variation för att kunna vara attraktiv för alla.  

 

Nyckelord: Dalarna, boendeattraktivitet, attraktiv, region, kommun. 



	
	

Förord	

Stort tack till 

Vår kontaktperson på Länsstyrelsen Dalarna, Frida Ryhag som trots mamma till en nyfödd 

flicka funnits som ett stort stöd för oss under hela uppsatstiden samt var den som ledde oss in 

på den komplexa frågan vad boendeattraktivitet egentligen innebär. 

Vår handledare Hans Olof Gottfridsson som svarat på alla frågor och funderingar.  

Alla tjänstepersoner och politiker som ställt upp i både intervjuer och enkäter. 

	



	
	

Två författare, ett arbete. 

Allt arbete med uppsatsen från början till slut, har skett i samförstånd med varandra. Ingen 

direkt arbetsuppdelning har skett utan del för del har skapats under ett fullgott samarbete där 

vi tagit fasta på varandras styrkor och tillsammans arbetat oss fram till ett resultat. Vid fyra av 

fem intervjuer har vi båda närvarat och deltagit i såväl frågeställningar som diskussioner, vid 

den femte intervjun hade Eric giltiga skäl att frånvara. All text som skrivits har sammanställts 

och korrigerats i samförstånd med varandra. Vi har valt att arbeta på detta sätt för att få en 

enhetlighet i texten och bevara den röda tråden samt för att vi båda skall ha samma möjlighet 

att påverka studiens innehåll.  	  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en inledande del av arbetet och en bakgrund till det ämnet som 
studeras. En problemformulering leder in till studiens syfte och frågeställningar och avslutas 
med en beskrivning av arbetets avgränsningar.   

	

En attraktiv bostadsplats, vad är det egentligen? Stanna upp någon sekund och fundera över 

vad det innebär för dig innan du läser vidare. Troligtvis kommer du inte fram till samma sak 

som din kompis eller din kollega skulle göra. Attraktiv är precis som orden fin, bra eller 

snygg en definitionsfråga som får olika svar beroende på vem som svarar. Roland Andersson 

(1998) som under flera år ägnat sig åt frågan hur attraktiva städer skapas menar att begreppet 

attraktivitet är en tolkningsfråga som skiljer sig från person till person. Exempelvis anser en 

arkitekt att en attraktiv stad innefattar stilfulla byggnader där gator och torg fått en smakfull 

utsmyckning, samt där kulturella värden tas tillvara i bland annat skulpturala landmärken som 

sätter sin prägel på platsen. En miljöpolitiker däremot menar Andersson skulle beskriva en 

attraktiv stad där grönska och parker får ta plats och där kollektivtrafik och cykelstråk 

prioriteras. 

 

Om vi då smalnar av något och endast ser på Dalarnas län, ett län som ofta förknippas med 

röda stugor och vacker natur vad är då ett attraktivt bostadsområde där? Är det en plats med 

enbart små röda hus där skog och natur ligger direkt inpå knuten och vi kan blicka ut över 

Siljan? Det finns för många en förväntad bild över Dalarna, kanske har vi sett någon bild från 

ett traditionsenligt midsommarfirande med folkdräkter och blommor i en naturskön miljö eller 

första söndagen i mars stigit upp för att se duktiga idrottsmän och -kvinnor kämpa sig igenom 

det vintriga naturlandskapet mellan Sälen och Mora. Men Dalarna är ett utbrett län där 

kommunernas naturmiljö skiljer sig starkt åt från varandra och kan erbjuda mer än det 

traditionella som visas på tv eller i tidningar. Därför kan det svårt att förutspå vad det är som 

bidrar till att människor vill bosätta sig och, eller stanna kvar i länet eftersom 

förutsättningarna skiljer sig väldigt åt mellan norr och söder. Därför är Dalarna ett särskilt 

intressant län att studera vad gäller boendeattraktivitetens betydelse och mening.   

 

1.1. Bakgrund 
1.1.1. Motivering till val av ämne  
Vi båda som utför denna studie är födda och uppväxta i Dalarna och ser det som ett intressant 

län att undersöka då de olika kommunernas förutsättningar skiljer sig väldigt åt. Inför 
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uppsatsen fick vi kontakt med länsarkitekt på Länsstyrelsen Dalarna, Frida Ryhag som ofta i 

sitt arbete ställt sig frågan vad både hon själv och andra egentligen menar när de talar om 

attraktiva boendeplatser. Något hon reagerat på var att sjönära läge allt som oftast 

förknippades med attraktivitet men räcker det med att kunna se ut över Siljan för att kalla 

platsen attraktiv? Det var där intresset för boendeattraktivitet väcktes för att försöka ta reda på 

vad mer som kan förknippas med attraktivitet och hur samhällsplanerare, politiker och andra 

tjänstepersoner inom bostadsfrågor arbetar för att skapa dessa områden, om de ens är möjligt?  

 

1.1.2. Dalarna 
Dalarna- Ett Sverige i miniatyr beskriver Erik Axel Karlfeldt landskapet som 1926. Dalarnas 

landskap har en omväxlande natur från öppna vidder i söder till kuperad fjällmiljö i norr vilket 

gör att möjligheterna är många för både boende och besökare. Dalarna är ett av Sveriges 21 

län och har en befolkning på cirka 277 000 invånare som delar en yta på 28 000 

kvadratkilometer. Länet består utav 15 kommuner (se figur 1.), Avesta, Borlänge, Falun, 

Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, 

Säter, Vansbro och Älvdalen. (Dalarna.se u.å.; Länsstyrelsen u.å.b).   

 

 
Figur	1.	Karta	över	Dalarnas	län	och	dess	15	kommuner	(Länsstyrelsen	Dalarna	u.å.a)	Använd	med	tillåtelse.	

 

Dalarna är kanske främst känd för sin typiska bild av Sverige bestående av röda stugor med 

vita knutar, klassiskt midsommarfirande, dalahästar och kurbits (Grundel 2013). Länet består 



3	
	

framför allt av landsbygdskommuner och saknar en enskild större tätort, de största tätorterna i 

länet är Falun och Borlänge. Dessa båda grannkommuner antog en gemensam översiktsplan 

2014 för att tillsammans kunna tillhöra de större kommunerna i Sverige vilket de inte gör var 

och en för sig. De anser att de tillsammans har större potential att konkurrera med omvärlden 

och skapa bättre förutsättningar för både sig själv och hela Dalarna genom att de skapar en 

större nod för hela länet (Jordbruksverket 2015; Översiktsplan FalunBorlänge 2014). 

  

1.1.3. Region Dalarna 
Region Dalarna är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans med länets 15 kommuner 

och Landstinget Dalarna och verkar då som ett så kallat kommunalt samverkansorgan för att 

samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. De arbetar med både 

utvecklings- och tillväxtplanering, infrastruktur och projektmedels hantering för den regionala 

utvecklingen. Region Dalarna verkar för hela Dalarnas län och kan ses lite som en hjälpande 

hand för länets kommuner (Region Dalarna u.å.). 

 

1.1.4 Landstinget Dalarna   
Landstinget Dalarna liknar Region Dalarna och ansvarar för länets utveckling och dess 

invånare. Landstinget Dalarna har dock framför allt sitt fokus på att kunna erbjuda alla länets 

invånare god och likvärdig hälso- och sjukvård men ansvarar även för utbildning, 

kollektivtrafik och kultur. Från 1 januari 2019 planeras att Region Dalarna och Landstinget 

Dalarna ska slås ihop till en gemensam regionorganisation som tillsammans ansvarar för alla 

länets utvecklingsfrågor. Målet är att det tillsammans ska bli enklare att utveckla och stärka 

Dalarna som en gemensam organisation istället för två enskilda (Landstinget Dalarna u.å.a; 

u.å.b).   

1.1.5. Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som fungerar som en länk mellan invånare och 

kommuner samt med regering, riksdag och andra myndigheter. Länsstyrelsen Dalarna har en 

särskild funktion som arbetar med bostäder och ansvara dels för handläggning av statliga stöd 

och bidrag till exempelvis äldrebostäder eller andra särskilda byggnader eller lokaler. Framför 

allt fungerar Länsstyrelsen Dalarna som ett stöd för länets kommuner i deras arbete med 

bostadsförsörjning genom att bistå med information, underlag och rådgivning. De analyserar 

årligen länets situation på bostadsmarknaden och för en sammanställning bland annat i form 
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av en bostadsmarknadsenkät som görs i samarbete med Boverket (Länsstyrelsen u.å.c; 

Länsstyrelsen u.å.d).   

  

1.2. Problemformulering  
Ordet attraktivitet syns allt oftare i både bostadsannonser, planprogram och i marknadsförings 

syfte, men vad innebär egentligen attraktivitet? Enligt svenska akademins ordlista betyder 

attraktiv tilldragande eller någonting som lockar många (Attraktiv u.å.). Är sökordet istället 

boendeattraktivitet blir svaret inte lika tydligt. Det är svårt att beskriva vad det egentligen är 

med en bostad som lockar många eller är tilldragande då det skiljer sig åt från person till 

person. Andersson (2014) menar att begreppet attraktivitet kan leda till allmänt tyckande om 

ordet inte preciseras. För att kunna använda sig utav begreppet attraktivitet behöver det därför 

specificeras vad ordet betyder i det aktuella syftet och hur det arbetas för att uppnå det.  

I marknadsföringssyfte används ofta ordet attraktiv i form av exempelvis ”Vi erbjuder boende 

i attraktivt område” eller ”Vi är en attraktiv stad med stort utbud av …”.  Ordet attraktiv kan 

vara någonting vi använder oss utav för att förstärka bilden av oss själva och hur vi vill att 

andra ska uppfatta oss. Någonting attraktivt kan anses vara det samma som någonting vackert 

eller underbart, problemet är att vi alla har olika definitioner av vad som är vackert och 

underbart så också med vad som är attraktivt.  

Utifrån ovanstående diskussion anser vi boendeattraktiviteten som ett aktuellt och intressant 

ämne att studera och som kan appliceras på de flesta regioner trots att Dalarna står i fokus i 

detta fall.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
1.3.1. Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på vad som kännetecknar boendeattraktivitet i Dalarna och 

hur dessa aspekter används i det faktiska arbetet i att skapa attraktiva platser att bo på som 

bidra till att fler väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. 

 

1.3.2. Frågeställningar 
• Hur beskrivs boendeattraktivitet på regionalnivå i Dalarna?  

• Hur ser kommunerna i Dalarna på begreppet boendeattraktivitet?  
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1.3.3. Avgränsningar 
Begreppet attraktiv kan användas inom flera olika sammanhang, exempelvis kan ett arbete 

eller en person anses vara attraktiv. I denna studie kommer dock attraktivitet endast syfta på 

boendeattraktiviteten. Studien fokuserar även på att endast undersöka denna form av 

attraktivitet i Dalarnas län för att få ett mer avgränsat område att utgå ifrån. På grund av en 

begränsad tidsram för studien kommer endast tjänstepersoner och politiker som är aktiva 

inom området utgöra grunden till empiriinsamlandet i form av intervjuer och 

enkätundersökningar. Med boendeattraktivitet syftar vi på platsen och inte på själva 

byggnaden, dess utseende eller insida utan enbart på fastighetens placering. Med andra ord är 

det läget som diskuteras, den specifika platsen i bostadsområdet, i staden, i kommunen, i 

regionen.  

 

1.4 Uppsatsens disposition  
	

Kapitel 1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till valet av ämne och en motivering till att 

det anses vara intressant. En bakgrund över studiens centrala begrepp och organisationer 

beskrivs för att sedan problemformuleringen ska leda in till studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets avgränsningar.   

Kapitel 2 Teori och tidigare forskning 

Det andra kapitlet redogör för tidigare relevant forskning samt de teorier som studien utgår 

från. Det avslutas sedan men ett avsnitt kring teoriernas förhållande till varandra, den tidigare 

forskningen samt hur den ska användas för studiens syfte.  

Kapitel 3 Metod  

Detta kapitel presenterar hur studien har gått till väga. Motivering till metodval och urval av 

informanter och respondenter sker samt hur genomförandet har gått till. Även 

tillvägagångssättet av den slutgiltiga analysprocessen redogörs samt förs en diskussion kring 

studiens tillförlitlighet, giltighet och vilket angreppssätt som används. En kritisk diskussion 

kring hur metodvalen och utförandet kunnat göras bättre samt en redogörelse av studiens 

etiska spörsmål avslutar kapitlet.   
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Kapitel 4 Resultat 

Det fjärde kapitlet presenterar den insamlade empirin av såväl intervjuer som 

enkätundersökning och dokumentstudier. De redogörs i skilda delar där intervjuempirin 

inleder och en jämförelse mellan enkätundersökning och dokumentstudie avslutar.  

Kapitel 5 Analys 

Det nästa sista kapitlet innefattar en analys och diskussion kring den insamlade empirin och 

dess förhållande till varandra, den tidigare forskningen samt teorierna.  

Kapitel 6 Slutsats  

I det avslutande kapitlet presenteras hela studiens slutsats och ger svaren på frågeställningarna 

samt anknyter till syftet. Det ges även rekommendationer till vidare forskning och en 

självreflektion diskuteras.   
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2. Tidigare forskning och teori 
Detta kapitlet presenterar tidigare forskning inom ämnet samt teorier som anses vara 

relevanta för att kunna besvara frågeställningarna. En avslutande diskussion finns med kring 

hur teorierna står i förhållande till varandra och hur de ämnas användas för studiens syfte. 

2.1. Tidigare forskning  
2.1.1. Telemarksforskning  
Telemarksforskning är en norsk forskningsinstitution bestående av ett 30-tal forskare som 

arbetar inom områdena kultur, kommun och välfärd samt regional utveckling. Deras mål är att 

kombinera en praktisk forskning med en hög vetenskaplig kvalitet. De vill att deras forskning 

ska göra skillnad och skapa kunskap som kan föra världen framåt. En av deras forskningar 

handlar om attraktivitet och hur kunskap kring det ämnet kan leda till en bredare förståelse 

vilket i sin tur kan leda till en förbättrad tillväxt (Telemarksforskning u.å.; 2013).   

Telemarksforsknings attraktivitet beskrivs genom en så kallad attraktivitetspyramid som finns 

i två versioner var av en är en utvecklad version av den första (se figur 2 och 3). Pyramiden 

utgår från tre grundpelare, boendeattraktivitet, på norska bosetting, näringslivsattraktivitet, 

bedrifter och besöksattraktivitet, besøk. Deras studie utgår från att se hur dessa tre delar kan 

bidra till en positiv tillväxt och utveckling för en region eller kommun. Till de tre 

grundpelarna finns sedan fyra stycken underkategorier som alla är viktiga aspekter för de 

olika typerna av attraktivitet. 

• Mark och byggnader (areal/bygninger) 

• Faciliteter (ameniteter) 

• Identitet och urban kultur (stedlig kultur) 

• Rykte (omdømme)  

(Telemarksforskning 2013). 

Mark och byggnader  

Lediga bostäder, lokaler eller mark att bygga på är en förutsättning för att kunna etablera sig 

på en plats. För bostadattraktiviteten krävds det att det finns hus till salu, lägenhet att hyra 

eller mark att bygga på för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att flytta dit. För besökare 

och turister krävs det tillgång till uthyrning av stuga, campingplats eller hotell för att ha 

någonstans att sova under sin vistelse. Ett företag som vill etablera sig på platsen kräver en 

ledig lokal att hålla till i, alternativt ledig mark att bygga på. Telemarksforskningen menar att 
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där utbudet av lediga bostäder, lokaler eller mark är stor är inte attraktiviteten särskilt hög. En 

hög tillgänglighet brukar vara ett bevis på en låg tillväxt. Det betyder att det kan gå att urskilja 

hur attraktivt ett område är genom att se hur mycket tillgänglig mark eller bostäder det finns 

(Telemarksforskning 2013). 

Faciliteter 

Platsens fysiska egenskaper och erbjudanden påverkar platsens attraktivitet. Bekvämligheter 

som påverkar människors vardag och fritid och som mer eller mindre alla är beroende av på 

något sätt. Skola och förskola eller daghem är en sådan egenskap. Kulturella aktiviteter, 

caféer och restauranger, tillgång till natur och grönområden, estetiskt vackra centrummiljöer 

är andra exempel på faciliteter som påverkar platsens attraktivitet. De flesta av dessa 

faciliteter eller egenskaper kan vara gynnsamma för både boende- och besöksattraktiviteten. 

Natur och estiskt vackra miljöer kan locka till sig både permanenta boende och tillfälliga 

besökare. Även företagen eftersöker vissa bekvämligheter och faciliteter i valet av 

exploateringsplats. Närhet och tillgång till affärs- och näringstjänster är bland annat någonting 

som företagare eftersöker. De kan också anse att en plats som anses vara en attraktiv 

bostadsort kan förenkla deras arbete i att rekrytera personal (Telemarksforskning 2013).     

