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Problematik och syfte: Många platser lider av avfolkning vilket bland annat leder till ett 

minskat serviceutbud och färre arbetstillfällen. Problematiken kan 

anses förstålig för en plats i glesbygden, men hur kan en plats 
belägen längst kusten i en attraktiv region svara på denna 

problematik? En plats som har närhet till större städer, som 
blommar upp under sommartid med välbärgade deltidshemsägare 
och turister och som media framställer som en lyxdestination. 

Uppsatsens syfte blir därför att: Belysa attraktiva platsers 
problematik med att attrahera nya invånare. 

 
 

Metod: Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats där en icke deltagande 

observation var utgångspunkten för utvecklingen av teorier. Den 
insamlade empirin har främst skett genom kvalitativa intervjuer 

med olika respondenter med mer eller mindre anknytning till 
Torekov. Empirin har sedan satts i relation till teorin i analysen.
   

 

 

Slutsatser: Vad är det som gör att vissa attraktiva platser dras med en 
problematik att attrahera nya invånare? Mycket av förklaringen ser 
vi finns i vilken värdering som människor lägger i platsens 

identitet och image. Platsuppfattningen påverkas av mediala 
påverkansfaktorer som enligt oss har en större påverkan än i andra 

fall. I Torekovs fall anser vi att den viktigaste slutsatsen är att det 
finns ett behov av att vända bilden av myten som påverkar synen 
på platsens attraktivitet. Den attraktivitet som myten understödjer 

påverkar platsens möjligheter att attrahera nya invånare på ett 
mindre positivt sätt. 

 
 

 

Nyckelord: Image, identitet, dualitet, media, lyxdestination, platsuppfattning, 
omprofilering, kommunikation, deltidsboende, serviceutbud, 

engagemang, Torekov. 
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1 Inledning 

 

På Bjärehalvöns yttersta spets är den gamla fiskebyn Torekov beläget. Platsen attraherar ett 

stort antal besökare och sommargäster under sommaren och har även blivit en samlingsplats 

för välbärgade sommargäster vilka har hus i Torekov och besöker platsen under fler tillfällen 

än bara på sommaren. Detta gör att platsen, med 1100 invånare, har stora säsongssvängningar 

då Torekovs invånarantal ökar till det femdubbla under delar av sommaren.1  

 

I likhet med många andra platser brottas även Torekov med en avfolkningsproblematik. 

Torekov tillhör Båstad kommun som är en av få kommuner i Skåne som har ett minska nde 

invånarantal.2 Problem med avfolkning är dock ett allmänt känt problem då många p latser 

lider av neråtgående trender med arbetslöshet, avfolkning och dålig ekonomi. Avfolkningen 

kan kopplas till den urbanisering som skett då människor drar sig från landsbygden till större 

städer. De platser som avfolkas kan därför ha svårt att tillgodose ett bra serviceutbud, 

arbetsmöjligheter och andra faciliteter som underlättar för de boende på platsen. Problemet 

blir än mer tydligt på glesbygden där långa avstånd kräver mer ansträngning av dem som bor 

kvar.  

  

Ett sätt att vända denna negativa trend kan vara att platser med detta problem lyckas attrahera 

nya invånare. Fler invånare kan bidra till ett mer levande samhälle med möjlighet för 

servicegrenar att etablera sig. Men hur kan det då komma sig att en plats som ligger i en 

attraktiv kommun, i närhet till större städer ändå kan ha problem med att attrahera nya 

invånare? Detta kommer att bli den övergripande frågan för uppsatsen och därmed kommer 

syftet vara att; 

 

Belysa attraktiva platsers problematik med att attrahera nya invånare. 

 

Vad som menas med attraktiva platser kan till stor del ligga i betraktarens ögon. Vad som i 

denna uppsats menas med en attraktiv plats är platser som säsongsvis attraherar turister, 

besökare och sommargäster. Att platsen dessutom framställs i media som något utöver det 

vanliga kan påverka människors uppfattning om vem som har råd att köpa sommarhus eller 

                                                 
1
 www.bastad.se 

2
 Sydsvenska dagbladet  
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ett deltidshem på platsen. Utifrån denna definition av attraktiva platser blir uppsatsens 

frågeställningar följande; 

 

1. Vilken roll spelar Torekovs identitet och image för människors uppfattning om 

platsen? 

 

2. På vilket sätt kan den interna och externa kommunikationen påverka en plats 

attraktivitet? 

 

1.1 Disposition 

I det första kapitlet introduceras läsaren för problematiken kring avfolkning och vilka 

konsekvenser det kan få för en plats. Kapitel 2 kommer att presentera fältstudieobjektet 

Torekov för att ge läsaren en större inblick i platsen i fråga. Det tredje kapitlet behandlar den 

teoretiska ramen där vi först redogör bakgrundsfakta gällande kommuner och regioner för att 

sedan gå över till tidigare forskning rörande platsuppfattning och platsers identitet, mediala 

påverkansfaktorer, omprofilering och intern och extern kommunikation. Även engagemang, 

dualiteten i permanent- och deltidsboende och serviceutbud kommer att behandlas. Kapitel 4 

kommer att redogöra för den metodologi som ligger till grund för uppsatsens tillvägagångssätt 

avseende den insamlade empirin. I analysen, kapitel 5, kommer empiri och teori ställas i 

relation till varandra för att påvisa möjliga likheter eller skillnader. Här ska även 

frågeställningarna besvaras där den första delen av analysen söker svar på vår första 

frågeställning och den andra delen av analysen kommer att behandla frågeställning två.  Det 

sjätte kapitlet kommer att blanda våra slutsatser och den diskussion vi fört med våra 

reflektioner. Kapitel 6 svarar även på det övergripande syftet med uppsatsen samt att det 

kommer att föras en diskussion rörande uppsatsens bidrag till ämnesområdet. I det sjunde 

kapitlet kommer det ges förslag på vidare forskning som kan leda ämnesproblematiken framåt 

i ett vidare sammanhang.  
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2 Presentation av Torekov 

                                                   

Torekov har som tidigare 

nämnts 1100 invånare. 

Dessa bor främst i småhus 

eller i villaområden strax 

utanför Torekov eller i 

själva orten. Enligt 

Torekovs hemsida är ortens 

främsta dragningskraft dess 

attraktiva läge vid havet 

samt att det påstås att de 

boende på platsen inte bara 

bor i ett hem då det 

geografiska läget samtidigt ger en form av fritidsboende. Näringslivet i Torekov består av 

jordbruk och småföretag men det finns även en större arbetsgivare representerat på platsen 

som tillverkar plast och gummi. Under turistsäsongen bidrar även besöksnäringen med en 

mängd arbetstillfällen.3 

 
Serviceutbudet som Torekov har att erbjuda består av en skola där bibliotek och idrottshall 

finns inhyst i samma lokaler, konferensanläggningar, hälsocenter, småbutiker, caféer och 

restauranger. Det finns även livsmedelsaffär, turistbyrå och två mäklarfirmor. Strax utanför 

Torekov finns en 18-håls golfbana och camping. I centralorten Båstad som ligger cirka 15 

kilometer från Torekov finns det ytterligare servicefaciliteter som nås med en bilfärd på cirka 

15 minuter.4  

 

Det finns många föreningar i Torekov, bland annat Byarådet som är en samlingsorganisation 

för de flesta föreningar som är verksamma på orten. Några av dessa föreningar är Torekov 

Kultur och Miljö, Västra Bjäre Bridgeklubb, Torekov Turist- och Badförening, Torekovs 

Golfklubb, Föreningen Torekovs Gamla Skola och Torekovs Båt- och Segelklubb för att 

nämna några. 

                                                 
3
 www.bastad.se 

4
 www.lokaldelen.se  

Karta över Bjärehalvön 
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3 Bakgrundsfakta och tidigare forskning 

 

För att få en förståelse för olika statliga och kommunala besluts påverkan på Torekov 

kommer vi nedan ge läsaren en kort bakgrund till ombildandet av Sveriges kommuner och 

dess utveckling för att sedan fokusera på regioner. Detta då vi vill se om dessa förändringar 

har påverkat orten och dess invånare och om det har haft någon påverkan på vad vi menar är 

en del av Torekovs problem med att attrahera nya invånare. Vidare kommer vi att ta upp 

identitet och image med dess koppling till hur en plats uppfattas. Även den mediala 

påverkanskraften kommer att belysas och profileringens betydelse för en plats attraktivitet. 

En plats attraktivitet påverkas även av det utbud som finns på platsen i form av boende, 

serviceutbud och vilket mått av lokalt engagemang som finns vilket vi kommer att gå djupare 

in på i varje tema. Det finns en uppsjö av faktorer som påverkar en plats attraktivitet men 

dessa anser vi vara relevanta för vårt syfte med uppsatsen och dess frågeställningar.    

 

3.1 Kommunreformer 

I Sverige fanns det innan de två stora kommunreformerna på 1950- och 1960-talet 2 498 

kommuner.5 Reformerna gjordes för att utflyttningen från många av landets kommuner hade 

skapat ett tämligen lågt skatteunderlag och som i och med det ledde till svårigheter för 

kommunerna att klara av sina antaganden.6 Efter omstruktureringarna diskuterades det hur 

Sverige skulle vara uppbyggt för att anpassas till de nya kommungrupperingarna. Det 

bestämdes då att det skulle skapas ett befolkningsunderlag på minst 8 000 personer i varje 

kommun som skulle slås samman runt en centralort. Antalet kommuner minskades därför 

kraftigt ner till 278 stycken, vilket motsvarade en minskning på 89 procent.7 Innan reformerna 

genomfördes diskuterades både för- och nackdelar angående sammanslagningarna och vilka 

scenarion som skulle kunna uppstå som följd av dessa omstruktureringar. Vad som bland 

annat vägde för sammanslagningarna var att den generella uppfattningen om engagemanget i 

småkommunerna ansågs lågt. De risker som diskuterades innan sammanslagningarna var att 

det fanns en rädsla att den kommunala ekonomin skulle försämras, att de kommunala 

                                                 
5 Wångmar, (2008), i: Tallberg (2008) s. 17 

6 Wångmar, (2008), i: Tallberg (2008) s. 17 

7 Wångmar, (2008), i: Tallberg (2008) s. 17 
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tjänstemännens påverkanskraft skulle bli alltför stor och även att det i de nya kommunerna 

kunde uppstå samarbetssvårigheter.8   

 

3.2 Nya regioner och pendlingsmönster                                                                                                          

Den ekonomigeografiska kartan har sedan 1950- och 1960-talet genomgått ytterligare 

förändringar och antagit ett nytt utseende. Tillväxtverket har delat in landet i 72 stycken 

fungerade arbetsmarknadsregioner, så kallade FA-regioner, där människor kan arbeta och bo 

utan överdrivna pendlingstider.9 Vissa regioner 

har vidare blivit uppdelade i delregioner då 

FA-regionen ibland innehåller flera olika 

fungerande arbetsmarknadsregioner, se karta10. 

Ett exempel på detta är region Malmö som i 

sin tur har blivit uppdelad i Ystad och 

Helsingborg. Det handlar enligt Sveriges 

kommuner och landsting, hädanefter 

benämnda SKL, om att vissa kommunala 

arbetsmarknader växer samman till en större 

arbetsmarknadsregion när fler människor 

börjar pendla inom den.11 Detta styrks av 

kulturgeograf Ola Thufvesson som menar att 

kommuner inte kan ses som isolerade 

företeelser utan att de istället ska ses som en del av en region med flöden av människor, gods 

och information.12 

 

Precis som Thufvesson menar har SKL i en rapport uppmärksammat förändringar i 

människors pendlingsmönster. Rapporten ger en bild av det inte ses som märkligt att pendla 

en till två timmar om dagen och att pendlingen har ökat i kommuner som har den närheten till 

en större stad.13 Detta beror på att dagens kommunikationer möjliggör att människor kan 

                                                 
8 Wångmar, (2008), i: Tallberg (2008) s. 16 

9 www.tillvaxtverket.se 

10 Grunden till kartan över landets FA-regioner är lånad från nutek.se och har modifierats av oss. 

11 Torége, Sandberg, Olander & Thulin (2008) s. 9 

12 Thufvesson (2006) s.29 

13 Torége, Sandberg, Olander & Thulin (2008) s.66 
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arbeta i en urban miljö samtidigt som de bor i en lugn och lantlig omgivning, samt att 

kommungränser inte ses som något hinder idag.14 Människors åsikter om pendling kan variera 

och SKL menar att det finns vissa kriterier för att få människor att pendla. Enligt rapporten 

går det att utläsa att det ska uppfattas som lönsamt att pendla, det vill säga att fördelarna 

upplevs större än det som offras och att detta grundas på vilka normer och värderingar 

individen har.15 Just det här med människors värderingar och hur saker och ting uppfattas 

kommer nedan att diskuteras ur ett platsperspektiv. Teorin kommer även visa om det finns 

några specifika påverkansfaktorer för att skapa attraktivitet på en plats.  

 

3.3 Platsuppfattning  

Hur människor skapar en uppfattning om platser kan ske på olika sätt. Till exempel genom 

platsens yttre förhållanden, hur platsen används samt genom tolkningar av platsen i 

exempelvis filmer, tidningar och andra medier. 16 Jesper Falkheimer, docent i strategisk 

kommunikation, och Åsa Thelander, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar 

att det är svårt att kunna komma fram till generella slutsatser gällande medias inverkan på 

människor.17 De menar att detta beror på att just medias inverkan är ett så pass stort 

forskningsområde i sig själv. Samtidigt påstår de att det finns undantag kopplade till deras 

egna slutsatser då de menar att människors föreställningar till viss del kan stärkas genom 

mediala framställningar. Falkheimer och Thelander framhåller här att när det kommer till 

destinationers framställning i media så bidrar dessa till människors bild om destinationen. 