Identitet och urban kultur  

Enligt Telemarksforskning är detta inte en kategori som kan påverkas fysiskt utan handlar om 

sociala relation, attityder och den kollektiva mentaliteten. Öppna och toleranta medborgare 

kan bidra till att platsen upplevs som en attraktiv bostadsort och gästvänliga och välkomnande 

kommuner lockar till sig besökare. Företagandet däremot kan ge både positiva och negativa 

effekter inom denna kategori. Större företagande kan bilda nätverk och samarbetspartners 

vilket ökar konkurrenskraften och kan slå ut mindre företagare. Dock kan klustereffekter 

istället bidra till att relationer och samarbete skapas mellan företag inom ett geografiskt 

begränsat område vilket kan skapa en positiv tillväxt. Identitet och kultur skapas dock inte av 

sig själv utan kräver en förändring i många människors beteende samtidigt. Det krävs en 

positiv vilja från både invånare och aktörer att sträva efter ett gemensamt mål som kan bidra 

till platsens tillväxt (Telemarksforskning 2013).    

Rykte  

Vilket rykte en plats får handlar ofta om hur personer utan någon anknytning till platsen 

definierar den. Det innebär att ryktet egentligen inte bara handlar om hur platsen faktiskt ser 
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ut utan hur den uppfattas av personer som inte bor eller verkar där. Platsens utseende kan 

självklart påverka hur den uppfattas utifrån vilket är någonting som ofta tas i anspråk vid 

marknadsföring av platsen. Bilder på de vackraste platserna får pryda kommunens hemsida, 

rena och fina platser med lekande barn och stora folksamlingar får agera framsida till 

broschyrer eller liknande som används i marknadsföringssyfte. Hur det ser ut bakom kameran 

som tar dessa bilder framkommer inte. Det kan ge platsen en förfinad bild som inte invånarna 

alltid känner igen sig i som ser hela omgivningen och inte bara de vackra bilderna. Ryktet för 

boende, besökare och näringsliv kan se olika ut för samma plats. En plats som har ett gott 

rykte för besökare kan vara en plats där boendeförhållandena inte alls har samma goda rykte. 

Där ett företag ser stora potentialer till att etablera sig stämmer kanske inte ryktet med 

besökares eller potentiella boendes (Telemarksforskning 2013).   

 

 
Figur	2	&	Figur	3		Attraktivitetspyramid	som	visar	hur	boende,	besök	och	näringsliv	bidrar	till	tillväxt	och	utveckling.	Figur	3	
är	en	utvecklad	modell	av	figur	2.	Modellen	är	en	originalmodell	från	Telemarksforskning	var	av	den	är	på	norska.	De	tre	
begreppen	beskrivs	på	svenska	i	delens	första	stycke	(Telemarksforskning	2012;	2013)	Använd	med	tillåtelse.	 

Även myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (2014a; b) har ägnat 

forskning åt ämnet attraktivitet som de sammanställt i två rapporter, en på översiktlig nivå och 

den andra på lokal nivå. Det finns ett flertal mindre arbeten kring attraktivitet många 

kandidatuppsatser är inriktade på ämnet men få har endast fokus på boendeattraktivitet utan 

framför allt attraktivitet som sin helhet där även näringsliv- och besöksattraktivitet ingår.  

 

2.2. Attraktivitet och attraktioner 
Även i rapporten från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (2014a) 

beskrivs det att attraktivitet kan delas in i tre olika dimensioner eller grundpelare, 
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boendeattraktivitet, näringslivsattraktivitet och besöksattraktivitet. Utifrån dessa dimensioner 

menar myndigheten att de aspekter som lockar besökare inte behöver vara densamma som 

lockar företagsetablerare och potentiella boende. Attraktiva turistattraktioner lockar turister 

men är troligtvis inte samma anledning till att någon väljer att bosätta sig på platsen. I boken 

Marketing places Europe av Kotler et al. (1999) ligger besöksattraktiviteten i fokus. De menar 

att en plats geografiska position och landskap inte är någonting som går att förändra men att 

det däremot finns möjlighet att främja platsens attraktivitet genom andra åtgärder. De listar tio 

aspekter av attraktioner som kan vara bidragande faktorer till att öka attraktiviteten för turism- 

och besöksnäringen men vi anser även att dessa kan appliceras till boendeattraktiviteten. 

  

1. Naturlig skönhet och dess funktioner 

2. En plats historia och kända personligheters ursprung 

3. Shopping 

4. Kulturella attraktioner 

5. Rekreation och underhållning 

6. Idrottsutövande och Idrottsarenor 

7. Festivaler och evenemang 

8. Byggnader, monument och skulpturer 

9. Museum 

10. Andra attraktioner 

  

Naturlig skönhet och dess funktioner är i regel för människan berg, sjöar, dalar, skog och 

natur. Exempel på sådana platser i Sverige kan vara Stockholms skärgård eller fjällmiljön i 

bland annat Sälen (Kotler et al. 1999). Både natur, sjö och berg är någonting som attraherar 

många men då det finns gott om detta i Sverige kan det vara svårt att endast använda natur 

och vatten som en marknadsföring. Dock finns vissa mer specifika naturrelaterade platser som 

har en unik miljö eller historisk berättelse som kanske framför allt lockar till besök men även 

kan påverka inflyttningen av potentiella invånare (Bohlin 2007). Historiska händelser eller 

kända personers uppväxtort kan även det ligga till grund för vilket rykte eller status en plats 

får, det är sedan upp till kommunen hur detta marknadsförs och utnyttjas till att öka 

attraktiviteten för platsen. Shopping är också något som människor dras till och väletablerade 

köpcentrum eller shoppinggator som exempelvis Oxford Street i London har en 

attraktionskraft ändå upp på global nivå. Oavsett om det är kända shoppinggator i centrala 
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staden eller köpcentrum i utkanten kan attraktionsförmåga locka både turister, boende och 

företag till platsen (Kotler et al. 1999).  

  

Kulturella attraktioner kan vara olika evenemang eller utställningar som kommunen anordnar 

för att uppmärksamma exempelvis lokala konstnärer eller konst anpassad till lokala attribut. 

Openart i Örebro, en årligen återkommande konstutställning på stadens gator och torg eller att 

en stad varje år utses till kulturhuvudstad är exempel på evenemang där kulturen får ta plats 

vilket lockar framför allt turister och besökare (Openart 2018; Kotler et al. 1999). Rekreation 

och underhållning är andra viktiga ingredienser för att kunna trivas i en stad eller kommun. 

Restauranger, caféer och grönområden inbjuder till umgänge och avkoppling. Utbudet av 

dessa tillgångar kan vara rent avgörande för var en del människor väljer att bosätta sig då de 

gärna söker närhet till dessa platser och inte alltid är beredda att resa lång för exempelvis ett 

restaurangbesök. Nöjes- eller temaparker är andra former av underhållning som allt mer växer 

fram i det moderna samhället men som kanske framför allt främjar besöksattraktiviteten. Hit 

kan även festivaler och andra evenemang kopplas som en form av underhållning som 

dessutom kan sätta platsen på kartan genom att festivalens namn direkt förknippas med 

platsen som exempelvis Roskilde festivalen eller liknande (Kotler et al. 1999). Dessa former 

av evenemang kan ge positiva effekter till platsen, inte enbart inom besöksnäringen utan även 

inom andra områden. Eftersom dessa evenemang för samman människor och skapar 

engagemang både bland invånare och besökare skulle det kunna vara en aspekt som ökar 

platsens attraktivitet då sammanhållningen blir starkare (Larson & Fredriksson 2007). 

  

Idrottsevenemang likt tidigare nämna evenemang som musikfestivaler eller liknande, kan 

även de bidra till en starkare samverkan. Idrottsevenemang lockar inte bara besökare utan får 

även den lokala befolkningen att vilja delta. Antingen som idrottsutövare, publik eller som 

funktionär. Detta kan bidra till platsen med en form av stolthet, någonting de vill bevara och 

visa upp för besökare (Larson & Fredriksson 2007). I Dalarna är Vasaloppet ett exempel på 

detta där både Sälen, Mora och de mindre orterna efter vägen uppmärksammas och har 

bidragit till en tradition som kan påverka sammanhållningen bland invånare på ett positivt 

sätt. Lokal idrottsutövning kan stärka traditionen och gemenskapen, ett lokalt lag eller en 

individuell framgång i ett idrottssammanhang kan främja stoltheten och engagemanget från 

hela bygden. Även museum kan ha en direkt förankring till en plats och vara en stor lockande 

faktor till framför allt turister (Kotler et al. 1999). 
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Unika byggnader eller monument kan vara andra lockande aspekter, Turning torso i Malmö 

eller Picasso skulpturen i Kristinehamn är unika och kända byggnader och skulpturer som blir 

ett landmärke för platsen och kan locka både turister och boende (Kotler et al. 1999). 

Arkitektur går liksom det mesta i trender och fasaderna är ofta anpassade efter det lokala 

klimatet och det byggnadsmaterial som omgivningen har gott om (Björk et al. 2012). Där av 

är rödfärgade trähus vanliga i Dalarna då tillgång till skog är stor och Falurödfärg finns 

tillgänglig på nära håll.   

  

Dessa tio attraktioner som listas av Kotler et al. kan vid första anblick framför allt inrikta sig 

på besöksnäringen vilket även är författarnas huvudämne. Dock går de flesta av attraktionerna 

ändå att kopplas in under bostadsattraktivitet särskilt naturlig skönhet, historia och rekreation 

och underhållning kan ha en inverkan för valet av boende. Att turister eller tillfälliga besökare 

får en god bild av platsen kan leda till att de i framtiden vill bosätta sig på platsen. Flera av de 

tio attraktionerna kan även leda till ökade arbetstillfällen vilket även det bidrar till att fler 

bosätter sig på platsen. Även Heldt Cassel (2008) anger att olika attraktioner tenderar att 

skapa olika former av attraktivitet för besök, boende eller näringsliv. Hon menar även att det 

är upp till varje kommun att besluta om hur de vill marknadsföra sig för stunden. Om fler 

turister efterfrågas läggs mer fokus på attraktioner som kan tänkas främja turismattraktiviteten 

och vice versa för om det istället är fler inflyttande befolkningar som efterfrågas. Attraktiva 

regioner tenderar att bli “utnyttjade” av omkringliggande kommuner och regioner som vill ta 

fasta på närheten till det attraktiva området. Exempelvis använder sig regioner kring 

Stockholmsområdet gärna utav sin närhet till storstaden och kan använda det i sin 

marknadsföring (Heldt Cassel 2008).     

  

Enligt Andersson et al. (2014) är sysselsättningsgraden och mark- och fastighetsvärden i en 

kommun eller region två bra instrument att mäta dess attraktivitet. Sysselsättningsgraden 

ligger i korrelation med befolkningsförändringen, antalet arbetstillfällen påverkar i regel 

också antalet in- och utflyttningar. Färre arbetstillfällen betyder också färre invånare, 

försvinner jobben försvinner befolkningen. Dock anger Andersson et al. att kunskapen inom 

ämnet idag inte är tillräcklig för att klargöra om det är befolkningsunderlaget som genererar 

sysselsättningen eller om det är sysselsättningen som främjar inflyttningar. ”Do jobs follow 

people or people follow jobs?” (ss 37). En kommun eller region med tillräckligt hög 

sysselsättningsgrad kan upplevas som mer attraktiv vilket då anses som en bidragande faktor 

för attraktionskraften till platsen (Andersson et al. 2014). 
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Mark- och fastighetsvärden är ett annat sätt att kunna mäta attraktionskraften för ett område. 

Med ökad inflyttning till en plats ökar också konkurrensen om mark och bostäder. På platser 

där många vill bo ökar kostnaderna för både mark- och bostadsköp. Platser som erbjuder 

flertalet av de tidigare nämnda listade attraktioner av Kotler et al. tenderar att bli populära 

bostadsplatser som lockar till sig stora mängder inflyttare. Mindre landsbygdsorter som 

kanske istället saknar flera av de listade attraktionerna tenderar att hämmas i deras mark- och 

fastighetsvärden. Kommuner med låga mark- och fastighetsvärden kan därmed anses som 

mindre attraktiva enligt Anderssons tillvägagångssätt att mäta attraktionskraft på (Andersson 

et al. 2014).    

	

2.3. Den kreativa klassen 
Kreativitet är något som är medfött hos människan, enligt Paul Romer är det den ekonomiska 

kreativiteten som skiljer människan från övriga djurvärlden där människan frodas av idéer och 

inte låter sig hämmas vid problem (Florida 2006). Därav anses det viktigt att regioner 

tillhandahåller förbindelser mellan kultur, kreativitet och tillväxt vilket bidrar till att den 

kreativa klassen vill immigrera dit (Aronsson 2013). Ursprunget till den kreativa klassens 

framväxt enligt Florida är att dagens samhälle liksom samhället på 1950-talet ville ha en 

förändring, något som bidrar till att samhället ständigt förändras. Den ständiga förändringen 

är svår att definiera rent vetenskapligt om den har, är och förblir en positiv eller negativ effekt 

(Florida 2006).  

 

Kreativitet är det viktigaste fundamentet om utvecklingen blir positiv eller negativ för vårt 

samhälle. Florida menar bland annat att ekonomin är i ständig förändring då människan 

analyserar och förbättrar produkter eller processer, därav anses ekonomin vara kreativ. Den 

kreativa klassen är med andra ord en grupp människor som stärker den kreativa ekonomin och 

utvecklar samhället. Den kreativa klassen söker sig inte bara till platser där det finns 

arbetsmöjligheter utan även andra faktorer spelar in för var den kreativa människan vill 

bosätta sig. De strävar efter att bosätta sig på en plats eller i ett område som erbjuder 

upplevelser och bekvämligheter samt där det visas en hög tolerans för andra människor. Ett 

mångkulturellt samhälle är en viktig del för den kreativa klassen. Florida menar att städer i 

regel satsar på attribut som shoppingcentra, sportarenor, turistattraktioner eller liknande, något 

som anses vara helt ointressant för den kreativa klassen och för en del rent av oattraktivt 
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(Florida 2006). Detta motsätter då Kotler et al.´s teori om attraktioner och dess aspekter, 

samtidigt riktar sig deras teori till den bredare skaran av människor utan att rikta in sig på 

någon enskild samhällsklass såsom Florida gör.  

 

För att den mångfald som kreativa klassen efterfrågar ska kunna existera krävs kanske alla de 

aspekter som Kotler et al. redogör som attraktioner, i deras aspekter finns mer eller mindre 

någonting för alla. Om en kommun endast satsar på de bekvämligheter som kreativa klassen 

önskar skapas ingen mångfald då det som andra efterfrågar då istället hämmas. Därav kan 

Floridas tankar kring vad kreativa klassen söker vara något motsägelsefull då de dels vill ha 

mångfald men samtidigt anser attribut som många andra efterfrågar är någonting oattraktivt 

(Florida 2006; Aronsson 2013).  

 

Den kreativa klassen strävar efter att bosätta sig i så kallade kreativa centra som till största del 

består av människor från den kreativa klassen vilket främjar innovation och tillväxt för den 

högteknologiska industrin. Detta leder enligt Florida till att hela regionen där den kreativa 

klassen finns förstärker graden av sysselsättning och att människor väljer att bosätta sig där. 

“Regional tillväxt drivs av kreativa människor som medvetet väljer att bo på platser som är 

mångfacetterade, toleranta och öppna för nya idéer” (Florida 2006 ss 296). Den kreativa 

klassen skapar arbetsmöjligheter till arbetarklassen som i sin tur leder till ekonomiska vinster 

för den kreativa klassen. Teknologi, talang och tolerans är de aspekter som Florida kallar för 

de tre T:na inom ekonomisk utveckling. En plats måste ha alla tre aspekter för att locka till sig 

den kreativa klassen och på så vis främjas både innovationskraften och den ekonomiska 

tillväxten för platsen. För att kunna avgöra att en plats har en godtycklig nivå av teknologi 

undersöks denna aspekt med ett index, ett så kallat högteknologiskt index. Det mäter två 

faktorer dels den sammanlagda mängden av högteknologisk produktion i hela landet som 

regionen bidrar till samt den andra faktorn som mäter den andel av regionens totala 

produktion av högteknologi som regionens näringsliv producerar och jämförs med det 

nationella genomsnittet. Talang mäts i ett humankapital där invånare med högskoleexamen 

ingår som även kan kopplas samman med innovationer i ett index som talar om antalet patent 

per capita (Florida 2006).  

 

Det sista T:et tolerans innefattar att kunna vara vidsynt och öppen för förändringar som rör 

människor i sitt närmaste område. Att vara öppen och tolerant handlar om att värna om alla 

människors olikheter och lika värde. Ett exempel på tolerans är att tillåta utländsk arbetskraft 
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att få möjlighet att bosätta sig och arbeta i ett samhälle vilket i sin tur kan främja den 

samhällsekonomiska tillväxten. Därför kan en nations och regions invandringspolitik vara 

direkt avgörande om den kreativa klassen ens ser någon potential att bosätta sig och vara 

kreativ där. Heterogena samhällen däremot där alla olika samhällsgrupper och individer är 

välkomna och bosatta har en hög tolerans bidrar inte bara till ett integrerat samhällsklimat 

utan lockar även till sig den kreativa klassen (Florida 2006; Aronsson 2013).   

 

Både Markussen (2006) och Asheim och Hansen (2009) är kritiska mot Floridas olika index 

och menar att den empiri som indexen utgör inte är ett godtyckligt underlag som bevis, de 

menar att det inte går att se något sammanhang mellan mänskligt kapital och den kreativa 

klassen. Asheim och Hansen menar även att människor inte lockas till platser för mjuka 

faktorer som bekvämlighet som Florida menar att den kreativa klassen gör, utan människor 

som anses tillhöra den kreativa klassen lockas till platser för attraktionen av de potentiella 

tjänster som kan vara aktuella. Frågan är därför om det är platsens attraktivitet som lockar den 

kreativa klassen eller den kreativa klassen som skapar de attraktiva platserna?    