Detta kan bero på destinationens geografiska avstånd och även det kulturella avståndet och de 

förväntningar som skapas via media som utifrån dessa aspekter ligger till grund för hur 

människor uppfattar platsen. Detta kallas den medialiserade blicken, ett begrepp myntat av 

medieforskaren Amanda Lagerkvist som Falkheimer och Thelander influerats av. 18 De 

poängterar dock tydligt att det möjliga påståendet att kommersialiseringen av platser 

förstärker mottagarens uppfattning om platsen sätter mottagaren i en passiv förlegad roll, 

istället menar de att mottagaren ska uppfattas som en aktiv tolkare av budskapet samt att 

tolkningar även sker genom egna erfarenheter.19 

                                                 
14

 Torége, Sandberg, Olander & Thulin (2008) s.67 & Hall & Müller (2009) s. 175  
15

 Torége, Sandberg, Olander & Thulin (2008) s. 65 
16

 Crang (1998); Holloway & Hubbard (2001) se Kavaratzis & Ashworth (2005) s. 507  
17

 Falkheimer & Thelander (2007) i: Ek & Hultman s. 133, 139 
18

 Lagerkvist (1993) se Falkheimer & Thelander (2007) i: Ek & Hultman s. 139 
19

 Falkheimer & Thelander (2007) i: Ek & Hultman s. 144 
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3.4 Platser som identitetsförstärkare 

Den bild av platser som framkallas eller förstärks hos människor via media kan bidra till att 

människor väljer att resa till vissa platser för att de identifierar sig själva genom den bild 

platsen har, eller att de har en önskan att identifieras med platsen. Platser fungerar då som 

identitetsförstärkare, vilket framgår i Niall Caldwells och Joao Freires forskning om branding 

där det går att läsa om turismdestinationer som liknas vid modeaccessoarer. De belyser The 

World Tourism Organisations påstående om att destinationer kommer att marknadsföras mer 

och mer som accessoarer vilket gör att resenärens val av destination kan vara en del av 

formandet av resenärens identitet. Caldwell och Freires menar därigenom att turister använder 

resmål som en del i att kommunicera meddelanden om sig själva till sin omgivning. 20  

 

3.5 Lyx för fåtalet 

C. Michael Hall, professor i marknadsföring, och kulturgeografen Dieter K. Müller diskuterar 

i sin antologi Tourism, Mobility and Second Homes kring detta fenomen att just vissa orter 

anses så attraktiva21. De för ett liknande resonemang som Caldwell och Freires när de säger 

att platser kan tillskrivas vissa värden tack vare en specifik grupps koppling till platsen.22  

Platser där efterfrågan är större än tillgången kan bero på flera orsaker som exempelvis 

naturen, serviceutbudet och en specifik grupp människors koppling till området. Vissa 

kustorter har blivit så attraktiva att endast ett fåtal grupper med de ekonomiska 

förutsättningarna kan köpa hus på sådana platser och samtidigt bara vistas där under vissa 

tider under året.23 Detta fenomen kommer framöver i uppsatsen kallas deltidsboende eller 

deltidshem, likväl kommer vi i uppsatsen benämna de bofasta som permanentboende.  

Flertalet forskare framhåller att de som skaffar deltidshem kan göra detta utifrån olika 

aspekter, bland annat som en slags säkerhet där deltidshemmet fungerar som en 

samlingspunkt för familj och vänner. Ur detta ”säkerhetsperspektiv” gör de kopplingar till att 

deltidshemmet visar på vad deltidshemsägarna prioriterar i livet; familjer, vänner och att 

umgås. Deltidshemmen kan också ha att göra med identitetsskapande i form av att det vill 

                                                 
20

 Caldwell & Freire  (2004). Sid. 52 
21

 Müller och Hall benämner dessa “hotspots” och vi väljer att använda den svenska benämningen attraktiva    

    orter. 
22

 Müller (2004), i: Hall & Müller (2004) s.247 
23

 Gustavsson (1981) 
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uppvisas att möjligheten att ha ett deltidshem på en annan ort fungerar utmärkt med den 

privata ekonomin. Det tredje exemplet härrör till det symboliska värdet med deltidshemmet 

där de menar att det utgör en form av elitism där deltidshemsägarna visar sin sociala och 

ekonomiska status genom en form av iögonfallande konsumtion.24  

 

3.6 Serviceutbud 

De stora säsongssvängningar som de deltidsboende till viss del bidrar med då de besöker 

platsen olika perioder av året men främst under sommaren kan påverka en orts serviceutbud 

vilket etnologen Anders Gustavsson konstaterar i sin forskning. Han visar i Sommargäster 

och bofasta att en kännbar faktor för de säsongsspecifika orterna var att deras serviceutbud 

sjönk drastiskt under vintertid då de permanentboende som bodde kvar på orten inte kunde 

bära upp olika typer av serviceverksamheter utan sommargästerna.25  Detta är dock ett 

fenomen som inte enbart sker i turisttäta kustområden. Biologen Stefan Edman och 

journalisten Jan Lindvalls forskning visar att liknande problematik uppstår i andra regioner 

som har en nedåtgående befolkningsspiral.26 Däremot har dessa platser inte det underlag till 

serviceutbud som vissa kustorter har, då regioner utan turistmängd att tala om har ett jämnt 

minskat invånarantal till skillnad från kustorternas stora säsongssvängningar. Regioner utan 

turistnäring har heller inte samma förutsättningar att livnära sig på s in ort om det inte finns 

några stora företag i regionen eller om det inte finns en miljö som uppmuntrar entreprenörer.   

 

3.7 Entreprenörsanda  

I tidigare avsnitt har det diskuterats att den ekonomiska geografin går mot en koncentrering 

runt storstadsregioner. Detta har påverkat många orters möjlighet att utvecklas. Edman och 

Lindvall gör i sin bok kopplingar mellan förutsättningarna för att lyckas i framtiden och en 

orts bakgrund. De diskuterar bruksorter och farorna med att dessa samhällen var beroende av 

en patron som stod för ortens försörjning och utveckling. 27 De menar att detta i hög grad har 

påverkat bruksorternas möjlighet till entreprenörsanda och att sådana orter därför idag har 

svårt att lita till de egna invånarna för utveckling av nya företag som kan generera nya 

                                                 
24

 Jaakson (1986), Kaltenborn ( 1998), Jansson & Müller (2003) se Hall, Müller & Saarinen (2009) s. 180 &  

    A ldridge (2003) s. 64-67 
25

 Edman & Lindvall (2002) s. 54-55 
26

 Edman & Lindvall (2002) s. 75 
27

 Edman & Lindvall (2002) s. 82 & 96 
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arbetstillfällen. Edman och Lindvall menar att dessa orter måste förlita sig på att det ska 

komma människor utifrån, i form av entreprenörer, med visioner som gör investeringar på 

orten.  

 

Som motpol till detta visar Edman och Lindvall på orter där det till skillnad från bruksorterna 

finns en sjudande entreprenörsanda. De lyfter fram den omtalade Gnosjöandan som 

uppkommit i småländska Gnosjö.28 Thufvesson för ett liknande resonemang där han påpekar 

att just orter som varken staten eller storföretag satsat på får förlita sig på att invånarna ska 

skapa en levande ort.29 Både Edman och Lindvall samt Thufvesson menar att sådana platser 

kan skapa en engagerad och företagsam befolkning. Det lokala engagemanget är något som 

Edman och Lindvall belyser för en fortsatt utveckling på landsbygder, öar och andra orter. De 

framhäver att staten har sitt ansvar för att främja ekonomisk tillväxt men att det är eldsjälar 

och engagemang som är viktigt för den lokala utvecklingen. De illustrerar detta med att 

exemplifiera de skillnader som finns mellan de olika regionerna i Sverige och menar att det 

”mentala klimatet” på en ort ligger till grund för människors inspiration eller brist på 

inspiration att vara kreativa och initiativtagande.30 

 