 

I ett svenskt perspektiv kan teorin om den kreativa klassen vara något svårplacerad. Asheim 

och Hansen (2009) menar att Sveriges regioner inte är tillräckligt stora för att kunna falla in i 

Floridas teori och är därför kritiska mot att använda teorin i Sverige. Floridas grund ligger i de 

större amerikanska regionerna som har betydligt fler invånare än de svenska vilket kan göra 

att teorin blir missvisande och svåranvänd i de svenska regionerna. Enligt Floridas mått är det 

egentligen endast Stockholm-, Göteborg- och Malmöregionen som är stora nog för att passa 

in i teorin om den kreativa klassen. Trots det är tyder det på att det är just den kreativa klassen 

som Sveriges regioner och kommuner planerar för idag. Även om det inte sker medvetet finns 

en viss form av nödvändighet att planera på detta sätt för att kunna stå emot konkurrensen 

från närliggande regioner eller kommuner. Den kreativa klassen kan i Sverige ses som en 

modern och populär teori att planera utifrån, trots att Floridas teori inte är helt ny har det tagit 

tid innan den slagit full kraft i Sverige. Därav kan det upplevas som en viktig klass att planera 

för i kommunerna för att följa med i rådande trender vilket kan vara främjande och nödvändig 

för deras verksamhet (Ek & Tesfahuney 2008; Peck 2005). Av den anledningen är teorin om 

den kreativa klassen intressant att ha med i denna studie för att försöka ta reda på hur den 

förhåller sig till kommunerna i Dalarna samt om samhällsplaneringen utgår den denna klass 

eller inte.   
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2.4. Push & Pull  
Ernest George Ravenstein presenterade år 1885 i en tidskrift i England en rad faktorer till 

migration som han kallade laws of migration. Där förklarade han migrationsmönster både 

inom och mellan olika nationer med syftet att han ville förstå vilka anledningar det fanns till 

migration. Han studerade data insamlad från två olika år och försökte se vilka mönster som 

fanns i anledningen till valet att migrera. Utifrån sina studier kunde han se vissa trender och 

mönster i vilka som valde att migrera, varför och vart de valde att flytta. Bland annat kunde 

han se att kvinnor var mer benägna att migrera än män något som även Lotta Svensson långt 

därefter kunde se i sina studier av ungdomars benägenhet att flytta i Söderhamn. Ett mönster 

som gick att se redan under senare 1800-talet men fortfarande stämmer under 2000-talet 

(Corbett 2003, Svensson 2006). 

  

År 1966 utvecklade geografen Everett Lee en teori baserad på vad Ravenstein kommit fram 

till. Han utvecklade dessa migrationsmönster att falla in under fyra kategorier där alla spelar 

mer eller mindre roll i valet att flytta. 

 

1. Faktorer associerade med ursprungsområdet (Factors associated with the area of origin) 

2. Faktorer associerade med destinationsområdet (Factors associated with the area of 

destination) 

3. Interventionshinder, inblandade hinder (Intervening obstacles) 

4. Personliga faktorer (Personal factors)  

  

Lee menade att de två första kategorierna handlade om vad som var anledningen till att en 

person vill flytta från en plats till en annan. Vad det är som trycker ifrån med 

ursprungsområdet och vad det är som lockar och drar till sig med destinationsområdet, där av 

push & pull. Teorin utmynnar då i en modell (se figur 4) där de två cirklarna representerar 

ursprungsområdet samt destinationsområdet. Plustecknen står för de fördelar som de olika 

platserna har, vad det är som attraherar personen att vilja stanna eller flytta. Minustecknen står 

för de olika nackdelarna som finns, vilka faktorer som får personen att tveka i valet. Nollorna 

står för neutrala faktorer som finns på platsen men som varken är positiva eller negativa. Ett 

plus kan vara att destinationsplatsen erbjuder ett arbete men minus är att bostad då saknas. 

Ursprungsplatsens plus kan vara att familjen finns på när håll men platsen saknar universitet 

vilket försvårar utbildningsmöjligheten. Nollorna är saker som inte påverkar valet på något 
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sätt, kanske erbjuds samma utbildning på båda platserna så det inte är en anledning till valet 

att flytta eller inte (Lee 1966). 

 

Mellan dessa två platsers fördelar och nackdelar finns även en rad med hinder både fysiska 

och psykiska som även de påverkar valet eller möjligheten till att kunna flytta. Intervening 

obstacles är de fysiska hinder som finns efter vägen. Lee beskriver Berlinmuren som ett 

tydligt fysiskt hinder som på den tiden kunde vara avgörande om flytten överhuvudtaget vad 

möjlig att utföra. Transportkostnader och ekonomiska förutsättningar kan vara ett annat 

hinder som kan påverka om möjligheten finns eller inte. De psykiska hinder, personal factors, 

som kan finnas är högst individuella och kan bland annat handla om individens livssituation 

om en flytt är möjlig eller inte. Självkänsla, att våga göra ett uppbrott och en förändring kan 

också påverka. Lee avslutar med att förtydliga att all migration inte är självvald, barn styrs av 

sina föräldrars val och en make eller hustru kan behöva flytta på grund av att partnern fått 

arbete på annan ort eller liknande. Idag är den icke självvalda migrationen extra tydlig med 

stora flyktingströmmar som på grund av krig eller svält är tvungna att lämna sitt hemland (Lee 

1966). 

	 																							
Figur	4.	Push	&	Pull	modell.	Omarbetad,	baserad	på	Everett	Lee´s	A	theory	of	migration,	1966.	

 

Tidigare nämnda Lotta Svensson (2006) har genom sina studier av ungas flyttmönster i 

Söderhamn visat att både Ravenstein och Lees teorier stämmer än idag. Svensson frågade 

ungdomar i Söderhamn om vilka anledningar det fanns till att stanna kvar och vad det var som 

lockade med att flytta. Utifrån sina studier kunde hon utse vissa mönster i vilka som flyttade 

och vilka som stannade. Flickorna var mer benägna att vilja flytta än pojkarna och den 

socioekonomiska bakgrunden spelade även den in i vilja eller möjlighet att kunna flytta. 
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Utbildning- och arbetes möjligheter påverkar valet och kan även skilja sig beroende på 

föräldrarnas utbildningsnivå. Utifrån Lees teori om push & pull går det här att spegla de olika 

plus och minus som finns hos dessa ungdomar samt vilka hinder som kan uppkomma efter 

vägen exempelvis ekonomiska förutsättningar eller modet att våga göra någonting som ingen i 

familjen tidigare vågat göra (Svensson 2006). Trots att det skiljer drygt 120 år mellan 

Ravenstein och Svenssons forskningar och samhället har förändrats en hel den går det ändå att 

urskilja vissa liknande mönster i deras slutsatser. De exakta anledningarna till valet att flytta 

eller migrera är kanske inte de samma idag som på Ravensteins tid men i mönstren om vilka 

som flyttar och vilka faktorer som spelar in går det ändå att hitta likheter dem emellan. 

 

Det finns dock forskare som är kritiska mot Lee´s push & pull teori som menar att den är för 

förenklad och individanpassad. Kritiker menar att migration många gånger inte handlar om 

individuella val utan främst är kollektiva fenomen som kan orsakas av bland annat krig eller 

svält. Lee´s faktorer till migration menas därför vara missvisande då det inte klargörs hur de 

påverkar varandra när de kombineras (Castles et al. 2014). I forskning angående individuella 

anledningar till flytt som exempelvis att flytta från en stad till en annan inom samma land på 

grund av arbete eller utbildning kan däremot push & pull teorin vara mer användbar. I dessa 

beslut om att flytta eller inte handlar det i regel inte om att fly från en livsavgörande 

krissituation utan mer om vilja att ändra livsstil eller förbättra livskvalitet. I dessa situationer 

kan Lee´s tankar kring fördelar och nackdelar på ursprungsområdet och destinationsområdet 

och de hinder som finns efter vägen vara användbara i beslutet om att flytta eller stanna.  

 

2.5. Platsmarknadsföring  
Att platsmarknadsföra en plats har blivit allt viktigare för både kommuner, regioner och 

länder. Syssner (2012) beskriver kortfattat platsmarknadsföring som “ett långsiktigt, 

strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats” 

(ss.11). Hon menar även att platsmarknadsföring handlar om ett politiskt förändringsarbete 

där makt och inflytande spelar stor roll i hur en plats synliggörs och vilka aspekter de väljer 

att lyfta fram i marknadsföringen. Platsmarknadsföring riktas sig både mot turister, potentiella 

inflyttare och investerare vilket gör att platsen kan ses som en produkt som ska säljas in till 

människor som har ett stort urval att utgå ifrån vid valet av resmål eller bostadsplats. Den 

brittiske konsulten och författaren Simon Anholt var en av dem som myntade begreppet place 

branding. Han menar att en plats eller region kan ha ett varumärke men det har inte samma 

slagkraft som för ett företag eller en produkt. Trots att det läggs mycket resurser som tid och 
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pengar på att marknadsföra platser som ett varumärke finns det enligt Anholt inga tydliga 

bevis på att marknadsföringen ger någon positiv effekt för platsens rykte och status, som är 

den effekt som kommunerna vill åt. Platsmarknadsföring har dock inte endast som syfte att 

locka till sig besökare och potentiella invånare utan även för den redan befintliga befolkning 

på orten då det skapar en känsla av samhörighet och ger platsen en identitet som invånarna 

kan vara stolta över (Syssner 2012; Anholt 2010). 

  

En plats kan antingen ha ett starkt eller ett svagt rykte. En plats med starkt rykte är en plats 

där det finns många aspekter som de flesta är medvetna om att de finns och betyder någonting 

för många. En plats med svagt rykte är en plats som inte betyder någonting speciellt för 

särskilt många eller ens känns till utav den stora mängden människor utan främst av dem som 

bor där i eller i närheten. En plats som de allra flesta känner till är istället en känd plats som 

exempelvis stora städer som Paris eller New York. Ett starkt rykte eller en känd plats behöver 

dock inte automatiskt innebär att uppfattningen är positiv av platsen. Nordkorea eller 

Afghanistan är länder som är både kända och har starka rykten men det är för närvarande inte 

någon positiv status över länderna. Ryktet om länder som dessa påverkar hur vi tänker kring 

platserna och hur vi beter oss kring det som händer där. En platsmarknadsföring för en plats 

med ett så pass negativt rykte skulle inte direkt ändra vår uppfattning om platsen då dessa 

rykten ofta är djupt rotade och svåra att tvätta bort trots att platsens status överlag har ökat 

(Anholt 2007).  

 

Falkheimer (2010) menar att det är viktigt att vid all form av marknadsföring vara medveten 

om vilken påverkan det kan ge. Precis som Anholt menar han att platser som inte är särskilt 

välkända för den breda allmänheten påverkas starkare av marknadsföring, positivt eller 

negativt. Exempelvis kan platsen vara centrum i en film där det är avgörande hur platsen 

gestaltas. Om filmen gör narr av en plats vi vet mycket lite om späds våra fördomar på, om 

det istället är en plats som är välkänd som det görs narr av påverkar det inte vår syn på platsen 

lika omfattande. För en plats som utomstående redan har en stark bild av är det svårt att 

förändra denna bild. Falkheimer menar då att det är bättre att ta tillvara på den bild som redan 

finns och förstärka den om den är positiv. Om bilden av platsen istället är negativ menar han 

att detta bör tas med men att fokus ska ligga på den förändringen som har eller ska ske.   

  

Alla människor har sin egen bild och minnen kopplade till en plats vilket gör 

marknadsföringen av en plats svårare än av en produkt eller ett företag där människors liv och 
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rörelsemönster inte finns med på samma sätt. Vad som kännetecknar en plats beror på vem du 

frågar. En turist har troligtvis en annan bild av platsen än en person som är född och uppväxt 

på platsen, en barnfamilj har en annan syn än tonåringar och så vidare. Därför kan det uppstå 

problem vid marknadsföring av en plats där allas åsikter ska sorteras och paketeras för att 

enas om en slutgiltig slogan eller beskrivning av platsen. Risken här är att bara vissa 

människors åsikter tas i anspråk. En platsmarknadsföring ska både locka till sig besökare och 

potentiella inflyttare samtidigt som det ska skapa en samhörighet och identitet för de som bor 

på orten. En plats med hög platsidentitet skapar högre benägenhet för invånare att vilja stanna 

kvar på orten (Syssner 2012). 

  

Platsmarknadsföring handlar till stor del om att påverka människors syn av en plats på ett 

positivt sätt. Det innebär att kommuner och regioner väljer att lyfta fram sina främsta och 

vackraste sidor. Bilder i broschyrer eller hemsidor pryds ofta av vackra byggnader, 

grönområden eller platser där mycket människor befinner sig för att visa sig som en attraktiv 

och populär plats. Segregerade områden eller vanliga bostadsområden hålls ofta i bakgrunden 

och finns sällan med i marknadsföringssyfte. Dessa platser osynliggörs vilket kan leda till att 

de inte får samma utrymme i kommunen eller regionens framtidsvision. Hur platsen 

representeras i både bild och ord handlar till stor del om makt (Syssner 2012).  

 

Det finns även en risk att marknadsföring kan ses som reklam och reklam kan i vissa fall 

anses som någonting negativt. Detta kan innebära att syftet med att ge platsen ett bättre rykte 

istället ger en motsättande effekt (Anholt 2007). Platsmarknadsföring kan med andra ord även 

vara någonting ofördelaktigt för kommunen, redan segregerade områden riskerar att bli än 

mer avskilda och den tilltänkta säljande reklamen kan av misstag istället upplevas som 

negativt vilket sänker statusen istället för att höja den. Det finns risker att bilder eller 

berättelser om platsen plockas bort för att de inte ger en tillräckligt bra bild av orten. Det är 

omöjligt att skapa en marknadsföring av en plats utan att mångfalden och variationen tar 

skada. Det skapas en stereotyp och enskilda invånares erfarenheter och uppfattning göms 

undan för att inte skada den ideala bilden av platsen och dess invånare (Heldt Cassel 2008). 

 

2.6. Regionalism  
 
Idag vill forskare inom regionalism sära på ämnet i två olika tidsepoker, den gamla och den 

nya. Den gamla regionalismen avtog i mitten av 1980-talet samtidigt som den nya tog vid. Det 
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som gemensamt håller ihop den gamla och den nya regionalismen är dess idéer för en 

självständigare region. Det som särskilt skiljer den gamla och den nya regionalismen åt är att 

den gamla präglas av att den regionala politiken är på en överstatlig nivå som innebär att 

makten är centraliserad. Den gamla regionalismen präglas av ett så kalla top-down styre som 

innebär att det är de högre instanserna som exempelvis EU eller staten som styr hur 

regionerna och kommunerna ska arbeta. Den nya regionalismen däremot präglas mer av ett 

bottom-up styre där regionerna är mer självständiga i sitt arbete och kan ställa krav på både 

staten och EU (Fernandez 2000; Gren 2002; Lindh 2009).  

 

Till skillnad mot den gamla regionalismen kan nyregionalismen på sätt och vis ses som ett 

resultat av statens decentralisering, där makten fördelas till att inte enbart ligger på överstatlig 

nivå. Regionerna är självständigare och arbetar mer funktionellt genom att bland annat skapa 

partnerskap som kan vägleda regionens företag att förankra sig och bli en del av den globala 

marknaden. Varje region har även en representant i EU som fungerar som en medlare mellan 

EU och regionen. Den ekonomiska krisen som infann sig i Sverige innan EU-medlemskapet 

anses vara det som gav upphov till nyregionalismen och globaliseringen av staternas ekonomi 

(Fernandez 2000; Gren 2002). Den nya regionalismen som är rådande idag är styrd efter en 

flernivåstyrning, så kallad multi-level governence där beslutsfattandet i EU:s medlemsländer 

har en maktförskjutning vertikalt, från kommuner och regioner, upp till EU. Idag har 

regionerna egna kontor i Bryssel, där regionerna direkt försöker påverka EU. Den horisontella 

förskjutningen innefattar exempelvis företagen och andra intresseorganisationer (Berg & 

Spehar 2011; Gren 2002).  

 

Nyregonalismens genombrott beror till stor den på att staternas roller reformerades på grund 

av globaliseringen. Globalisering anses av vissa vara en process som när den väl har börjat 

inte kommer kunna stoppas. Regionerna har fått större inflytande att kunna påverka sin 

samverkan inom och utanför sina gränser och på så vis kunna stärka sina identiteter (Gren 

2002; Bauman 2002). En idealisk region bör enligt Gren (2002) ha ett tillräckligt stort 

befolkningsunderlag för att kunna vara konkurrenskraftiga på internationell nivå gällande 

bland annat service, forskning och infrastruktur. Gren menar att större länder bör ha regioner 

med en befolkningsmängd mellan två till fem miljoner invånare. I mindre länder som bland 

annat Sverige bör regionerna ha kring en miljon invånare och ha minst en större stad med 

mellan 200 000 - 500 000 invånare.  
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2.7. Summering 
Studien utgår ifrån fem stycken centrala teorier samt utifrån en tidigare forskning inom ämnet. 