3.8 Omprofilering 

En ort som exempelvis vill attrahera fler företagare men som inte uppfattas som en ort med 

starkt entreprenörskap kan med hjälp av omprofilering försöka vända den bild som finns av 

platsen. I boken På andra sidan Trädgårdsgatan framhäver etnologen Elisabeth Högdahl 

omprofileringens betydelse för just platser. En frivillig eller ofrivilligt framställd bild av en 

plats i bland annat media kan förändras med stöd av omprofilering. Hon beskriver det som en 

trög process ur den aspekten att det tar lång tid att förändra människors uppfattning av 

platsen. Hon poängterar särskilt att det i ett sådant försök är viktigt att ha invånarnas stöd och 

delaktighet i processen, vilket kan vara en utmaning om en plats länge haft en viss sorts 

prägel. Ett sätt att underlätta processen kan vara att få med sig nyinflyttade invånare som kan 

upplevas som mindre formade av platsen än de som bott på platsen en längre tid.31 Högdahl 

poängterar också hur viktigt det är att framställa en plats image på bästa sätt vid 

omprofilering. Imagen är ett starkt konkurrensmedel då det kommer till att attrahera 

                                                 
28

 Edman & Lindvall (2002) s. 89 & 117 
29

 Thufvesson (2006) s.6 
30

 Edman & Lindvall (2002) s . 153-155 
31

 Högdahl (2007) s. 17 
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människor till platsen, oberoende på om det är turister, studenter eller företag. Imagen måste 

stämma överens med vad platsen representerar och även med platsens invånare för att den inte 

ska upplevas som missvisande. En felaktig image kan annars komma i konflikt med en plats 

identitet vilket i längden kan skapa ett missnöje när verkligheten inte stämmer med bilden av 

platsen. Högdahl menar att skillnaden mellan dessa är att image är vad en plats vill vara och 

identitet med vad platsen faktiskt är.32 Innan profileringsprocessen kan börja måste dock 

platsen identifiera sina brister för att på så sätt veta vad som bör förändras eller förtydligas.  

 

 

3.9 Avfolkning och deltidshem 

Platser som av olika anledningar har tappat en del av sina invånare och som tappat, för platsen 

viktiga, företag kan ha svårt att attrahera nya människor till platsen. Müller benämner 

fenomenet disappearing regions och menar att det som är utmärkande för denna typ av platser 

är förutom att befolkningen minskar att demografikurvorna pekar mot en åldrande 

befolkning.33 

 

Samtidigt visar Hall och Müller att attraktiva platser kan dras med en liknande problematik 

när det kommer till att attrahera permanentboende till en plats men att det då är andra aspekter 

som påverkar avfolkningen och företagens anledningar att förlägga sin verksamhet på andra 

platser. Säsongssvängningarna och de deltidsboende påverkar det dagliga livet till den grad att 

serviceutbud och boendebestånd på orten inte primärt riktas till de permanentboende eller till 

företagen vilket gör det svårt att bosätta sig eller etablera sig permanent på orten. 34 Även 

kulturgeografen Roger Marjavaara visar i sina studier att detta är en viktig synpunkt då han 

har studerat deltidsboende med utgångspunkt i Stockholms skärgård.35 Marjavaara har med 

hjälp av displacement theory undersökt om detta synsätt går att applicera i Sverige. Teorin 

utgår från att flertalet forskare menar att den höga efterfrågan på deltidsboende tränger undan 

de permanentboende från attraktiva orter.36 Hall och Müller menar att problematiken i sådana 

fall skulle medföra en oro att yngre generationer av lokalbefolkningen inte har någon 

möjlighet att bo kvar i sin hembygd då priserna på boendet är högt på grund av attraktiviteten 

                                                 
32

 Högdahl (2007) s. 18 
33

 Müller (2004) i Hall & Müller (2004) s. 247 
34 Müller (2004) i Hall & Müller (2004) s. 244-258 
35

 Marjavaara (2007) s. 296 
36

 Gallent & Tewdwr-Jones (2000), Gallent et al. (2003), Skärgårdarnas Riksförbund (2002) se Hall & Müller  

    (2009) s. 192 
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från de deltidsboende.37 Andra forskare hävdar däremot att det är avfolkningsproblematiken 

som har lämnat ett tomrum som de deltidsboende fyller upp. De menar att det är de 

permanentboende som först har lämnat platsen och på så vis öppnat upp marknaden för de 

deltidsboende.38  

 

Själva avfolkningsproblematiken i kombination med att de deltidsboende tar större plats har 

diskuterats under lång tid och då även hur platser ska undgå att hamna i sådana situationer. 

Exempelvis har det i Norge införts boplikt, det vill säga de som köper hem i attraktiva 

regioner måste stå registrerade där och bevisa att de är boende på platsen under stora delar av 

året.39 Detta har till viss del justerat möjligheten eller risken med att skapa en inflation i 

deltidsboende men kan istället skapa en negativ trend då det inte anses vara lika attraktivt att 

investera i restaurering och renovering då ägarna till deltidshemmen inte har för avsikt att 

bosätta sig i området.40 

 

Marjavaara kom i sin studie fram till att det inte är de deltidsboende som bidragit till 

prisinflationen utan att det är de permanenta hemmen som skapat problemet. Han menar att de 

tidigare deltidshemmen vinterbonas och unga familjer väljer att permanent flytta längre ut i 

Stockholms skärgård och talar i termer om återfolkning snarare än avfolkning.41 Marjavaara 

går så långt att han menar att det inte finns något problem i Sverige med deltidsboende men 

lägger till en kort reservation att detta är regionalt. Han går vidare med att påstå att tidigare 

forskning till största del grundat sig på teoretiska studier och att det inte tillräckligt ofta 

studerats med empiriska undersökningar.42  

 

Just problematiken med deltidsboende på platser som anses attraktiva är en viktig del av vår 

uppsats med syfte att se hur attraktiva platser kan ha svårt att attrahera permanentboende. Vi 

ämnar därför att i vår analys belysa detta fenomen för att se hur detta kan uppfattas på en plats 

som genom media fått bilden av att vara en lyxdestination. 

 

                                                 
37

 Hall , Müller & Keen (2004) , i: Hall & Müller (2004) s. 20, 24  
38

 Keen & Hall (2004), Müller et al (2004), Nord in (1993a), se Hall & Müller (2009) s. 193 
39

 Marjavaara (2007) s. 310, Edman & Lindvall (2002) s. 67 
40

 Marjavaara (2007) s. 310 
41

 Marjavaara (2007) s. 310 
42

 Marjavaara (2007) s. 312 
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4 Metod 

 

Vi kommer här att metodologiskt problematisera vårt arbete med uppsatsen och motivera 

varför vi valt vissa vägar medan andra har fått förbli otrampade. Vi sätter 

generaliserbarheten på prov och ifrågasätter vår objektivitet, dels för att påvisa kritik mot 

valda metoder dels för att styrka vårt valda tillvägagångssätt.  

 

4.1 Varför Torekov? 

Det finns en hel del empiriska undersökningar som gjorts på ämnet avfolkning och 

lyxdestinationsproblematik. Forskningen har tidigare mest fokuserats på skärgårdsmiljöer i 

Bohuslän eller Stockholm. De studerade platserna är ofta belägna på så vis att det krävs både 

båt- och bilresa för att ta sig in till en stad. Det som vi tycker gör Torekov intressant är att 

denna ort ligger mindre än en halvtimmes bilresa från en av landets största vägar i en 

expansiv region på västkusten. Precis om de tidigare studerade skärgårdsöarna kan även 

Torekov klassas som en sommarort då platsen attraherar sommargäster, turister och 

deltidshemsägare. Utifrån detta menar vi att Torekov, med dess läge, lämpar sig som en ort 

för fältarbete och därmed öppnar upp ett tämligen outforskat område av kustorter.  