De olika teorierna berör ämnet boendeattraktivitet från olika håll och valdes för att ge en bred 

och tydlig infallsvinkel till frågeställningarna utifrån olika perspektiv.  

Teorin om den kreativa klassen valdes ut för att försöka ta reda på om den samhällsklassen 

existerar i Dalarna och om det i så fall är den som är drivkraften till att skapa attraktiva 

boendeområden samt för att teorin kring den kreativa klassen är en populär teori som ofta 

används inom det kommunala och regionala arbetet. Den ligger även som en form av motpol 

till Kotler et al.´s teori som valdes ut för att den på ett tydligt sätt pekar ut vanliga attraktioner 

i samhället, någonting som vi då ville se hur det förhöll sig i Dalarna och om det även kunde 

appliceras på boendeattraktivitet. Trots att deras teori är från 1999 vilket kan upplevas som 

långt tillbaka känns ändå deras tio utvalda attraktions aspekter aktuella. Andersson et al. var 

ett självklart val att ha med då de ägnat mycket forskning kring just boendeattraktivitet. 

Framför allt deras tankar kring hur den ekonomiska aspekten spelar in i boendeattraktivitet 

var viktig att ta med.   

Platsmarknadsföring var även den en självklar del att ha med då misstankar redan från början 

fanns att ordet attraktiv användes som en form av säljande och marknadsförande ord. I och 

med tankarna kring marknadsföring väcktes även reflexioner kring konkurrens både mellan 

kommunerna i sig men framför allt hur regionen står sig i konkurrens på den nationella och 

internationella marknaden. Där av tillkom teorin om regionalism som beskriver en del kring 

det ämnet och kändes även som en naturlig del när det är en region som studeras för att få en 

bredare grund för hur en region fungerar och vilka dess förutsättningar och utmaningar är.  

Push & Pull teorin tillkom till studien för att kunna ta reda på hur informanter och 

respondenter resonerar kring vad det är som lockar alternativt stöter ifrån i Dalarna. Vad det 

är som får en utomstående person att vilja flytta till länet och vad kan det bero på att dalfolk 

väljer att flytta därifrån kunde enligt oss ge en ytterligare bild av vad attraktivitet kan 

innebära.  

Den tidigare forskningen av Telemark bekräftade de utvalda teorierna och gav en form av 

verklighetsbild av hur teorierna kan appliceras i det verkliga samhället. Det gav oss hjälp att 

förstå kopplingarna mellan teoretikernas tankar med hur vi skulle använda oss utav dessa i 

studiens syfte och hur teorierna kan sammankopplas med empirin. 
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I samklang mellan teorier, tidigare forskning och tidigare personliga erfarenheter har sju 

stycken faktorer valts ut som utan att ha varit en del av resultatet legat som en hjälpande 

grund för hela studien. Dessa faktorer användes för att säkerställa att få de svar vi efterfrågade 

i frågeställningarna. De utvalda faktorerna var geografiskt läge och natur, rykte, service och 

omsorg, närhet och pendlingsmöjligheter, sjönära läge, tillgång till underhållning, ekonomi.  
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3. Metod 
I denna del presenteras studiens tillvägagångssätt, vilka metoder som används och hur 

resonemanget gått till i urvalet av informanter och respondenter. Hur själva genomförandet 

gått till och den slutgiltiga analysprocessen. Det diskuteras även hur tillförlitlig studien är 

samt hur den kunnat göras bättre.  

3.1. Motivering till val av metod 
Denna studie har både intervjuer och enkätundersökningar samt delvis dokumentstudier av 

kommunernas översiktsplaner. Den första frågeställningen kring boendeattraktivitet på 

regional nivå utgår enbart från en kvalitativ metod. Kvalitativ metod är en studieform som i 

de flesta fall utgår från längre och detaljerade intervjuer med ett fåtal utvalda informanter, 

som även är fallet i denna studie. Kvalitativa studier kan även bestå av observationer men det 

är inte aktuellt i detta fall. Det kvalitativa arbetssättet lämpar sig bra i studier där 

bakgrundsfakta är låg och har en begränsad tidigare forskning inom samma ämne. Intervjuer 

kan då ge tydliga och utförliga svar som är nödvändiga för att kunna se samband som tidigare 

inte var kända. Kvalitativa studier ger en mindre mängd insamlad data men med tydligare och 

mer detaljerade svar än vad en kvantitativ metod ger. En nackdel med kvalitativ metod i form 

av intervjuer är att de är tidskrävande att utföra men även att transkribera materialet efteråt 

(Johannessen & Tufte 2003; Widerberg 2002; Björklund & Paulsson 2003). För att få en 

tydlig och detaljerad bild över hur boendeattraktivitet definieras i Dalarna valde vi att utföra 

intervjuer och på så vis få en kvalitativ ansats i studien 

 

För att besvara den andra frågeställning om hur kommunerna ser på begreppet 

boendeattraktivitet har vi använt både kvalitativ och kvantitativ metod samt en 

dokumentstudie. En öppen enkätundersökning har genomförts med länets alla kommuner där 

de själva fick möjligheten att besvara frågorna med egna ord utan några färdiga 

svarsalternativ. Därav klassas det som en kvalitativ metod trots att det är en enkätstudie som i 

regel annars anses vara kvantitativ men innehåller då färdiga svarsalternativ som 

respondenterna får fylla i, vilket inte fanns med i denna studie. Kvantitativ metod ger i de 

flesta fall, till skillnad mot kvalitativ, en större mängd svar men inte lika detaljerade och 

utförliga. Kvantitativ metod passar bra när samma fråga efterlyser svar från en större mängd 

respondenter (Johannessen & Tufte 2003; Eliasson 2013; Björklund & Paulsson 2003). Till 

den andra frågeställningen genomförs även en dokumentstudie. Dokumentstudier är studier av 

redan skrivet material, så kallad sekundärdata där data är insamlad av någon annan och ofta i 

ett annat syfte än till den aktuella studien. Det är viktigt att vara medveten vid 
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dokumentstudier att materialet kan vara vinklat och inte heltäckande beroende på vem som 

utfört insamlingen, samt vara kritisk till om materialet är användbart till studien eller inte 

(Björklund & Paulsson 2003).   

 

Syftet med att dessa tre metoder har använts är för att kunna ge frågeställningarna bästa 

möjliga svar. Den regionala nivån är större än den kommunala vilket gör det svårt att få ett 

kvalificerat svar enbart genom en enkätundersökning med länstäckande informanter. Därför 

lämpar det sig att utföra en kvalitativ intervju där de får möjligheten att tydligare och bredare 

kunna svara på frågan om bostadsattraktivitetens betydelse. Kommunerna däremot har ett 

mindre begränsat geografiskt område och är betydligt fler till antalet. 15 kommuner som är så 

pass utspridda tar tid att intervjua vilket det inte finns utrymme för i denna studie på grund av 

den begränsade tidsramen. Kommunernas översiktsplaner analyseras för att ta reda på hur 

ordet attraktivitet används i respektive plan för att sedan jämföra det med enkätsvaren där 

respondenterna beskriver hur de själva anser att de använder ordet.  

 

Dessa tre olika angreppssätt jämförs sedan i analysdelen vilket gör metoden till en 

metodtriangulering. Det innebär att olika metoder används för att besvara frågeställningarna 

och ge olika perspektiv på området. Dessa olika perspektiv kan antingen överensstämma eller 

peka åt olika håll. Oavsett hur perspektiven sammanfaller ger det intressanta infallsvinklar till 

frågeställningarna och kan genom jämförelsen stärka tillförlitligheten till resultatet 

(Johannessen & Tufte 2003; Patel & Davidsson 2003).  

 

3.2. Angreppssätt 
Denna studie har utgått ifrån ett abduktivt angreppssätt som är en kombination av induktivt 

och deduktivt. I en abduktiv studie utgår det ifrån ett enskilt verkligt fall där teorier 

formuleras för att kunna dra slutsatser om det enskilda fallet. Utifrån dessa slutsatser 

utvecklas sedan teorierna ytterligare och utgör sedan den slutgiltiga teoretiska referensramen 

för studien. Fördelen men ett abduktivt angreppssätt är att forskningen inte blir fastlåst i de 

utvalda teorierna utan kan utveckla referensramen under studiens gång. Det är dock viktigt att 

forskaren visar en ödmjukhet till tidigare erfarenheter när teorier formuleras (Patel & 

Davidsson 2003). Denna studie har med ödmjukhet utgått från tidigare personlig erfarenhet 

som har förankrats i teorier och sedan bekräftats i tidigare forskning.  
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3.3. Urval av respondenter och informanter  
Informanter är personer som intervjuas och kan bistå med en stor mängd information 

(Johannessen & Tufte 2003). Informanterna i denna studie bestod av två tjänstepersoner från 

Länsstyrelsen Dalarna och tre länsaktiva politiker från olika partier. De båda 

tjänstepersonerna valdes för att de är verksamma inom boendefrågan i länet och är de som har 

nära kontakt med kommunerna kring frågan. Det gör att de har en bred bild av länets alla 

kommuner och kan därmed ge ett godtyckligt perspektiv på boendeattraktiviteten i länet. De 

tre politikerna är verksamma inom olika partier, Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) 

och Moderaterna (M). S och C representeras som ordförande och vice ordförande i Region 

Dalarna, M utgör länets oppositionsråd. Anledningen till att både ordförande och vice 

ordförande i Region Dalarna intervjuades var för att de har mandat i Dalarna. För att inte 

enbart rikta in svaren mot mandatpartierna intervjuades även oppositionen för att få en 

tydligare och bredare jämförelse dem emellan. Dessa informanter fick utgöra ett stickprov av 

tjänstepersoner och politiker i studien. Ett sådant stickprov är nödvändigt för att inte få ett för 

stort material, då väljs istället ett fåtal informanter som får spegla hela populationen inom 

deras yrkesområde (Patel & Davidsson 2003).  

En rekommendation för kvalitativa studier är att antalet informanter bör vara kring 10–15 

personer eller fler (Johannessen & Tufte 2003). I denna studie valdes att endast intervjua fem 

personer för att begränsa utspridningen av informanter då både enkätundersökning och 

dokumentstudier utgörs i studien.				

I en kvantitativ enkätundersökning kallas de som undersöks för respondenter, i denna studie 

är dock enkätundersökningen kvalitativ (Johannessen & Tufte 2003). För att i den löpande 

texten kunna särskilja de som har intervjuats och de som har besvarat enkäten har vi valt att 

benämna de intervjuade som informanter och de övriga för respondenter. Respondenterna i 

studien består av en tjänsteperson från länets respektive kommuner vilket var ett naturligt 

urval då en av frågeställningarna riktade in sig på kommunernas perspektiv på begreppet 

boendeattraktivitet. Utifrån vår kontaktperson på Länsstyrelsen Dalarna fick vi ta del av en 

bostadsmarknadsenkät de utfört under 2017 där relevanta tjänstepersoner från länets alla 

kommuner besvarat frågor kring bostadsutvecklingen i respektive kommun. Kontaktuppgifter 

till den tjänsteperson som besvarat enkäten fanns angivna i dokumentet. Anledningen till att 

just dessa tjänstepersoner kontaktades var för att vi gjorde bedömningen att de bör ha relevant 

kunskap i deras kommuns bostadsfrågor eftersom de deltagit i Länsstyrelsens undersökning. 
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3.4. Genomförande  

3.4.1. Intervju  
Den kvalitativa metoden utgick ifrån strukturerade intervjuer där en förutbestämd 

intervjuguide med olika teman och underfrågor i en viss ordning var formulerad redan innan 

intervjun (se bilaga 1). Inga svarsalternativ fanns tillgängliga vilket ger personligare och 

bredare svar som i sin tur ger en intressantare diskussion i analysdelen (Johannessen & Tufte 

2003). Vi kontaktade informanterna via mail och beskrev där studiens syfte och anledning till 

att informanten blev tillfrågad. Vidare bokades ett en timmes möte in på informantens 

arbetsplats för att vara tidssparande för dem samt för att främja deras trygghetskänsla, vilken 

kan utebliva om intervjun istället sker på forskarens hemmaplan (Johannessen & Tufte 2003).  

 

Innan intervjun började klargjorde vi de etiska spörsmålen för informanten och fick dess 

godkännande samt presenterade oss själva. Informanterna tillfrågades även om de önskade 

anonymitet eller om de godkände att namn och titel nämns i studien. Frågan upprepades efter 

intervjun för att säkerställa deras godkännande. Intervjuerna spelades in via en 

inspelningsapplikation i en av forskarnas mobiltelefoner efter informanternas godkännande. 

Materialet användes enbart för transkribering. Samtliga intervjuer utgick ifrån samma 

intervjuguide men frågorna anpassades något efter informanternas tidigare svar samt för att 

hålla oss inom den bestämda tidsramen för att respektera informanternas tid.  

 

Nackdelen med en strukturerad intervju är dock att svaren inte alltid blir lika flexibla och ger 

inte samma utrymme till informanten att själv ta med delar de tycker passar in vilket kan göra 

att vissa viktiga delar och aspekter inte tas med (Johannesssen & Tufte 2003). Intervjuerna 

avslutades därför med att fråga om informanten ville lägga till någonting som inte funnits med 

i frågorna. Efter avslutade intervjuer transkriberades inspelningen i text. Inga anteckningar 

togs under intervjuernas gång för att undvika att distrahera informanterna. Vi var båda istället 

aktiva frågeställare och diskuterade upplevelser och känslor direkt efter avslutad intervju och 

noterade dessa.   

 

3.4.2. Enkät 
Respondenterna kontaktades via mail för en öppen enkätundersökning (se bilaga 2). I mailet 

fanns en beskrivning av arbetet och undersökningens syfte samt en beskrivning av oss som 

forskare och vår utbildning. I mailet fanns även de fem frågorna som enkäten innehöll samt 

ett förtydligande om vilken typ av svar vi efterfrågade. Bland annat att vi inte sökte referat 
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från bostadsprogram eller liknande samt att vi inte krävde några långa och väl detaljerade svar 

utan mer en kortfattad beskrivelse. Frågorna fanns med direkt i första mailet för att förenkla 

det för respondenterna att besvara frågorna samt för oss att veta vem som svarat och inte. 

Meddelandet och frågorna hölls korta för att de inte skulle uppfattas som allt för långt och 

tidskrävande vilket kan leda till att respondenten inte vill ta sig tid att svara (Hultåker 2012).  

Anonymitet och de etiska spörsmålen är svårare att bevara i en enkätundersökning vilket gör 

att vi endast benämner kommunens namn och inte tjänstepersonen som besvarat enkäten. Det 

är även större risk för missförstånd i en enkätundersökning samt att svarsfrekvensen kan vara 

låg då forskare och respondent inte träffas i ett fysiskt möte. Dock är det enklare för 

respondenten att själva bestämma när denne har möjlighet att besvara frågorna utan att boka 

in ett möte (Eliasson 2013).    

 

Till de som inte besvarat enkäten efter cirka tio dagar skickades en påminnelse med samma 

frågor och meddelande som tidigare samt ett påminnelsemeddelande där vi visade vår 

medvetenhet om att tid och möjlighet kanske inte alltid finns. Det är en svår avvägning att inte 

vara för påstridig men heller inte för nonchalant, därav skickades endast en påminnelse. Efter 

besvarad enkät skickades ett kort meddelande tillbaka där vi tackade för deras medverkan och 

visade vår tacksamhet till att de tagit sig tid att utföra någonting utöver deras arbetsuppgifter. 

Detta för att ge en god bild av oss som forskare och det universitet vi representerar samt att 

skapa en respektfull kontakt med respondenten (Trost 2012).   

 

Av 15 kommuner skickades 14 enkätundersöknar ut då Rättviks kommun saknade 

kontaktuppgifter från Länsstyrelsens tidigare undersökning. Utöver det fanns fyra stycken 

bortfall från kommuner som inte besvarade enkäten. Det fanns inget tydligt mönster i vilka 

kommuner som inte svarade utan det verkar endast vara slumpmässigt och kan ha flera olika 

anledningar. Exempelvis långvarig sjukfrånvaro, felaktigt inskriven mailadress, bortglömt 

mail eller bortsorterat av något filter	(Hultåker 2012).  

3.4.3. Dokumentstudie av översiktsplaner 
Dokumentstudierna bestod av att samtliga kommuners översiktsplaner analyserades. Syftet 

med analysen av översiktsplanerna var att undersöka användningsområdet av ordet 

attraktivitet. För att göra detta möjligt användes enbart digitala översiktsplaner där 

sökfunktionen användes och sökte efter ordet attraktiv, där även attraktivitet innefattas. Det 

blev då möjligt att se hur många gånger ordet används i dokumentet. Denna form av 
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dokumentstudie är en kvantitativ innehållsanalys där förekomsten av ett visst ord eller 

fenomen räknas (Boréus & Bergström 2012).  Det analyserades även i vilket sammanhang 

ordet angavs. Antalet gånger som ordet angavs jämfördes sedermera med enkätensresultat 

samt sammanställdes i ett stapeldiagram. På grund av att enbart digitala översiktsplaner 

användes kunde inte Rättviks kommuns översiktsplan vara en del av studien då den endast 

finns tillgänglig i pappersformat. De kommuner som bortföll i enkätstudien var ändå en del av 

dokumentstudien med enda skillnaden att den inte kunde jämföras med något enkätsvar.  

3.5. Kodning- och analysprocess 
I det transkriberade materialet från intervjuerna och den sammanställda texten från 

enkätundersökningen söktes det efter relevanta teman till studiens syfte. Återkommande 

teman markerades i en gemensam färg i alla dokumenten för att kunna sammanställa och 

jämföra dessa. Specifika begrepp som exempelvis sjönära läge kopplades samman med svar 

som innefattade samma sak men beskrevs med annat ord, exempelvis nära till vatten. Likheter 

och motsättningar mellan svaren markerades i skilda färger för att kunna urskilja ett utfall av 

empirin. Dessa likheter och skillnader användes sedan i en diskussion i analyskapitlet.  

I resultatdelen gjordes två separata delar där den första presenterade resultatet från 

intervjuerna. Där valdes några återkommande och relevanta teman ut som agerade 

underrubriker med en underliggande sammanställning av samtliga informanters svar. Allt 

material från intervjuerna finns därför inte med under resultat delen utan endast det som 

utgjorde en extra relevans till teorierna och andra informanters svar.  

I den andra delen av resultatkapitlet presenterades enkätundersökningen samt 

dokumentstudien. Varje kommun delades upp var för sig och innefattade en sammanställning 

av de inkomna enkätsvaren samt en kort reflektion över dokumentstudiens förhållande till 

enkätundersökningen. I analyskapitlet diskuterades sedan de båda resultatdelarna med 

varandra där likheter och skillnader togs med i relation till teorierna.   

3.6. Metod- och källkritik  
Den första personen vi intervjuade var vår kontaktperson på Länsstyrelsen Dalarna som 

efteråt fick ge en feedback på om frågorna var lätta att förstå samt relevanta för det ämne vi 

forskar inom. Det uppkom då att en av intervjufrågorna var något svårbegriplig och 

överflödig. Denna fråga togs därför bort till nästkommande intervjuer och används inte till 

analysen.  
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Att vår kontaktperson på Länsstyrelsen var en av informanterna kan upplevas påverka hennes 

svar något då hon varit väl insatt i ämnet och våra tidigare diskussioner. Hennes kunskap 

bedömdes dock vara så pass värdefull och relevant att vi inte ville undvika hennes medverkan. 

Medvetenheten till denna aspekt fanns dock med under analysen.  

 

På grund av olika långa svar från informanterna tvingades vi styrka några frågor för de 

informanter som angav längre svar för att hålla oss inom den avtalade tidsramen. Därav har 

alla informanter inte besvarat samtliga frågor vilket kan ha en viss påverkan i utfallet av 

analysen. En medvetenhet finns att informanterna och respondenterna inte heller besvarat 

samma frågor vilket tas i beaktande i jämförelsen av svaren.  

 

3.7. Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet har en viss relation till varandra varav det inte går att utesluta den ena 

och endast fokusera på den andra. Patel och Davidsson (2003) nämner tre viktiga riktlinjer för 

att säkerställa studiens kvalitet och tillförlitlighet.  

• Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 

• Låg reliabilitet ger låg validitet. 

• Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 

(ss. 99). 

Validitet handlar om att säkerställa giltigheten i studien, genom att det som avses att studeras 

är relevant med det som faktiskt studeras (Björklund & Paulsson 2003). För att säkerställa en 

hög validitet har intervjufrågor och enkätfrågor utformats för att kunna besvara 

frågeställningar. Även det metodologiska angreppssättet har anpassats utefter syfte och 

frågeställningar.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet till undersökningsdata, det vill säga om studien skulle få 

samma utfall om den upprepas. Vikt ligger i vad som har använts, hur det har samlats in samt 

hur det har sammanställts och bearbetats (Björklund & Paulsson 2003; Johannessen & Tufte 

2003). För att säkerställa reliabiliteten kan exempelvis två personer med samma yrkesroll 

deltaga i samma undersökning vilket våra informanter från Länsstyrelsen får representera. De 

tre politikerna har alla en politisk roll och verkar länstäckande men har olika politiska 

inriktningar vilket ger tre olika infallsvinklar från det politiska perspektivet.   
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3.8. Operationalisering 
Operationalisering är där vetenskapliga teorier och centrala begrepp tolkas och förankras i 

studiens verkligenhet. Detta görs genom att omformulera teorier till intervju- eller enkätfrågor 

för att de ska passa studiens syfte och besvara frågeställningarna. Detta för att kunna förankra 

teorierna till intervju och enkät för att dessa ska vara en naturlig del genom hela studien och 

förenkla analysen då teori och empiri är anpassade till varandra (Patel & Davidsson 2003). I 

denna studie blir det relativt tydligt vad som svarar på vad då det finns två frågeställningar 

och två olika metoder används. Till den första frågeställningen används intervjuerna och dess 

material till att besvara frågan. För att vara säkra på att informanterna skulle besvara allting 

som krävs för att förankra de i teorierna utformades en intervjuguide med olika teman. Varje 

tema syftade till att kunna lyftas in i de olika teorierna. I ett av temana fanns en önskan om en 

beskrivning av sju faktorers betydelse. Dessa sju faktorer ämnade kunna förankras i följder 

som teorierna skulle ge i verkligheten.  

 

Enkätfrågorna utformades för att ge en individuell bild av respektive kommuns uppfattning av 

begreppet attraktivitet. I och med att studien utgår från ett abduktivt angreppssätt ställdes 

enkätfrågorna mer öppna än intervjufrågorna för att få nya perspektiv som kunde leda till att 

fler teorier kunde kopplas till ämnet. Det fanns även med en fråga av strategiska skäl som 

skulle kopplas samman med resultatet från dokumentstudien.  

 

3.9. Forskningsetiska principer  
För att undvika att människor tar fysisk- eller psykisk skada i forskningssyften har 

Vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska principer som måste följas vid en forskning. Det 

är forskaren eller forskarna som ansvarar för att värdera om undersökningen kan komma att 

ge negativa konsekvenser för undersökningsdeltagaren eller uppgiftsgivaren. Genom att 

förhålla sig till de etiska principerna undviks att någon skada tas. 

Dessa forskningsetiska principer har förtydligats i fyra stycken huvudkrav. 

• Informationskravet - forskaren skall informera berörda deltagare kring 

undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet - en person som deltar i undersökning har själv rätt att bestämma 

över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet - personuppgifter ska hanteras och förvaras på ett sätt att ingen 

obehörig kan ta del av det. 
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• Nyttjandekravet - information som samlas in får endast användas i forskningsändamål.  

(Vetenskapsrådet 2002). 

Vid förfrågan till intervju beskrevs tydligt studiens syfte vilket även upprepades innan själva 

intervjun. Genom att beskriva de forskningsetiska principerna för informanterna var de 

medvetna om deras rättigheter. Enkätundersökningen var helt frivillig och inga 

personuppgifter används.  
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4. Resultat och empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin av både intervjuer och enkätundersökning i 
jämförelse med dokumentstudien i en sammanfattande skrift uppdelad var och en för sig för 
att förtydliga de inkomna resultaten, de diskuteras sedan vidare i nästa kapitel.  

4.1. Resultat av intervjuerna  
Efter att ha intervjuat tre politiker och två tjänstepersoner på Länsstyrelsen i Dalarna, kan vi 

tydligt se att boendeattraktivitet är ett aktuellt ämne där alla är överens om att begreppet har 

olika betydelse från person till person, med tyngd att det varierar beroende på livssituation. 

Barnfamiljer eftersöker trygghet och närhet till skola och barnomsorg, äldre söker antingen 

lugnet i trygghetsboende eller närhet till den centrala serviceutbud som butiker och 

vårdcentral. Tillgång till det sociala samhället med grannar, gemenskap, vänner och familj 

bidrar till trygghet och trivsel enligt samtliga informanter, vilket skapar boendeattraktivitet.    

 

Våra informanter har varit tre stycken Dalapolitiker från olika partier, socialdemokraterna, 

centerpartiet och moderaterna. Två av de är verksamma som politiska ordföranden i Region 

Dalarna och den tredje representerar oppositionsrådet i landstinget Dalarna. De två 

tjänstepersonerna kommer från Länsstyrelsen Dalarna och har liknande arbetsområden, den 

ena titulerad länsarkitekt och den andra planarkitekt.       

 

Abbe Ronsten (S) Politisk ordförande Region Dalarna   

Sofia Jarl (C) 1: a vice politisk ordförande Region Dalarna 

Ulf Berg (M) Oppositionsråd Landstinget Dalarna 

Frida Ryhag Länsarkitekt Länsstyrelsen Dalarna 

Eva Stigeberg Planarkitekt Länsstyrelsen Dalarna 

 

Informanterna har gett sitt godkännande till användning av namn och arbetstitel. Nedan 

benämns informanterna enbart med efternamn.  

 

4.1.1. Boendeattraktivitet i Dalarna 
Informanterna fick besvara frågan va de tror att boendeattraktivitet innebär för invånarna i 

Dalarna och var alla överens om att det ser olika ut beroende på livssituation. Några faktorer 

som de ändå trodde var mer generella över Dalarna var närhet till natur, vatten och den 

kulturella traditionen. Boendeattraktivitet över lag menar de beror mycket på närhet och 

tillgång till arbetsmöjligheter, blandade boendeformer och ett brett utbud av idrottsaktiviteter. 
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Ryhag menar att den idylliska bilden av Dalarna är något typiskt svenskt med röda stugor nära 

vattnet med en pittoresk och småskalig känsla, något som lockar människor utifrån att vilja 

bosätta sig i Dalarna. Hon menar att det absolut finns, men att Dalarna även har så mycket 

mer än det, med ett brett och blandat utbud som kanske inte är lika känt utifrån sett. Även 

Ronsten menar att Dalarna erbjuder en stor variation samt att de har ett starkt varumärke som 

även det kan bidra till en ökad attraktivitet. Dock menar Jarl att Dalarna ibland kan vara 

onödigt konservativa och inte borde vara rädd för förändringar och utveckling. Hon menar att 

variationen är viktig för att det ska finnas någonting för alla, de röda stugorna på landsbygden 

ska självklart bevaras men de större städerna Falun och Borlänge menar hon kan vinna på att 

ha några höghus för att öka boendevariationen, vilket främjar attraktiviteten för länet.  

 

”Det är svårt att vara generaliserande jag tycker inte riktigt om det jag tror att vi är 
ganska olika även om vi kanske har liknande behov så är det ändå olika hur vi tycker. 
Det är viktigt att det finns olika både små röda stugor i byar och helst skulle jag vilja 
ha några höghus i Falun eller Borlänge det är liksom ingen motsättning att vi vill ha 

både och” – Jarl 
 

4.1.2. Natur och sjönära läge  
Natur och vatten är någonting som informanterna är överens om att Dalarna har gott om. 

Ryhag, Jarl och Berg menar att de som bosätter sig nära skogsområden är de invånare som har 

intressen kopplade direkt till skog och natur. Stigeberg menar däremot att tillgången till 

naturområden är viktig för de flesta, trots att många kanske inte utnyttjar den allt för ofta är 

ändå tillgången till den en dragningskraft menar hon. Ronsten är inne på att alla kommuner i 

Sverige har mer eller mindre skog och att det enda som egentligen skiljer är mängden och 

utseendet på träden. Han anser därför att är lönlöst att försöka locka till sig invånare genom att 

säga att det finns fin natur. Kommunerna behöver istället fokusera på hur de kan ta vara på 

naturen och mer använda det i marknadsföringssyfte.  

 

”Naturen är något som alla kommuner i Sverige pratar om, att de har sån fin 
natur. Sen ser den olika ut, det finns mer träd här än i Skåne och det är andra träd 

men alla talar om natur och alla har det men det tror jag inte är någonting man kan 
locka med” - Ronsten 

 
Sjönära läge anses ofta vara förknippat med ett attraktivt läge. Ronsten menar däremot att det 

kanske inte enbart är närheten till sjön som gör området attraktivt, även Stigeberg är inne på 

samma spår och ser sjönära läge mer som en bonus än ett avgörande i valet av bostadsplats. 

Ronsten anser även att sjönära lägen ofta stiger i pris vilket gör dessa boenden begränsade och 
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enbart tillgängliga för de med ett starkt kapital vilket även Ryhag bekräftar. Ronsten menar 

samtidigt att det kan vara en investering att köpa bostad nära vatten då de ofta garanterar 

pengarna tillbaka vid eventuell försäljning. Däremot bör det finnas sådana lägen för att skapa 

en bredd och variation i länets bostadsutbud. Det finns dock en risk att det bidrar till en ökad 

segregation att invånare med mer pengar bor vid vattnet menar Ronsten. I motsatts till 

Ronsten menar Berg att sjönära läge spelar mycket stor roll i valet av boendesplats för att 

människan överlag älskar vatten och det bidrar till en rogivande miljö. De är båda dock eniga 

om att det bevarar fastighetens ekonomiska värde.    

 

Berg och Jarl är eniga om att strandskyddsregleringen är för strikt och att det hindrar 

utbyggnaden av attraktiva boendeformer på landsbygden. De menar att regleringen mer är 

anpassad för Stockholmsområden men att det slår hårdast mot landsbygdskommuner. Jarl 

anser att ett strandskydd på tio meter skulle vara tillräckligt istället för hundra meter som 

lagen säger idag och då gör det näst intill omöjligt att hitta platser nära sjöarna i Dalarna att 

kunna bygga nytt på. De båda förtydligar att strövområden och allmänna tillgångar till strand 

självklart måste bevaras men kanske inte i lika hög utsträckning som idag. Berg menar att 

regleringen borde omvändas, istället för förbud kring hela sjön räcker det med förbud på 

utvalda ytor som ska bevaras för allmänheten och resterande mark kan vara byggbar utan 

strikt reglering.  

 
”Jag tycker man ska vända på det, man ska förbjuda byggande där du behöver 

stranden för friluftslivet men det finns ju hur mycket strand som helst där inte en 
människa sätter sin fot så jag tror det är överdrivet. Vänd på det, förbud där det 

absolut inte ska byggas för där behöver människor kunna röra sig och sen släpper du 
på för vatten på det på andra ställen för vatten har ju en förunderlig dragningskraft 

på människan och boende det kommer man inte ifrån” - Berg 
 

 

4.1.3. Arbetspendling 
Arbetsmöjligheter är det som samtliga informanter anger vara en viktig del för att bosätta sig 

på en plats, därav är tillgång till att kunna pendla viktig i ett utbrett län som Dalarna. 

Stigeberg menar att närhet och tillgång till pendlingsmöjligheter rent av kan vara avgörande i 

valet av boendeplats. Berg som är bosatt i södra Dalarna, lyfter ofta möjligheten och närhet att 

pendla därifrån till Stockholmsområdet som han menar att många inte är medveten om. 

Ronsten menar dock att Dalarna i stort ligger bra till men ändå något för långt bort för att 

verkligen kunna utnyttja den närheten till storstäderna fullt ut men han ser det ändå som en 
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styrka och som en utvecklingspotential. I takt med att människan blir allt mer miljömedveten 

menar Jarl att allt fler hushåll vill välja bort bilen framför kollektivtrafik. Även Ronsten och 

Ryhag menar att behovet av kollektivtrafikpendling kommer öka i framtiden och kräver 

förbättringar på länets kollektivtrafikförbindelser. Det är blandade åsikter om kvaliteten på 

länets kollektivtrafik men framför allt lyfts det fram att tågpendlingen måste bli bättre och 

snabbare. Landsbygdsbussar är det största problemet enligt Berg som menar att det är svårt att 

få det att gå ihop både tidsmässigt och ekonomiskt. 	

Jarl menar att det finns ett liknande hinder kring järnvägsstationer som med 

strandskyddsregleringen men att det där istället regleras hårt av bullernivåer. Hon menar att 

byggtekniken utvecklas snabbt och att det borde kunna innebära att det är möjligt att bygga i 

närheten av järnvägsstationer utan att överskrida rekommenderade bullernivåer. Det skulle 

gynna kollektivtrafikpendlingen att kunna bo nära järnvägsstationer menar hon.   

 
”Nu går byggtekniken så otroligt framåt, man kan bygga ett hotell vid Arlanda 

där man inte hör flyg som kommer och går då borde man också kunna bygga boende 
vid järnvägsstationer eller med 50-100 m marginaler” - Jarl 

 

 

4.1.4 Rykte 
En plats rykte kan påverka både positivt och negativt beroende på vad ryktet säger, Berg 

menar dock att ett negativt rykte påverkar mer än ett positivt. Informanterna är eniga om att 

ryktet påverkar men är osäkra på i vilken grad. Ett negativt rykte kan vara skadligt för platsen 

och svårt att bli av med. Ronsten och Ryhag tror dock att Dalarna över lag har ett relativt gott 

rykte som påverkar attraktiviteten i en positiv mening. En plats med gott rykte är lättare att 

känna sig trygg i menar Stigeberg.  