 

4.2 Torekov – en fältstudie 

Under det första besöket på platsen i februari månad hade uppsatsen redan börjat ta sin form 

och struktur, vilket vi inte var riktigt medvetna om då. Det första besöket satte igång en 

process av frågor i våra huvuden, frågor som till stor del diskuterades på vägen hem igen. 

Vilken intressant plats… Vilken ödslig plats… Hur vet människor om att platsen finns… Hur 

har de hittat hit… Vilka människor vistas här… Hur har platsen kommit att bli vad den är 

idag och framförallt, vad är platsen idag… Vi var alla intresserade av platsen, men vad var det 

som var mest intressant? Vad var det som diskussionerna främst kretsade kring? Vad skulle vi 

kunna tillföra som inte studerats tidigare? 

 

Väl hemma igen började vi med att ringa in problematiken genom att titta på tidigare 

forskning inom det aktuella området. Detta ledde fram till nyckelord som exempelvis  

avfolkning, lyxdestinationer, medias påverkan, serviceutbud, image och profilering som 
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hjälpte oss att smalna av mot ett mer specifikt undersökningsområde och komma fram till 

vilka teorier som var mest relevanta för vårt utvalda fältarbete. 43 Under denna process kom 

även syfte och frågeställningar att utformas.  

 

Vi övervägde möjligheten att göra en jämförelsestudie och hämta in material från ytterligare 

en plats. Detta skulle kunna bidra till att se skillnader och likheter platserna emellan beroende 

på vilka platser som i fråga studeras.44 Tanken var länge lockande men efter många och långa 

diskussioner kom vi fram till att de uppsatta tidsramarna vägde emot detta beslut.  

 

4.3 Empirisk insamling - intervju 

Relativt omgående efter vår hemkomst från det första besöket i Torekov bestämde vi att 

intervjuer skulle vara ett av de sätt som empirin skulle samlas in på. Detta då vi såg en 

möjlighet att få ta del av platsen utifrån permanentboende, deltidsboende och företagares 

ögon, att få ta del av deras kunskap, tankar och verklighet. För att kunna samla in olika 

vinklar av problemområdet ville vi ha ett brett urval av respondenter. Unga som gamla, 

permanentboende som deltidsboende, företagare, kommun och föreningsaktiva blev alla del 

av empiriunderlaget. Vi hade möjligheten att spendera tre intensiva dygn på plats i Torekov 

som ägnades åt intervjuer, observationer och framförallt möjligheten att vara på plats och 

reflektera kring det stadium i processen som vi befann oss i. Känslan intog oss att vi levde och 

andades Torekov.45  

 

Vid utformandet av intervjuguider utgick vi från de teman vi kom fram till vid inringandet 

och avsmalnandet av undersökningsområdet. Intervjuguiderna innehöll till viss del 

semistrukturerade frågor där tanken var att kunna sätta respondenternas eventuella skillnader 

eller likheter i svar i förhållande till varandra.46 Respondenterna blev vid varje intervjutillfälle 

informerade om syftet med intervjun och att svaren skulle kunna komma att behandlas i 

uppsatsen, självklart anonymt. Majoriteten av frågorna berörde alltså vissa teman där vi 

lämnade frågorna så öppna som möjligt för fri tolkning för att respondenterna på så sätt skulle 

kunna ge uttryck för egna tankar och resonemang. Svaren blev ofta långa och fylliga vilket vi 

vill mena visar på ett intresse och engagemang samt respondentens känsla av bekvämlighet 

                                                 
43

 Aspers (2007) s. 45, 69 
44

 Aspers(2007) s. 73 
45

 Kaijser,(1999) s. 30, Kvale (1997) s. 92 
46

 Aspers (2007) s. 30 
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med frågorna. Intervjuerna skedde oftast med endast en respondent åt gången men det 

förekom även intervjuer med två respondenter. Att intervjua flera personer samtidigt kan 

hindra respondenterna att uttrycka vad de faktiskt vill men även skapa en större dynamik i 

själva intervjun.47 I vårt fall då respondenterna var två till antalet skapade det snarare en 

dialog respondenterna emellan kring de teman som diskuterades. De samtal vi hade kunde ta 

olika form och vi kom in på olika intressanta områden, detta gjorde intervjusituationen mer 

levande. Vi försökte dock att återgå till intervjuns specifika teman utan att avbryta 

utsvävningar.  

 

4.4 Empirisk mättnad 

När vi både under intervjuerna och vid transkriberingen av dessa kom fram till att vi inte fick 

svar som förvånade oss längre, började vi fundera kring om vi gjorde något fel vid 

intervjusituationen. Eller kunde det kanske vara så att materialet inom det område vi valt att 

studera var mättat och redo att analyseras och bearbetas tillsammans med teorin? Vi bestämde 

oss för det senare alternativet då vi ansåg att empirin innehöll vissa återkommande 

svarsteman, och även meningsskiljaktigheter.  När intervjuerna analyserades och sorterades in 

i olika teman och även under själva intervjusituationen, försökte vi hela tiden reflektera kring 

vår egen subjektivitet och även respondenternas subjektivitet. Det är svårt att inte dras med 

eller påverkas av detta eftersom tolkningar och uppfattningar sker utifrån en människas egna 

erfarenheter. Vi märkte att det under själva intervjuerna var lätt att sympatisera med 

respondenterna i fråga. Detta är inget ovanligt då metoden fältarbete och kvalitativa intervjuer 

praktiseras, men detta var vi väl medvetna om innan intervjuerna gjordes och hade hela tiden 

det i åtanke när det insamlade materialet diskuterades.  

 

Under våra dagar i Torekov blev vi även inbjudna till en middag tillsammans med fyra 

permanentboende i Båstad kommun. Den avslappnade atmosfären ledde in på diskussioner 

inom olika områden och framförallt hade vi en möjlighet att under lättsamma omständigheter 

ställa frågor som hjälpte oss att skapa ytterligare uppfattningar inom vårt forskningsområde.  

 

                                                 
47

 Aspers (2007) s. 143 
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4.5 Empirisk insamling - observation 

Den första observationen ägde, som tidigare nämnts, rum i februari. I det skedet visste vi 

väldigt lite om platsen i fråga och observationen skulle kunna liknas vid lite av en omedveten 

observation. De tankar som uppkom under det första mötet med platsen följde dock med oss 

under det andra besöket vilket skedde i början april. Vi observerade även under vår 

tredagarsvistelse i slutet på april. Observationerna gjordes främst för att vi själva skulle få en 

uppfattning om platsen då endast en av tre gruppmedlemmar besökt platsen tidigare. Den 

okunskap och svaga kännedom om plasten som två av gruppmedlemmarna hade innan det 

första besöket anser vi som fördelaktigt då vi till väldigt liten utsträckning gick in i processen 

med redan förutfattade meningar. Syftet med observationerna var även att få ökad förståelse 

och kännedom om platsen i fråga till skillnad om vi bara hade gjort intervjuer per telefon som 

inte hade visat på den komplexitet som platser kan ha. Vi ville se hur platsen användes och 

vilken aktivitet, eller frånvaro av aktivitet, som fanns. Observationerna fungerar i detta fall 

alltså främst till att på ytan närma sig och lära känna platsen i fråga.  Vi förde fältdagbok 

under alla våra besök, främst gällande generella uppfattningar men även de mindre detaljerna. 