 

4.1.5 Vad är det som lockar till och från Dalarna? 
Vad är det då som lockar att flytta till eller från Dalarna? Ronsten och Jarl tror att den största 

risken till att någon flyttar från Dalarna är att kärlek eller arbete finns och lockar mer på annan 

ort, något de menar att det inte går att göra särskilt mycket åt. Ronsten menar att det i det 

flesta fall inte är någonting som lockar bort från Dalarna utan mer något som lockar till en 

annan plats. Berg menar att det är viktigt och bra att ungdomar flyttar utanför länet för att 

studera och se något mer än bara hemorten, dock menar han att det då är viktigt att det finns 

jobb och annat som lockar dem tillbaka. Jarl anser att det är viktigt att barn och ungdomar får 
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en trygg och bra uppväxt och skolgång i Dalarna för att de senare ska vilja stanna kvar eller 

flytta tillbaka. Släkt och vänner är något som de flesta av informanterna anser vara en viktig 

faktor till att stanna kvar på en plats alternativt komma tillbaka till efter avslutade studier eller 

liknande. Tillgång till underhållning anses inte vara någon viktig faktor för majoriteten av 

informanterna. Ronsten däremot menar att det blir allt viktigare och att det kulturutbud som 

finns i länet måste bevaras. Underhållning som restaurang eller bio och teater är utbud som 

informanterna mer anser att det bör finnas inom rimligt räckhåll men inte nödvändigtvis direkt 

i närhet till boendet samt att det givetvis skiljer sig beroende på intresse och livssituation.  

 

4.1.6. Dalarnas styrkor och svagheter 
Gott om tillgång till natur är en styrka som fler av informanterna lyfter fram samt en stark 

kulturtradition som genererar i ett brett utbud. Jarl påpekar att kulturutbudet är stort i både 

städerna och på landsbygden med flertalet stora evenemang, allt från det traditionella till det 

mer moderna, det finns någonting för alla tänker hon. Dalarna i sig är ett starkt varumärke 

menar Ronsten som han ser som en styrka för länet. Flera av informanterna är överens om att 

det utifrån sett finns en ganska känd bild av hur Dalarna ser ut och är vilket i de flesta fall 

anses vara positivt samt att det är ett starkt turismlän som lockar besökare året om. 

Exempelvis att Dalarna är den sydligaste fjällregion i landet lockar både besökare och boende. 

Eftersom Dalarna har både fjällmiljö och mer öppna landskap ses det som ett län med en stor 

bredd vilket lyfts fram som en styrka. Den stora variationen i både natur men även i 

boendeformer anses vara positivt för länet då det finns något som passar de allra flesta.    

  

Berg lägger tyngd vid export, då Dalarna är ett av landets viktigaste exportlän, av framför allt 

stål, trä och papper, anser han att det är en styrka som både bidrar till arbetsmöjligheter men 

också rent ekonomiskt och marknadsföringsmässigt. För att svara upp till arbetsmöjligheterna 

krävs att pendlingsförhållanden är goda vilket Ryhag anser att det är i länet tack vare 

småskaligheten och ortsstrukturen med korta avstånd mellan orterna bidrar det till bra 

regionala pendlingsstråk, åtminstone mellan de större noderna, vilket är en fördel för länet.  

 
“Jag tror att man har en ortsstruktur som möjliggör pendling, det är en småskalighet 
och det är nära mellan orterna. Det tror jag är framtiden för jag tror att i framtiden 
vill man inte bo där saker och ting är för stort och tar för lång tid så då kan Dalarna 
ha en fördel för vi har inga storstäder och för att vi har den här närheten så får man 

till vettiga pendlingsstråk så skulle vi vara än mer attraktiva” - Ryhag 
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Även Stigeberg anser att pendlingsmöjligheterna är goda samt att det finns gott om vackra 

naturområden som stärker länets attraktivitet.  

 

Pendlingsmöjligheterna kan dock även ses som en svaghet för länet då det inte till fullo svarar 

upp till det behov som finns. Ryhag som ändå anser att pendlings förhållandena var relativt 

goda i länet, menar att kollektivtrafikpendlingen har sina brister vilket gör att många blir 

beroende av bilen. Även Berg menar att kollektivtrafiken i länet har sina brister, särskilt på 

landsbygden där han anser att kollektivtrafiken inte ens är ett alternativ. Majoriteten av 

informanterna menar att tågpendlingen är och blir allt viktigare men att exempelvis 

Dalabanan måste blir bättre för att kunna svara upp till de behov som finns. Jarl menar att 

busstrafiken aldrig kommer kunna bli mycket snabbare än biltrafiken vilket ställer ännu högre 

krav på tågtrafiken för att kunna öka kollektivtrafikpendlingen. Hur järnvägen är dragen i 

länet kan därför ses som en svaghet eftersom den inte når alla kommuner och har inte den 

starka förbindelsen med omkringliggande noder som kan vara avgörande för 

gränsöverskridande pendling.  

Andra svagheter i länet som informanterna lyfter fram är bland annat att länet saknar en större 

stad med en storstadskänsla som kan fungera som motor i länet. Idag finns istället två 

jämnstora städer i närheten av varandra men de borde istället vara en stor stad anser flera av 

informanterna. Även utbildningsmöjligheterna är svaga i länet då en stor högskola eller 

universitet saknas då det istället finns en mindre högskola uppdelad i två campus. Risken blir 

då att många av länets ungdomar lämnar Dalarna för att studera på annan ort och inte flyttar 

tillbaka igen. En annan svaghet som Jarl var inne på tidigare är att hon kan se länet som något 

konservativt vilket gör att det kan vara svårt att ta sig in i samhället som ny invånare tror hon. 

Samtidigt tänker hon att det kan vara vanligt även på andra orter och att invånarna i Dalarna 

trotts allt blir allt mer toleranta och välkomnande och hänvisar bland annat till prideparaden 

som för varje år växer i Dalarna. 	

Den kommande regionbildningen som planeras i länet där Region Dalarna och Landstinget 

Dalarna slås ihop ser Berg som en fördel om den utnyttjas på rätt sätt. Ryhag menar ändå att 

det kan vara både en möjlighet och ett hot att påskynda samhällsplaneringen i kommunerna. 

Hon menar att det inte är gynnsamt att försöka kopiera omkringliggande läns strukturer utan 

istället fokusera på de förutsättningar som finns i just Dalarna och försöka se framåt i tiden 

och fundera över vilken den bästa lösningen är både idag och imorgon. 
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4.2. Resultat av enkätundersökning med kommunerna 	
Resultatdelen innefattar både enkätsvar och resultat från dokumentstudien som inkluderas i 

enkätundersökningens empiri. Se tabell 1 för en tydligare presentation av användningen av 

ordet attraktiv. På enkätundersökningen svarade tio av 15 kommuner. Se bilaga 2 för 

enkätfrågor. 

4.2.1. Avesta 
Avesta kommun menar att attraktiva bostäder är de som motsvarar invånarnas behov och 

önskemål och förtydligar därmed att det ser olika ut för olika grupper av invånare och 

individer. Närhet till vatten, grönområden, kommunikation och tillgänglighet anser de som 

typiskt attraktiva bostäderna. För att skapa dessa bostadsområden tar de hjälp av invånarna för 

att ta reda på vilka önskemål som finns hos dem och arbetar sedan efter dessa för att 

förhoppningsvis kunna uppfylla önskemålen. De arbetar även hårt med att marknadsföra sitt 

jobb med dessa frågor för att få fler att vilja stanna eller flytta till kommunen. 

  

Avesta kommun menar att deras styrkor är det arbetssätt som de använder sig utav i kontakten 

med invånarna. Tillgång till mark och ett starkt samarbete är andra styrkor som de lyfter fram. 

Deras svagheter däremot anser de är att det är svårt för en mindre kommun att kunna locka till 

sig byggherrar som av ekonomiska skäl ser en större vinst med att bygga i storstäder vilket 

begränsar Avesta kommuns möjlighet till nyproduktion av bostäder. 

 

Ordet attraktiv är ett ord som de uppger används ofta och som de inte väljer att undvika, 

vilkens syns tydligt i deras översiktsplan från 2007 där ordet finns med hela 66 gånger. Ordet 

finns med i flera olika sammanhang, framför allt hänvisar de ofta till Dalarnas tillväxtprogram 

som var aktuell mellan 2003 till 2007 där en del hette “Det attraktiva Dalarna”. Andra 

områden då ordet ofta finns med är när det diskuteras om sjönära läge, stadskärnan och 

centrum, skog och grönområden, friluftsliv och kollektivtrafik. De använder även ordet 

mycket i samband med att marknadsföra sig själva som kommun och Dalarna som region. 

Boendeattraktivitet finns också med i planen och riktar in sig både mot de idag boende 

invånarna men också potentiella inflyttare (Avesta kommun 2007). 

  

4.2.2. Borlänge 
För Borlänge kommun är ett attraktivt bostadsområde en plats där människor i olika åldrar, 

sysselsättning och livssituation ändå kan bo och verka tillsammans. De anser att möten och 
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kontakter mellan människorna som bor i ett område tillsammans kan vara med och påverka 

utvecklingen i området genom att dela med sig av erfarenheter och skapa en sammanhållning. 

Platsens läge kan också påverka boendeattraktiviteten enligt kommunen och ser exempelvis 

sjönära eller centralt som särskilt attraktiva platser. För att främja boendeattraktiviteteten i 

kommunen arbetar de, förutom att stimulera till möten mellan de som bor i olika 

bostadsområden, att skapa blandade upplåtelseformer med blandade boendetyper och 

storlekar. De satsar även mycket på att skapa goda utemiljöer genom att exempelvis koppla 

samman gång- och cykelvägar med kollektivtrafiken eller utveckla den tekniska 

infrastrukturen med att bygga ut VA och fiber.  

 

Borlänge kommun kämpar med att tvätta av sig det gamla förlegade ryktet att Borlänge är en 

industristad med hög kriminalitet vilket inte stämmer idag. Arbetsmarknaden har blivit allt 

mer diversifierad och antalet anmälda brott är lägre per capita än i hela riket som helhet 

uppger Borlänge kommun. Kommunens styrkor däremot är att de har goda kommunikationer 

med både järnväg, bilväg och flyg samt ett välfungerande gång- och cykelnät. Närheten till 

sjön Runn och en god arbetsmarknad är andra fördelar som kommunen har. De anser att 

varierade boendeformer och generellt trygga boendemiljöer med tillgång till service är 

aspekter som anses vara attraktiva hos de flesta och på så vis kan leda till att fler väljer att 

bosätta sig i deras kommun. Ordet attraktiv eller attraktivitet försöker de att undvika i sina 

styrdokument då det lätt kan förknippas med dyra, stora och sjönära bostäder för 

höginkomsttagare som inte endast är den grupp som Borlänge vill locka till sig. Dock används 

ordet attraktiv 22 gånger i Falun-Borlänges gemensamma översiktsplan där 

boendeattraktivitet ofta används och ibland även i samband med sjönära läge som Borlänge 

kommun egentligen vill undvika. De visar dock på en medvetenhet i översiktsplanen att 

boendeattraktivitet kan innebära olika saker för olika personer och för en diskussion kring 

detta (FalunBorlänge kommun 2014). 

  

4.2.3. Falun 
Ett attraktivt bostadsområde enligt Falu kommuns tjänsteperson handlar mycket om läge med 

en vacker utsikt och välbevarad kulturmiljö. Centralt läge kan också anses som ett attraktivt 

bostadsområde samt närhet till sjö och vatten. Tillgången till kommersiell och offentlig 

service så som livsmedelsbutik, skola och förskola med säkra vägar till och från hemmet, 

kommunikationer med framför allt kollektivtrafik och grönområden är aspekter som anses 

extra attraktiva enligt Falu kommun. För boende på landsbygden finns gott om tillgång till 
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grönområden men kan istället sakna fritidsaktiviteter vilket kan vara avgörande för 

barnfamiljer och ungdomar. För den äldre befolkningen är så kallade “gröna rum” viktiga 

både inomhus och utomhus vilket är hälsosamt och viktigt i boende för äldre. Falukommun 

har arbetat med att inventera sina markområden för att kunna hitta möjligheter till förtätningar 

som kan främja till att dessa attraktiva bostadsområden kan skapas. På landsbygden läggs 

fokus på att förtäta de orterna som har livsmedelsbutik och eller skola och ser till 

busslinjestråk finns längs de vägarna.  

 

Faluns främsta styrka ligger i att de har ett stort utbud av kulturmiljöer och kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader samt världsarvet Falu koppargruva som kan bidra till att staden kan 

upplevas som attraktivare och därmed få attraktivare bostadsområden. Det finns en stor 

konkurrens på marknadsanspråket och restider till bland annat arbete eller liknade är 

jämförelsevis med större städer relativt korta. Faluns vision om att förtäta skapar dock en 

konflikt mellan ekosystemtjänster och bostadsbyggandet. Falukommun är medvetna om att 

invånare efterfrågar olika saker och har olika behov i frågan kring boende vilket gör att de 

strävar efter att ha ett varierat bostadsutbud. Nya bostadsområden ska innehålla både villor, 

lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Framför allt prioriteras de upplåtelseformer 

som är underrepresenterade i området. I kommunens fördjupade översiktsplaner eftersöks 

områden som tillåter förtätning eller nyexploateringar. Kommunen anger att de använder sig 

av ordet attraktiv, framför allt i deras bostadsprogram men det finns även med i 

FalunBorlänges gemensamma översiktsplan från 2014, 22 gånger. Framför allt i samband 

med beskrivningar om boende men även att trafiklösningar och gångstråk ska vara attraktiva. 

De beskriver sig själva som det attraktiva FalunBorlänge och lägger även tyngd i att skapa en 

attraktivitet i hela Dalarna (FalunBorlänge kommun 2014). 

 

4.2.4. Gagnef 
Boendeattraktivitet i Gagnef kommun är de många byarna de har med vackra omgivningar 

och en stark gemenskap. Deras åtta tätorter ligger alla belägna utmed Dalälven och har närhet 

till de större kommunerna Falun, Borlänge och Leksand. En idyllisk ort med traditionella 

byggnader lockar boende till Gagnef som dessutom kan erbjuda småhus till fördelaktiga priser 

ofta med närhet till älven. Genom att förtäta de befintliga orterna och samtidigt stärka den 

service som finns hoppas kommunen kunna skapa en än mer attraktiv boendemiljö. Närheten 

till sjöar och vattendrag, ett rikt föreningsliv samt ett brett utbud av fritidsaktivitet och 
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friluftsliv är Gagnef kommuns styrkor som de tror kan locka till att fler väljer att bosätta sig 

permanent i kommunen. Svagheterna däremot är att pendlingsmöjligheterna med kollektiva 

färdmedel är bristfällig samt att kommunens service som barn- och äldreomsorg är utspridd i 

hela kommunen vilket skapar stora kostnader som kunde besparats om det var mer samlat till 

några få orter. Även den kommunala markberedskapen är ett hinder för att kunna utveckla 

kommunen med utbyggnader då det finns en låg tillgång på byggbar mark. Ordet attraktiv 

eller attraktivitet är inget ord som kommunen vill använda sig av då de anser att de inte har 

något behov av att marknadsföra sig då kommunens orter ändå lockar till sig nya invånare. I 

Gagnefs översiktsplan från 1998 finns inte ordet attraktiv med en enda gång vilket stämmer 

överens med den syn som kommunens tjänsteperson har på ordet att det inte är nödvändigt för 

deras del att använda (Gagnef kommun 1998). 

 

4.2.5. Hedemora 
Saknar svar på enkätundersökning. 

I Hedemoras översiktsplan från 2016 nämns ordet attraktiv 19 gånger framför allt i samband 

med att de vill verka som en attraktiv boendekommun. Landsbygd, kollektivtrafik, 

mötesplatser och företagande är andra aspekter som benämns som attraktiva. I de flesta fall 

beskrivs det vad som menas med attraktivitet (Hedemora kommun 2016).   

	

4.2.6. Leksand 
Ett attraktivt bostadsområde i Leksands kommun är ett område med fördelaktig geografisk 

plats där många vill bo och som är byggt och planerat utifrån ekologisk-, social- och 

ekonomisk hållbarhet samt har en tilltalande arkitektur. De är medvetna om att det är en svår 

uppgift men inte en omöjlig. Ett nytt bostadsområde med hållbarhet i fokus planeras i detta nu 

där varierande och anpassade boende utifrån de naturliga förutsättningarna är viktiga. 

Lösningar för dagvattenfrågan i området, ett förstärkt elnät för att kunna bidra med el till 

elbilar, solenergi och bevarande av naturliga gångstråk är några av de viktiga aspekter 

Leksands kommun arbetar med i det nya området för att främja den ekologiska hållbarheten 

som de anser kan vara en del till att ett bostadsområde anses vara attraktivt. Närhet till barn- 

och äldreomsorg är en annan del som de anser är viktig för ett attraktivt bostadsområde. 

Leksand är en växande kommun med stora arealer som dessutom ligger på en relativ hög höjd 

vilket gör att översvämningsrisker är minimala. Leksands kommun arbetar mycket med att 
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skapa boenden och områden som får de invånare som bor där idag att vilja stanna kvar eller 

återvända senare i livet. Natur, fritid, sport och kultur är områden som de satsar särskilt 

mycket på. Tjänstepersonen i Leksands kommun är medveten om att någonting attraktivt 

skiljer sig från person till person men använder ändå ordet i större utsträckning än vad de 

kanske egentligen önskar. I deras översiktsplan från 2014 används ordet attraktiv 9 gånger 

och då framför allt i förhållande till hur de vill att kommunen ska uppfattas och kring 

boendefrågor (Leksand kommun 2014). 