Vi utgick inte från någon observationsguide, vilket säkert hade varit fördelaktigt, istället lät vi 

intrycken komma till oss som vi upplevde platsen just då.  

 

4.6 Ansats 

Av de tre olika ansatserna deduktiv, abduktiv och induktiv har denna uppsats tagit formen av 

en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen kan beskrivas som en kombination av den 

induktiva, där utgångspunkten är forskarens egna tankar och idéer, och den deduktiva vilken 

tar sin utgångspunkt i befintliga teorier. Den abduktiva ansatsen passade därför vår 

utgångspunkt då den förklaras som en observation eller iakttagelse av verkligheten vilket 

leder till att teorier och hypoteser kan utvecklas från denna första observation. Teorierna kan 

komma att bli mer omfattande, minskande eller förändrade under processens gång. Kritik som 

riktas till detta angreppssätt är att empirin kan, under arbetets gång, snedvridas.48 Fördelen är 

dock att ansatsen tillåter en öppenhet i förhållande till teorierna som vi kände representerade 

vårt sätt att arbeta samt att tillvägagångssättet beskrivs som flexibelt.  

 

                                                 
48

 Patel & Davidson (2003)  
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4.7 Generaliserbarhet 

Sett till de frågor eller snarare teman som legat till grund för intervjuerna vill vi påstå att 

dessa kan appliceras på andra platser som verkar under liknande omständigheter som 

Torekov.  Gällande själva intervjuerna, eller samtalen, så går det inte att bortse från att de 

förmodligen till viss del är präglade av våra erfarenheter och tankar trots att vi öppet 

diskuterat att vi skulle se på vårt material med så objektiva ögon som möjligt. Det insamlade 

materialet påverkas också av den erfarenhet vi har av intervjusituationer. Förvisso har alla i 

gruppen tidigare använt intervjuer som metod så det förekommer inte en avsaknad av 

erfarenheter från intervjusammanhang.  

 

Under empiriinsamlingen förekom det att vi gjorde intervjuer på olika håll. Då fick den som 

inte var med under själva intervjun transkribera den, för att på så vis komma närmare och få 

en större förståelse för det insamlade materialet. Detta kan möjligen innebära att intryck från 

intervjutillfället uteblir, för att försöka undvika detta har det alltid förts en dialog mellan den 

eller de som var på plats och gjorde intervjun och den som transkriberat. Intervjuerna, som 

alla spelades in, transkriberades till mer av ett skriftspråk för att undvika det totala talspråket. 

Materialet innehåller ändå viss del av talspråk för att inte helt ta bort känslan av ett levande 

samtal. Detta kan bli tydligt i de citat som finns med i uppsatsen där ett visst mått av talspråk 

alltså förekommer.  

 

Organisations- och samhällsforskaren Alan Bryman nämner generaliserbarhet i förhållande 

till urval och menar att generalisering främst eftersträvas i kvantitativa undersökningar där det 

svar som ges utifrån ett bestämt urval ska kunna appliceras till en större population. 49  När 

urvalet som i vårt fall innefattar människor med anknytning till samma ort och kommun så 

menar Bryman att det inte kan göras några generaliseringar utanför ortens gränser, men att 

urvalet ändå kan anses som representativt för orten i fråga. 50 Kriterierna för en kvalitativ 

undersöknings generaliserbarhet ska istället utgå från de teorier som används och inte 

populationen.51 Ser vi därför till generaliserbarhet på detta sätt så vill vi hävda att uppsatsens 

syfte och frågeställningar gör uppsatsen generaliserbar då dessa har stark anknytning till 

uppsatsens teorier.   

 

                                                 
49 Bryman (2001) s. 93 

50 Bryman (2001) s. 93, 119 

51 Bryman (2001) s. 270, 271 
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5 Analys  

 

Den första delen av analysstycket syftar till att besvara vår första frågeställning gällande 

människors platsuppfattning, vilket kommer att till största del diskuteras genom identitet och 

image, samt vilken möjlig påverkanskraft media har. Den första delen syftar även till att visa 

på den ena sidan i Torekovs komplexa identitet medan den andra delen fokuserar på de 

mindre synliga aspekterna i identiteten. Här fokuserar vi på att se identiteten i relation till 

kommunikationsproblem vilket vi menar påverkar platsens attraktivitet. 

 

5.1 Platsuppfattning 

Uppfattningen av en plats påverkas av flera aspekter, den egna erfarenheten blandas med den 

mediala påverkan och hur platsen ser ut.52 I Torekovs fall har det förekommit många 

skriverier i kvällspressen som uttryckt det fina och exklusiva med platsen. En av våra 

respondenter uttryckte att: ”Det finns ett annat Torekov än det som speglas i media”.53 Här 

kan tendenser skönjas att mediebilden kanske inte visar upp hela sanningen med platsen.   

Falkheimer och Thelander som forskat om medier och dess budskap samt hur detta påverkar 

människor menar att människan är en rationell varelse och kan därför sålla i det medierna 

faktiskt skriver.54 Men att när det gäller en plats uppfattning menar de att människor tar mer 

intryck av media än vad de gör i vanliga fall. De menar att en förklaring kan vara att det 

kulturella och geografiska avståndet till en plats gör det svårare för människor att relatera till 

platsen genom egna erfarenheter och därmed gör det svårare att vara kritiska till vad media 

skriver. En av respondenterna fick frågan av en bekant om var han bodde och svarade 

Torekov. Den direkta reaktionen var: ”́ Jaha, hur rik är du då?´ Är det en kul bild?” menade 

respondenten och fortsatte ”Det är ju inte roligt”.55 Respondenten menade att människor som 

får en specifik bild av Torekov genom media även applicerar bilden på platsens invånare, 

vilket exemplet visar inte alltid uppskattas av de permanentboende.  

 

När vi frågade våra respondenter vad de tror att de utomstående har för bild av platsen så 

betonade de ord som: jättelyxig guldram på tillvaron, att det är ett semesterparadis som 

                                                 
52

 Kavaratzis (2005) s. 506-514 
53

 Intervju nummer 3 
54

 Falkheimer och Thelander s. 139 
55

 Intervju nummer 6 
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kostar skjortan men även att det är en plats där de utomstående kan vara sig själva och inte 

vara så uppsnofsade.56 Det är kanske inte så konstigt att människor tar till sig den bilden av 

Torekov med tanke på vad media väljer att kommunicera ut. Vid en undersökning av vad 

media skriver om rörande Torekov är fokus på just dessa aspekter. Om vi hela tiden matas 

med information som att ”Sessorna jagar hus i Torekov” och att Wallenbergs, Rausings och 

Ax:son Johnsons huserar i den ort där Sveriges dyraste sommarstuga är beläget57, ser vi att det 

finns ett samband med det Falkheimer och Thelander benämner den medialiserade blicken.58 

En av respondenterna menade att mediebilden hade sitt ursprung i det faktum att det i 

Torekov bor sommargäster som har gott om pengar, sommargäster som ofta förekommer i 

medier utöver deras relation till Torekov. På frågan om varför platsen framställdes på detta 

sätt blev svaret att det är sådant som säljer.59 En av respondenterna tyckte att den mediebild 

som fanns var något positivt och förklarade det på följande sätt:  

 

Jag tycker det är jättebra att vi har en sån bild av Torekov att det är så dyrt, det gör 

ingenting både för egen del och för att det är en unik plats, klart det ska kosta pengar 
om man vill ha speciella bostäder längs med havet /---/ .

60
  

 

Samtidigt som en annan respondent sade: ”/…/ men Torekov har väl fått en stämpel idag att 

det är jättedyrt men det är egentligen inte så/…/ men det är lite massmedias fel att Torekov 

har fått den stämpel som det har fått”. 61 

 

Hur kan det då komma sig att Torekov har fått denna framställning i media? Någonstans 

måste det ha uppkommit en uppfattning om Torekov som en jetset-ort vilket media har varit 

snabba att hänga på. Hur en plats uppfattas har mycket att göra med dess image och hur den 

kommuniceras men som Högdahl poängterar är det viktigt att platsens identitet speglas i dess 

image.62  

  

                                                 
56

 Intervju nummer 1-8, 10 
57

 www.expressen.se, www.e24.se, www.realt id.se, www.di.se 
58

 Falkheimer & Thelander (2007) s. 133, 139 
59

 Intervju nummer 6 
60

 Intervju nummer 5 
61

 Intervju nummer 10 
62

 Högdahl (2007) s. 17 
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5.2 Dualiteten i identiteten syns inte i dess image  

Detta avsnitt kommer att försöka närma sig vilken identitet Torekov har och i vilken 

utsträckning den överensstämmer med den image som människor tycks sammankoppla med 

platsen. Vi kommer att börja med att utreda varifrån den nuvarande imagen kan ha sitt 

ursprung. 

 

Å ena sidan har Torekov beskrivits som ett dyrt semesterparadis, men å andra sidan har den 

empiriska insamlingen även visat på en annan bild av platsen. Den bild som också framhölls 

var att det var lugnt och skönt, nära till havet och helt enkelt en högre livskvalitet.63 Det har 

dessutom visat sig att den i högsta grad levande sommaren har en kontrast i en mindre livlig 

vinter som beskrivs som lugn och skön, att byn stänger igen och även ord som dött och 

spökstad återkommer flera gånger hos respondenterna. En respondent som är född och 

uppvuxen i Torekov berättade att han inte ville vara kvar under vintern för att det var så lite 

att göra, istället åkte respondenten utomlands under vintermånaderna.64 En annan respondent 

menade på att: ”Visst kan man tycka det är tråkigt på vintern, men det är det ju överallt i 

landet. Men på sommarhalvåret är det fantastiskt fint och då har man ju det”.65 Ytterligare en 

respondent hävdade att det under vintern ”/…/ blir en spökstad, därav namnet. Men samtidigt 

är det ju mysigt och personligt. Sen har NN öppet alla helger. Det finns i alla fall någonting 

som är öppet i alla fall. Hade inte det vart det hade det varit jättesvårt”.66 Citaten visar de 

permanentboendes relation till de olika årstiderna medan följande citat speglar hur en 

respondent menar att deltidsboende uppfattar Torekov under vintern;  

 

/…/ dom har en bild att det är väldigt trevligt på sommaren och på vintern kunde 
man stänga ner för då händer det ingenting, det är helt dött, och det märker man när 

kunderna ringer till oss: ´ja, men det är ju bara jag, det är klart att du har tid med 
mig´ fast vi har jättemycket att göra även på vintertid/…/.

67
 

 

5.2.1 Säsongssvängningar formar identiteten 

Eftersom kontrasterna mellan årstiderna är så pass markanta kan det vid en första anblick 

verka som att Torekov har två identiteter. Vi ser det snarare som att det existerar en dualitet i 

                                                 
63

 Intervju nummer 6 
64

 Intervju nummer 11 
65

 Intervju nummer 3 
66

 Intervju nummer 1 
67

 Intervju nummer 10 
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identiteten vilket skapar en komplex identitet. Detta förstärktes av två av våra respondenter 

som uttryckte ”vi bor på två ställen utan att flytta”.68 De menade att det var just ortens stora 

säsongssvängningar som gjorde att de hade allt på samma plats, sommarens rörelse och 

vinterns mer lugna framtoning. Att en plats har en mångfacetterad identitet behöver inte vara 

en nackdel men som Högdahl poängterar ska imagen spegla platsen och dess invånare  vilket 

är dess identitet.69 Just att identitet och image av en plats ska spegla invånarna kan bli en svår 

uppgift. Det vi ser gällande Torekov är att det finns ett otal sidor beroende på vem som 

tillfrågas. En respondent uttryckte att: ”Det här är bara en fasad av vad som en gång har varit 

men det finns så mycket dynamik som kommer att följa med oss”. 70  Det respondenten syftar 

till som fasad är att det finns en bild av Torekov som en liten fiskeby men som respondenten 

menade inte finns längre men som andra respondenter menade fortfarande var verklig. Den 

problematik som kan uppstå är att invånarna har olika bilder av platsen vilket kan göra det 

svårare att kommunicera ut en bild som alla accepterar. Här nedan vill vi visa på den ena 

sidan av identiteten som ligger till grund för Torekovs image.   

 

5.3 Image – ursprung och konsekvenser 

Caldwell och Freire anser att människor använder sig av platser som en del av formandet av 

sin egen identitet.71 Vi ser här en koppling till Hall och Müllers resonemang angående att 

platser kan bli attraktiva bland annat utifrån en specifik grupps dragning till en viss plats 

vilket kan leda till att andra i sin tur till viss del identifierar sig med platsen på grund av de 

som redan sammankopplas dit. Torekov har sedan 1980-talet attraherat Sveriges 

näringslivselit vilket har skapat en klustereffekt då många näringslivstoppar under en längre 

period dragits till platsen. En respondent menade att Torekov under juli månad kunde 

jämföras med ”det största styrelseordförandemötet i Sverige”/…/ ”allihopa är här”. 72  Det 

faktum att Torekov attraherar ett visst segment av människor förklaras genom att de 

välbärgade människor som hittade till platsen sedan spred det till sina vänner, att ”det har gått 

som ringar på vattnet” och ”så började de ramla in”.73 Just detta fenomen tros var orsaken till 

den prisbild som finns på platsen och kan kopplas till vad Gustavsson med flera menar när de 

                                                 
68

 Intervju nummer 3 
69

 Högdahl (2007) s. 18 
70

 Intervju nummer 5 
71

 Caldwell & Freire(2004) s. 52 
72

 Intervju  nummer 1  
73

 Intervju  nummer 10 
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säger att det finns orter längs med kusten där bara de med de rätta ekonomiska 

förutsättningarna har möjlighet att investera i deltidsboende.74 När en respondent beskriver 

utvecklingen av Torekov som en sommarort beskriver han det som följande;  

 

/---/det är dit man ska flytta om man har tillräckligt med pengar. De som köpte hus 

på 70-talet gjorde det för att det var en liten mysig by, med fantastiskt vatten och 
trevligt att tillbringa somrar där, speciellt när man har småbarn. Känslan finns kvar. 

Men det är inte motivet idag. Motivet är, man flyttar från Stureplan till Torekov.
75

  

 

Samtidigt som det lyfts fram att den här speciella gruppen människor vill söka sig till det fria 

och till naturen ser vi att de egentligen bara byter miljö då de umgås med likasinnade 

människor som finns i deras hemmamiljö och därför bekräftar varandra med sin närvaro. 