 

4.2.7. Ludvika 
Ludvika kommun anser att framför allt sjönära och centrala områden är attraktiva 

bostadsområden. De ser därför över sin LIS-plan och utökar detaljplaner över de områden 

som i dag saknar en sådan för att kunna bygga på platser där någon är intresserad av att bygga 

eller där de själva i kommunen tror att intresse kan finnas. De många sjöarna i kommunen 

lyfts fram som deras främsta styrka samtidigt som olämplig topografi och mycket 

föroreningar är ett hinder i deras arbete. De arbetar hårt för att kunna locka till sig 

bostadsexploatörer men har problem att få dem att välja Ludvika framför de större städerna 

Borlänge eller Falun som ligger i närheten. Detta gör att det saknas mycket bostäder vilket 

leder till att de som vill bosätta sig i kommunen hindras av att lämplig bostad saknas. Ordet 

attraktiv försöks att undvikas i kommunens arbete och de lägger istället fokus på att försöka 

beskriva vad de menar med attraktivitet. I översiktsplanen från 2013 finns dock ordet attraktiv 

med 54 gånger men i de allra flesta fall beskrivs det i anslutning till ordet vad de syftar på 

(Ludvika kommun 2013). 

 

4.2.8. Malung/Sälen 
Saknar svar på enkätundersökning. 

I översiktsplanen från 2009 nämns ordet attraktiv 17 gånger. Eftersom Malung/Sälen är en 

kommun med stor turistnäring lägger de vikt vid att de vill fortsätta vara en attraktiv kommun 

för besökare men även för fritidsboende och friluftslivet. De beskriver även att de strävar efter 

att kunna erbjuda attraktiva miljöer för boende där både centrum och sjönära lägen finns 

angivna (Malung/Sälen kommun 2009).  
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4.2.9. Mora 
Mora kommun har en stor förståelse för att ett attraktivt bostadsområde skiljer sig mellan 

olika personer och menar att deras arbete måste rätta sig efter invånarnas önskemål. 

Familjeförhållande, ålder, ekonomi med mera påverkar vad som är attraktivt någonting som 

kommunen försöker anpassa sig efter i deras arbete. De värnar för att olika boendeformer ska 

finnas för att kunna passa så många som möjligt samt arbetar för att minimera segregation och 

planerar för en ekologisk hållbarhet. För att ta reda på vad invånarna i kommunen eftersöker 

för bostäder försöker de analysera de olika önskemål som finns samt se vilka olika 

befolkningsgrupper som finns för att kunna skapa någonting för alla. Mora kommuns vision 

lyder regionstad Mora för ett aktivt liv där ett av målområdena är livskvalitet för alla där det 

bland annat täcker in att det ska finnas en god tillgång på bostäder som täcker allas behov. De 

främjar för att ha en hållbar samhällsutveckling och en balanserad bostadsmarknad samt att 

vara förberedda med en god markberedskap för att kunna bygga där intresse och möjlighet 

finns. Trygghet och jämställdhet är andra viktiga parametrar som de arbetar hårt med att 

implicera i bostadsområdena. Framför allt anses sjönära och centrala lägen som de mest 

eftertraktade i kommunen samt närheten till service. Mora kommuns styrkor är dess natur och 

att de har gott om områden att bygga på som kan upplevas som attraktiva platser. De har goda 

förutsättningar för att skapa ett hälsosamt liv för deras invånare med gott om kultur, sport och 

aktiviteter.  

Närhet till kollektiva kommunikationer i form av både tåg och buss gör det enkelt att förflytta 

sig till omkringliggande kommuner för exempelvis arbete. Dock råder problematik att lyckas 

få en tillräcklig busstrafik på landsbygden vilket påverkar hur det går att bygga bostäder där. 

Kommunens svagheter är att de privata bostadsaktörerna gått i konkurs vilket gör att det är 

upp till de kommunala bostadsföretagen att bygga nya bostäder vilket i sin tur gör att det inte 

finns tillräckligt med bostadsrätter som behövs och efterfrågas i kommunen. För att locka 

kommunens invånare att vilja bo kvar eller flytta tillbaka senare i livet arbetar de hårt med att 

ta reda på vilka aspekter som efterfrågas och skapa tillgängliga bostäder för de äldre 

invånarna. De strävar efter att det ska vara enkelt och billigt att bo i Mora kommun samt med 

en stor variation och ett brett utbud av aktiviteter som kan utnyttjas. Arbetslösheten är låg i 

kommunen vilket ger det stora möjligheter att få ett jobb samt att pendlingsmöjligheterna till 

Högskolan Dalarna är goda så även ett välutvecklat bredband som möjliggör studier på 

distans. Ordet attraktivitet och dess innebörd är ingenting som kommunens tjänsteperson har 

tänkt särskilt mycket på och de försöker inte att undvika ordet i varken text eller tal. De 

använder sig utav ordet utan att ge det en närmare fundering på vad det faktiskt kan betyda. I 
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kommunens översiktsplan från 2006 används ordet attraktiv 25 gånger framför allt i samband 

med ett attraktivt centrum eller att de trycker på att de tillhör en attraktiv Siljansbygd (Mora 

kommun 2006). 

 

4.2.10. Orsa 
Ett attraktivt bostadsområde i Orsa kommun är nära naturen med snabb tillgång till både skog 

och sjö men samtidigt nära till centrum och barnomsorg. Trygghet är en viktig och 

övergripande aspekt som ökar attraktiviteten i ett bostadsområde. Det finns idag tomter 

förberedda både i anslutning till sjön men även på andra platser runt om i byarna där det är 

möjligt att kunna bygga om intresse och möjlighet finns. Kommunen äger mycket av den 

mark där det är möjligt att bygga vilket är en fördel för dem att själva kunna vara med att 

styra exploateringen. Det är dock svårt att skaffa nya markområden vilket i sin tur kan ställa 

till problem när intresset för att bygga mer ökar. Orsa kommun anser att det framför allt är 

närheten till naturen som lockar den befolkning som inte vill bo i storstäderna att istället 

kunna tänka sig att bo i Orsa. Ett utvecklat trygghetsboende lockar äldre att byta till ett mer 

anpassat boende eller kanske rent av flytta från en annan kommun till Orsa där de erbjuds 

både ett tryggt boende men också närhet till natur. Ordet attraktivitet uppger kommunen sig 

använda ofta i marknadsföringssyfte för både tomter och hyresrätter. I deras översiktsplan 

från 1994 nämns dock inte attraktiv alls (Orsa kommun 1994).     

 

4.2.11. Rättvik 
Saknar svar på enkätundersökning. 

Översiktsplan finns endast i pappersformat vilket gör att den inte kan tas med i denna studie.  

 

4.2.12. Smedjebacken 
Ett av Smedjebacken kommuns övergripande mål heter attraktivt boende där de arbetar för att 

förtäta tätorterna för dem som vill bo där. De strävar även efter att kunna erbjuda tomter i 

strandnära lägen samt öka tillgången till kommunalt VA och bredband något de tror kan öka 

attraktiviteten för kommunens bostadsområden. Kommunens styrka i dagsläget är att de har 

ett antaget LIS-program som gör det möjligt att exploatera på närmare 60 sjönära områden. 

Dock ligger deras största svaghet inom samma ämne då det saknas aktuella markägare som är 

villiga att bygga och exploatera på de lediga markerna. Kommunen själva har begränsat med 
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mark att bygga på. Som i de flesta kommuner i landet råder bostadsbrist även i 

Smedjebackens kommun vilket de försöker att lösa genom att bland annat färdigställa ett åtta 

våningshus som i detta nu byggs och planeras vara klart till hösten 2018. Det finns även 

externa fastighetsbolag som visat intresse att bygga bostäder i kommunen vilket kräver att det 

finns färdiga detaljplaner för de områden som är intressanta för nybyggnationer för att kunna 

möjliggöra detta när bostadsexploatörer är redo att bygga. Smedjebackens kommun anger att 

de försöker använda ordet attraktiv sparsamt vilket även går att se i deras översiktsplan från 

2004 där ordet inte finns med en enda gång (Smedjebacken kommun 2004). 

 

4.2.13. Säter 
Saknar svar på enkätundersökning. 

Ordet attraktiv finns med i översiktsplanen från 2013, 32 gånger. Framför allt nämns ordet i 

samband med boende men i det allra flesta fall beskriver de vad som menas med attraktivt i 

just det fallet (Säter kommun 2013). 

 

4.2.14. Vansbro 
Saknar svar på enkätundersökning. 

I deras översiktsplan från 2011 nämns ordet attraktiv 18 gånger i flera olika sammanhang. 

Bland annat nämns kommunen som attraktiv, för boenden, företagande, friluftsliv och 

pendlingsmöjligheter. Även deras läge nämns som attraktiv samt att de vill vara attraktiva för 

turister och besökare (Vansbro kommun 2011). 

	

4.2.15. Älvdalen 
Ett attraktivt bostadsområde i Älvdalens kommun anses vara ett fint boende med tillgång till 

uteaktiviteter som bland annat mountainbike, skidåkning, hiking med mera. Aktiviteter och ett 

aktivt boende är viktigt för kommunen och arbetar med att kunna anpassa boende för en aktiv 

livsstil bland annat genom att öka möjligheterna till att ha förråd och cykelgarage och att 

skidspår finns i närheten av bostadsområden. Kommunen har få lägenheter till förfogande 

vilket ger dem ett litet ekonomiskt utrymme till att expandera. De får istället rikta in sig på 

mindre satsningar som deras ekonomiska situation kan behärska. Älvdalen vill stå för 

livskvalitet och menar att ett gott rykte sprids fort vilket gör att de arbetar hårt för att 
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invånarna i kommunen ska trivas och kunna sprida ett gott rykte om kommunen. Kommunen 

försöker att undvika ordet attraktiv i sitt arbete och menar att de som berörs av de satsningar, 

kommunens invånare, inte behöver veta varför dessa satsningar görs mer än att de är till för 

deras trivsel. Kommunen uppger att de strategiska bitarna är deras arbetsområde och 

ingenting som rör kommunens invånare. Älvdalens kommun har två översiktsplaner en över 

den norra delen där Särna och Idre ingår som är från 2009. Den andra delen är den södra delen 

där Älvdalens tätort ingår och är ifrån 1993 där finns inte ordet attraktiv med alls. I planen 

över den norra delen däremot finns ordet attraktiv med hela 62 gånger, framför allt i samband 

med turism, natur och friluftsliv men också kring boendeattraktivitet där de vill marknadsföra 

sina attraktiva bostadsområden. Alla de olika bostadsområdena är benämnda som attraktivt 

boende följt av de olika orternas namn (Älvdalens kommun 1993; 2009).   

 

 

Tabell	1.	Diagram	över	antalet	gånger	kommunerna	använder	ordet	attraktiv	i	sina	översiktsplaner.	
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5. Analys 
Kapitlet fortsätter med en diskuterande del kring hur den tidigare forskningen, teorin och den 

insamlade empirin står i förhållande till varandra. I förhållande till syfte och frågeställningar 

analyseras studiens viktigaste delar.    

5.1. En attraktiv boendeplats i Dalarna? 
Redan innan vi började vår studie fanns misstankar om att sjönära läge var någonting som 

ansågs vara ett attraktivt läge. Av de tio kommuner som besvarade enkätundersökningen 

nämnde åtta av dem att sjönära läge var någonting som de ansåg var attraktivt. Majoriteten av 

informanterna däremot var relativt eniga om att sjönära läge kanske mer var en bonus i valet 

av bostadsplats och att det inte var det som avgjorde valet. Det räcker inte att kunna blicka ut 

över en sjö för att läget ska klassas som attraktivt menar informanterna. Dock tenderar sjönära 

tomter att ha höga mark- och fastighetsvärden vilket enligt Andersson et al. (2014) kan vara 

ett tecken på attraktivitet. Ju dyrare en fastighet är desto mer attraktiv anses den vara enligt 

teorin. Vilket kanske ändå innebär att sjönära tomter har en viss attraktivitet för boende. 

Självfallet är sjönära läge en definitionsfråga om det är attraktivt eller inte men vad är det då 

som gör att majoriteten av Dalarnas kommuner är eniga om att ett sådant läge är viktigt och 

priserna ökar därefter?  

 

Anledningen till att enkätsvaren och intervjumaterialet skiljer sig åt i frågan om sjönära lägets 

vikt kan bero på att respondenterna och informanterna fick besvara frågan på olika sätt samt 

att de har olika yrkessamma roller. Kommunerna svarade skriftligt på en kort enkätfråga, de 

är även partiska till sin egen kommun och vill marknadsföra sig i alla sammanhang som en 

“bra” kommun. Informanterna däremot är mer opartiska och ser på Dalarna i sin helhet, de 

hade även möjlighet att gå djupare in i diskussionen. I och med det kan de ha haft lättare att 

framställa en mer realistisk och bredare bild av attraktivitet där fler faktorer fick utrymme 

varav de kunde antyda att sjönära läge inte enbart räcker för att göra ett område attraktivt. 

Eventuellt kan det även vara så att sjönära läge kan klassas som något av en statussymbol som 

kanske både utnyttjas och skapas av kommunerna för att locka till sig fler invånare. Precis 

som Syssner (2012) och Anholt (2007; 2010) menar med platsmarknadsföring och Gren 

(2002) med regionalismen är konkurrensen mellan exempelvis kommuner i en region allt 

större idag. Detta ställer större krav på att lyfta fram positiva sidor och statussymboler som 

exempelvis sjönära läge för att kunna behålla och främja befolkningsunderlaget. Detta kan 

även med bakgrund till en av Kotler et al.´s (1999) tio attraktioner, naturlig skönhet och dess 
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funktioner, bevisa att det är någonting som de flesta människor värderar högt både som turist 

och boende.  

 

Flera av kommunerna besvarade att de har gott om tillgänglig mark att bygga på vilket de 

menar kan locka till sig nya invånare. I Telemarksforskningen däremot menar de att gott om 

tillgängliga fastigheter och byggbar mark istället indikerar på låg platsattraktivitet. De menar 

att det finns en anledning till att det finns mycket ledig mark, att det inte är tillräckligt 

attraktivt för att fler ska vilja bosätta sig där. Dessa platser kan tendera till att ha låga 

fastighetspriser vilket ytterligare bekräftas med Anderssons (2014) teori om att mäta 

attraktivitet. Kommunerna med mycket tillgänglig mark kanske däremot har stor potential att 

öka sin konkurrenskraft särskilt om strandskyddslagen ändras så som Jarl och Berg önskar. 

Det skulle kunna göra det både enklare och billigare att bygga bostäder kring vatten då 

utbudet av byggbar mark blir större och konkurrensen då kan minska något. Det skulle kunna 

göra det möjligt att dels minska bostadsbristen men också möjliggöra för även de med mindre 

ekonomiskt kapital att bosätta sig nära vatten.     

 

Vad innebär då boendeattraktivitet i Dalarna? Samtliga informanter är eniga om att 

livssituationen är avgörande för svaret på denna fråga. Livssituation i detta avseende innebär 

den fas i livet personen finner sig i. Dessa olika faser kan exempelvis vara ungdomar som 

studerar, småbarnsfamiljer, medelålders par med vuxna barn eller pensionärer och äldre, 

givetvis finns även andra konstellationer av individers livssituation, dessa är bara exempel. 

Med denna breda skillnad mellan livssituationer lägger därför informanterna tyngd vid att det 

måste finnas en stor variation av boendeformer och utbud i den offentliga servicen för att 

kunna erbjuda någonting för alla och därmed bli ett attraktivt boendelän. Kommunerna lägger 

därför mycket fokus på att föra en dialog med invånarna för att veta vilka önskemål och 

behov som finns. Därför finns det inte ett specifikt svar på frågan utan det är variationen som 

är den viktiga. Alla människor har sin egen uppfattning av vad som är attraktivt och vilka 

möjligheter och förutsättningar de har beroende på livssituation vid valet av bostadsplats. 

Därför blir variationen viktig för att kunna locka till sig alla samhällsklasser och därmed bli 

en attraktiv kommun för alla.  

 

5.2. Finns den kreativa klassen i Dalarna? 
Den kreativa klassen anses enligt teorin söka sig till platser som erbjuder bekvämligheter, 

tolerans och en blandning av individer. Tolerans och en blandning av individer är någonting 
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som informanterna var eniga om att det är viktigt. Kritiken mot Floridas teori att den avser 

stora städer och inte de mindre orterna eller landsbygden tyder på att Dalarna kanske saknar 

den kreativa klassen. Dalarna är ett relativt litet län och saknar en storstad med högt 

invånarantal som enligt teorin är förutsättningen för att kreativa klassen ska bo och vara 

verksamma där. Det som ytterligare stärker detta argument är Grens (2002) syn på den ideala 

regionen, vars förutsättning är ett invånarantal på minst en miljon invånare. Dalarna har inte 

ens 300 000 invånare och är därför inte ens i närheten av Grens ideala region. Detta innebär 

att Dalarna inte når upp till den nivå som krävs för att kunna konkurrera på den internationella 

marknaden och därmed inte heller blir ett alternativ för den kreativa klassen att bosätta sig i. 

 

Vad en bekvämlighet är kan bero på livssituation och intresse. Enligt Telemarksforskningen 

(2013) hävdar de att människan på ett eller annat sätt är beroende av samhällets faciliteter. 

Den vardagliga servicen är någonting som värdesätts i valet av bostadsplats och menas enligt 

informanterna vara avgörande för attraktiviteten. Informanterna är även eniga om att den 

vardagliga servicen som matvaruhandel, skola och vårdcentral är viktigare än den mer 

underhållande servicen som restaurang och shopping, det räcker med att den finns inom 

rimligt avstånd. Det överensstämmer dock inte med den bekvämlighet som Florida syftar på 

vilket återigen bekräftar att hans teori inte är applicerbar på Dalarna. Inte heller Kotler et al.´s 

(1999) tio attraktioner där bland annat shopping, museum, idrottsaktiviteter och festivaler 

nämns som någonting attraktivt verkar stämma överens med informanternas syn på frågan. 

Det bekräftar att majoriteten av Kotler et al.´s tio attraktioner framför allt är anpassade för 

besöksattraktion. I och med detta innebär det dock inte att det är en oviktig faktor för som 

Telemarksforskningen menar kan de tre olika attraktivitetsformerna påverka varandra på ett 

eller annat sätt. Trots att kommunerna verkar både hoppas och tro att den kreativa klassen 

finns i Dalarna tyder mycket på att den trots allt inte gör det.  

 

5.3. Attraktivitet  
Utifrån Lee´s teori om push & pull går det princip att koppla samman all tidigare nämnd teori 

och empiri. Allt som tagits upp under intervjuer och enkäter kan ses antingen som en styrka 

för länet, någonting som lockar eller en svaghet som stöter ifrån. Platsens rykte exempelvis är 

avgörande i både positiv och negativ bemärkelse. Ett positivt rykte kan snabbt förändras 

medan ett negativt ryckte är starkare förankrat och kan vara svårt att bli av med. Syssner 

(2012) menar att platsamarknadsföringen är en viktig del i hur platsen framställs och är ofta 

riktad mot både invånare och besökare. Platsmarknadsföring har till viss del som syfte att 



51	
	

förbättra platsens rykte vilket Anholt (2010) dock inte tror att den har förmågan till. Enligt 

både Telemarksforskningen (2013) och Heldt Cassel (2008) lyfts endast i regel det finaste och 

bästa delarna av kommunen fram i marknadsföringen, vilket egentligen inte är någonting 

anmärkningsvärt då marknadsföringens syfte är att sälja in platsen. Dock kan den förfinade 

bilden av platsen vara någonting som invånarna i kommunen har svårt att förhålla sig till 

vilket leder till att identiteten och samhörigheten bland invånare snarare försvagas än stärks.  

 

Ordet attraktivitet kan på sätt och vis anses som ett ord som används för att marknadsföra sig 

med. I kommunernas översiktsplaner går det att uttyda att ordet attraktivitet används som ett 

säljande och förstärkande ord som dessutom verkar vara ett modernt och aktuellt ord att 

använda. I Orsa, Gagnef och Smedjebackens översiktsplaner från 1994, 1998 och 2004, som 

är de äldsta planerna i länet, nämns inte ordet attraktiv en enda gång. Däremot används ordet 

mer flitigt i de planer som vunnit laga kraft senare än 2004. Ett extra tydligt exempel på det är 

Älvdalens kommun som har två stycken översiktsplaner, en från 1993 och den andra från 

2009. I den äldre planen finns inte ordet attraktiv med alls men i den nyare nämns det hela 62 

gånger. Det tyder därför på ett särskilt intressant resultat då det är samma kommun men från 

två vitt skilda år vilket ytterligare kan bekräfta att det är ett populärt ord att använda i 

marknadsföringssyfte på senare tid. Det är inte ovanligt att vissa ord och begrepp blir 

populära att använda inom enskilda yrkesgrupper och när konkurrensen både på global och 

regional nivå är stor blir det tydligt att alla inspireras av varandra och vill ligga i framkant. 

Kanske är det den kreativa klassen kommunerna vill locka till sig och tänker att ordet 

attraktivitet kan förstärka marknadsföringen och därmed kunna locka till dig den 

samhällsgruppen.  

Vid en noggrannare granskning av sammanhanget där ordet attraktivitet används går det 

tydligt att se i samtliga översiktsplaner att ordet används för att förstärka och lyfta upp det 

som beskrivs som någonting extra bra. Det stärker tanken att ordet används i 

marknadsföringssyfte. Frågan blir därför vem eller vilka som marknadsföringen riktar sig mot 

med tanke på att attraktivitetens innebörd ser olika ut beroende på livssituation? Den frågan 

svarar inte riktigt studien på utan bekräftar mer problematiken i att ordet används. Det kan 

hända att ordets användning istället skapar klyftor och barriärer mellan invånare. De invånare 

som har möjligheten att bo i kommunens attraktiva område kanske som personer även de 

klassas som attraktiva och vad händer då med de invånare som inte har samma möjligheter 

utan får nöja sig med att bo i kommunens minst attraktiva område? Risken finns att 
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segregationen förstärks och skillnaden mellan olika befolkningsgrupper blir större och 

tydligare.  

Alternativt kan ordets användande ge en missvisande upplevelse av en plats eftersom det som 

är attraktivt för mig kanske inte är det samma för dig. I och med att ordet har sådan varierad 

betydelse kan vi ställa oss frågan vad som menas i översiktsplanerna när det står ”attraktivt 

boendeområde”, attraktivt för vem? Ett fåtal av kommunerna har tydligt visat i sin 

översiktsplan, samt beskriver i enkätsvaren att de strävar efter att tillägga efter ordet attraktiv 

vad de syftar på i det sammanhanget, vilket gör det tydligare för läsaren vad det faktiskt syftar 

på.  

Med dessa aspekter i åtanke kan upplevelsen bli att ordet attraktiv kan vara ett något farligt 

ord att använda i offentliga sammanhang då dess betydelse skiljer sig så pass mycket från 

individ till individ. Kanske är det rent av ett ord som bör undvikas? Samtidigt kan det vara 

svårt att undvika i det vardagliga arbetet då konkurrensen är så pass stor som den faktiskt är 

och marknadsföringen kan vara direkt avgörande för kommunens utveckling. För att 

fortfarande bevara sin marknadsföring kanske ett annat ord istället kan användas eller framför 

allt att beskriva vad som faktiskt menas i sammanhanget.  
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6. Slutsats 
Denna avslutande del ger en tydlig återblick till studiens syfte och ett svar på 
frågeställningarna.  

 

I inledningen till denna uppsats blev du som läsare ombedd att stanna upp och fundera över 

vad boendeattraktivitet innebär för dig. Om du återigen stannar upp och tänker kring 

begreppet, har din uppfattning förändrats?  

Syftet med studien har varit att ta reda på vad som kännetecknar boendeattraktivitet i Dalarna, 

hur det arbetas med att skapa dessa platser och om det kan påverka att fler väljer att bosätta 

sig och stanna kvar i länet.  

Hur beskrivs boendeattraktivitet på regionalnivå i Dalarna?  

Den regionala nivån representerades av politiker och tjänstepersoner från Länsstyrelsen 

Dalarna. Med tre ord skulle denna fråga kunna besvaras som livssituation, pris och variation. 

Det går inte att utse en specifik faktor som sjönära läge, centralt eller servicenära för att 

beskriva den generella boendeattraktiviteten på regionalnivå. Vilken faktor som anses 

attraktiv varierar från person till person beroende på hur deras livssituation ser ut. 

Barnfamiljer efterfrågar i regel någonting annat än ungdomen som letar efter sin första 

lägenhet eller det pensionerade paret som vill flytta närmare sina barn och barnbarn. 

Fastighetspriset anses vara en indikator på attraktiviteten, ett högre pris innebär i regel en 

attraktivare plats. Priset påverkas av konkurrens och efterfrågan, om fler är intresserade av 

boendet blir priset i regel högre. Som attraktivitetens betydelse enligt ordlistan är det 

någonting som lockar många, då ökar även priserna och kan då vara ett mått på hur pass 

attraktiv bostadsplatsen är. För att kunna skapa en attraktivitet på både regional och 

kommunal nivå krävs därför en variation av boenden. Både livssituation och ekonomisk 

förutsättning skiljer sig åt mellan invånare vilket leder till att det måste finnas en bred 

variation av bostadsplatser och boendeformer för att kunna skapa en attraktivitet för alla.  

Svaret på frågan vad boendeattraktivitet på regionalnivå innebär kan därför ses ifrån tre olika 

håll. Det är livssituationen som styr vad individen ser som attraktivt, det är priset som kan ge 

en indikator på om det är attraktivt eller inte och för att skapa attraktivitet krävs variation av 

lägen och bostäder. Se figur 5 för en illustrerad slutsats av begreppets innebörd inspirerad av 

Telemarks attraktivitetspyramid. De tre olika aspekterna angriper från var sitt håll och skapar 

tillsammans en förståelse av begreppet boendeattraktivitet på regional nivå.  
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Figur	5.	Boendeattraktivitetspyramid	för	Dalarna	på	regionalnivå,	inspirerad	och	utformad	efter	Telemarksforsknings	
attraktivitetspyramid. 

Hur ser kommunerna i Dalarna på begreppet boendeattraktivitet?  

Den kommunala nivån som tjänstepersoner från kommunerna utgjorde i denna studie kan 

likna den regionala nivån något. Om även denna fråga skulle besvaras med tre ord skulle det 

vara sjönära läge, variation och platsmarknadsföring. Eftersom den kommunala nivån är ett 

mindre geografiskt område än den regionala blir det lättare att utgå från sina specifika 

förutsättningar vilket gör att det går att utse specifika faktorer. Givetvis skiljer sig 

förutsättningarna åt och så även synen på boendeattraktivitet men för att ge en slutsats på 

frågan utgår det ifrån majoriteten vilket då blir det sjönära läget. Begreppet boendeattraktivitet 

används av kommunerna i marknadsföringssyfte och har blivit ett populärare ord att använda 

för att stärka bilden av sig själva. Liksom på den regionala nivån är det en variation i 

boendeformer som krävs för att kunna vara en attraktiv kommun.  

 

Svaret på frågan hur kommunerna i Dalarna ser på begreppet boendeattraktivitet kan likt den 

tidigare frågan ses ifrån tre olika håll. Vad kommunerna anser är attraktivt är lägen nära sjö 

och vatten. De använder sig av begreppet attraktiv för att platsmarknadsföra sig själva och 

liksom på den regionala nivån krävs det en variation för att kunna vara en attraktiv kommun. 

Se figur 6 för en illustrerad slutsats på hur dessa tre aspekter förklarar kommunernas syn på 

begreppet boendeattraktivitet, inspirerad av Telemarksforsknings attraktivitetspyramid.  
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Figur	6.	Boendeattraktivitetspyramid	för	Dalarna	på	kommunal	nivå,	inspirerad	och	utformad	efter	Telemarksforsknings	
attraktivitetspyramid.	

6.1. Summering  
Ett personligt mål med en studie skulle kunna vara att mer eller mindre vilja få fram ett 

revolutionerande svar på frågeställningarna, komma fram till en slutsats som inte kändes 

självklar från början. Till denna studie fanns misstankar om att svaret på frågan vad 

attraktivitet innebär är en svår fråga. Slutsatsen i denna studie blev kanske inte 

revolutionerande men gav ändå en intressant inblick i att boendeattraktivitetens betydelse 

ändock skiljer sig på regional och kommunal nivå. Det omtalade sjönära läget kanske mer är 

någonting populärt att använda sig utav i platsmarknadsföringssyfte på kommunal nivå än på 

regional där det krävs mycket mer än bara närhet till vatten för att vara attraktiva. Studien har 

ändå kunnat leda till en avgränsning av olika aspekter som spelar in i boendeattraktiviteten 

som inte var kända sedan tidigare. En intressant infallsvinkel till studien hade varit att jämföra 

Dalarna med en annan region för att se hur de olika aspekterna skulle kunna skilja sig åt eller 

likna varandra, det hade kunnat ge ett starkare svar och en bekräftelse på misstankarna. 

Det vi själva ser som det intressantaste i slutsatsen som vi inte var medvetna om tidigare var 

hur boendeattraktiviteten angrips från tre olika håll. Att det gick att urskilja tre olika 

grundpelare som på olika sätt påverkar attraktiviteten samt att dessa tre både skiljde sig åt 

men även liknade varandra på regional och kommunal nivå. I början av studien var vi osäkra 

på om det skulle uppkomma någon skillnad mellan regional och kommunal nivå vilket det 

trots allt gjorde. Utifrån studien har vi lärt oss att ordet attraktiv är ett ord vi kommer att akta 

oss för att använda i framtiden så vitt det inte finns utrymme för en närmare beskrivning kring 

vad vi syftar på.    
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6.2. Vidare forskning och självreflektion 
För att få det mest sanningsenliga svar på vad som är en attraktiv boendeplats i Dalarna borde 

empirin egentligen även innefatta invånarnas åsikter. På grund av att Dalarna är ett utbrett län 

med stort invånarantal skulle det vara en omfattande uppgift att samla in invånarnas åsikter 

vilket inte skulle rymmas inom studiens begränsade tidsram. Det skulle därför kunna vara en 

intressant infallsvinkel till en vidare studie som skulle kunna jämföras med de svar och 

resultat som finns med i denna studie.  

 

Antalet informanter hade kunnat vara fler för att få en tydligare bild av ämnet men det fanns 

en del hinder i att hitta informanter med relevant kunskap som dessutom var länstäckande i 

sitt arbete. En önskan fanns om att intervjua en mäklare som vi ansåg skulle kunna ge ett 

givande perspektiv på vad majoriteten av befolkningen faktiskt anser som attraktivt. Dock 

fanns det svårigheter att nå en mäklare som är aktiv inom Dalarna som hade tid och möjlighet 

att medverka i studien. Detta kan därför vara ett förslag inför framtida forskning. Även ett 

flertal tjänstepersoner inom Länsstyrelsen skulle kunna vara aktuellt vid vidare forskning samt 

kvalitativa intervjuer med representanter från länets kommuner.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Tema 1.  

1. Hur definierar du personligen boende attraktivitet? 
2. Hur tror du att boende eller potentiella boende i Dalarna definierar boende 

attraktivitet? 
3. Vad tror du det är som motiverar det slutgiltiga valet av plats att bosätta sig på? 
4. Vad tror du det är som lockar en person att vilja flytta till Dalarna? 
5. Vad tror du det är som motiverar redan boende i Dalarna att vilja stanna kvar? 
6. Vad tror du det är som påverkar en person som är uppväxt i Dalarna att flytta där ifrån 

och inte flytta tillbaka? 

  
Tema 2.  

Hur tror du att dessa faktorer påverkar boende attraktiviteten av en plats? 

• Geografiskt område och natur 

• Sjönära läge 

• Rykte 

• Service och omsorg (handel, vård, barnomsorg mm.) 

• Närhet och pendlingsmöjligheter 

• Tillgång till underhållning (restaurang, bio, teater mm.) 

• Ekonomi (mark- och fastighetspriser, hyra) 
  
 
Tema 3. 

1. Vilka styrkor tror du att Dalarna har för att skapa attraktiva boende platser? 
2. Vilka svagheter tror du att Dalarna har för att skapa attraktiva boende platser? 
3. Vilka möjligheter tror du att Dalarna har för att skapa attraktiva boende platser? 
4. Vilka hot tror du finns i Dalarna för att skapa attraktiva boende platser? 

Tema 4. 

1. Hur gör ni för att bidra till att Dalarna blir mer attraktivt för boende? 
2. Vad önskar du att ni kunde göra mer? 
3. Tycker du att kommunerna i Dalarna skulle kunna göra bättre för att blir attraktiva 

boendekommuner? 
4. Upplever du att det finns en konkurrens mellan kommunerna i Dalarna för att locka 

boende eller präglas det mer av samarbete? 
  
Tema 5. 

1. Använder du ordet attraktiv alt. attraktivitet i ditt arbete? Både i tal och skrift. 
2. Vad tänker du om att man använder det ordet egentligen med tanke på att det har olika 

betydelse för olika personer? 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 
	

Hej! 
  
Vi är två studenter som studerar samhällsplanering vid Karlstads universitet, vi skriver just nu 
vår c- uppsats som handlar om boendeattraktivitet i Dalarna. Vi har ett samarbete med 
Länsstyrelsen Dalarna där vi fått ta del av en bostadsmarknadsenkät där du varit med och 
svarat på några frågor. Vi skulle vilja utöka de frågorna något för att rikta in sig mer till vårt 
ämne och undrar om du vill vara oss till hjälp med att svara på frågorna nedan? Vi kräver inga 
långa svar med mycket underlag utan mer snabba spontana svar utifrån ert arbetssätt i 
kommunen. Undvik därför gärna att endast hänvisa till ex. översiktsplaner. 
  
Tack för hjälpen på förhand! Vi uppskattar ett snabbt svar om möjlighet finns. 
  

1. Vad innebär ett attraktivt bostadsområde i er kommun? 
2. Hur arbetar ni för att skapa attraktiva bostadsområden i er kommun? 
3. Vilka styrkor och svagheter har er kommun i arbetet med att skapa attraktiva 

bostadsområden? 
4. På vilket sätt tror ni att attraktiva boende områden kan bidra till att fler vill bosätta sig 

och stanna kvar i er kommun? Hur arbetar ni i så fall med det? 
5. Använder ni ordet attraktiv alt. attraktivitet i textform i ert arbete eller undviker ni det 

ordet?    
  
Med vänliga hälsningar 
Sara och Eric 
 