Detta kan liknas vid den elitism som bland annat Hall och Müller identifierat som en av 

anledningarna till att ha ett deltidshem.76 Vi menar samtidigt att den likartade närvaron kan 

tolkas som en form av iögonfallande konsumtion77 av umgänge. Vi menar utifrån ovanstående 

att platser kan fungera som en identitetsförstärkande accessoar78 på så sätt som The World 

Tourism Organisation menar och att Torekov är ett tydligt exempel på detta fenomen.  

 

5.3.1 Deltidsboende tar mer plats 

För att förstå andelen deltidsboende som finns i Torekov kan det sättas i relation till att 

invånarantalet under sommartid ökar med 500 procent. 79 Ökningen av invånare under 

sommartid betraktas av vissa som trevligt och att samhället lever upp.80 Exempelvis uttryckte 

en respondent det som att: ”/…/ jag har alltid varit positiv, jag tycker det är trevligt när det 

blir lite folk och rörelse. /.../ Jag tror nästan det är bara de som flyttat in och inte växt upp här 

som tycker det är jobbigt med sommargäster”.81 

 

Det är i de centrala delarna av Torekov, längs med vattnet, som de flesta deltidshemmen 

finns. Orsaken till detta förklarades genom att de permanentboende som tidigare bebodde 

                                                 
74

 Gustavsson (1981) & Jaakson (1986), Kaltenborn ( 1998), Jansson & Müller (2003) se Hall, Müller &     

    Saarinen (2009) s. 180 
75

 Intervju nummer 8 
76 Jaakson (1986), Kaltenborn ( 1998), Jansson & Müller (2003) se Hall, Müller & Saarinen (2009) s. 180  
77 Aldridge (2003) s. 64-67 
78

 WTO i Caldwell och Freire (2004) 
79

 www.bastad.se  
80

 Intervju nummer 1-11 
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 Intervju nummer 3 
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platsens centrum kunde tjäna ett par miljoner på att sälja sitt hus till de blivande 

deltidshemsägarna, för att själva bosätta sig strax utanför centrum. 82 En annan respondent ger 

sin förklaring till situationen med att de deltidsboende har sina hem i centrum;  

 

Om ni varit här på 80-talet. Då bodde alla Torekovsbor nedanför kyrkan, där var tänt 

året runt i stort sett, 99 procent av husen.  Men sen så har det blitt sån här jävla 
pengar. /…  / Folket flyttar därifrån för att bygga nya hus längre upp här. Och sen så 

sålde de husen och fick bra betalt, säkert sex miljoner. Sen köpte de ett nytt hus för 
två miljoner och hade fyra miljoner över. Det är ju därför det har blivit dyrt nere i 
byn, det är dem här jäkla pengarna.

83
 

 

Detta kan ställas i relation till Marjavaaras undersökning av displacement theory där han 

menar att deltidshemsägarna fyller upp ett tomrum från redan utflyttade invånare 84, vilket vi 

menar inte är applicerbart i Torekov då invånarna självmant sålt husen. I Torekovs fall har det 

alltså inte funnits något tomrum att ta över. Ökningen av deltidsboende i Torekov kan ses som 

en gynnsam situation för inblandade parter där de permanentboende utökat sin kassa rejält 

genom att sälja sitt hus och de deltidsboende får i sin tur ett deltidshem med bra läge. Men är 

det gynnsamt för Torekov som helhet? Sommargästerna började komma till Torekov i början 

på 1900-talet, då de främst hyrde in sig hos permanentboende85, och på 1980-talet steg 

intresset för att äga ett deltidshem. Detta ledde till en prisinflation och utvecklingen av allt fler 

deltidshem i Torekov;  

 

Sen när man ville hitta nånstans att bo här som vuxen så vet jag att det varit ett hus i 
hamnen. Och optimist som man var tyckte man ju att det var ju inte så farliga priser 

men sen var det ju budgivning och det blev hiskeliga priser för ett litet hus. Då var 
första gången man förstod att det finns ingen möjlighet. Det var i mitten på 80-talet.86

 

 

Den långt gångna trenden med sommarboende och sedan deltidshem kan ses som en djupt 

rotad tradition i Torekov och den kan därför tillskrivas rollen som en del av platsens identitet. 
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5.4 Lyxdestination vs barnfamiljer. Eller både och? 

Att Torekov har en stark tradition av välbeställda sommargäster vilka med medias hjälp satt 

Torekov på kartan som en lyxdestination för med sig både positiva och negativa aspekter. De 

positiva är att de med deltidsboenden ger arbetstillfällen och genererar pengar till platsen 

samtidigt som de bekräftar mediebilden. De arbetstillfällen som uppstår är till stor del under 

sommarsäsongen då turister och deltidsboende vistas på platsen. Däremot har säsongen, enligt 

en respondent, blivit längre än bara under sommaren. 87 Detta gör enligt företagare på platsen 

att de kan ha öppet under en längre säsong, men samtidigt framhävs sommargäster och 

deltidsboende som direkt avgörande för att deras verksamheter ska kunna finnas kvar.88 Men 

samtidigt som de deltidsboende, och även sommargästerna, genererar arbetstillfälle n och 

pengar så spär de på mediebilden om att Torekov har ett rykte om sig att vara dyrt. Detta kan 

göra det svårt att attrahera fler permanentboende till platsen. Vi anser att Torekovs image kan 

komma i konflikt med kommunens vision vilket är att Båstad kommun, och Torekov med 

den, ska vara ett självklart val för barnfamiljer. Torekov som lyxdestination kan även medföra 

en komplexitet hos de permanentboende i fråga. En av respondenterna som bor och arbetar i 

Torekov uttryckte att: ”jag är som en åsna mellan två hötappar”.89 Samtidigt som han har ett 

intresse i att det företag han jobbar på ska gå bra, vilket till största del riktar sig till 

deltidsboende, så kan det påverka den privata sfären med konsekvensen att färre människor 

flyttar permanent till Torekov.90 Detta visar än en gång på den dualitet som finns i platsens 

identitet. Många av respondenterna menade att de gärna ville ha fler permanentboende till 

platsen men en av respondenterna menade att den vision som kommunen satt upp var 

knappast märkbar. Han menade att det istället pågick ”en ensidig satsning på golfbanor och 

hotellbyggen”.91 Om en plats nu har en så pass stark mediebild, vilken inte är helt ogrundad 

eller oönskad, men som ändå påverkar den framtida önskade utvecklingen av platsen, vad kan 

då motverka eller snarare samverka med detta?  
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5.5 Omprofilering 

Högdahl talar om omprofilering, vilket kan vara ett verktyg för att motverka en snedvriden 

bild av en plats i media. Vad som är speciellt viktigt för att lyckas med detta är att  ha 

invånarnas stöd.92  En av våra respondenter menade att vad som kanske behövdes för Torekov 

var en rejäl ”omrörning” som drog med sig nya idéer och influenser. ”Vad vi skulle behöva 

till exempel är ju 100 flyktingfamiljer/---/”. Samma respondent menade att det knappt finns 

några invånare i Torekov med utländsk bakgrund. 93 En stor majoritet av invånarna är 

svenskar, födda i Sverige, och består av dem som är permanentboende och även de med 

deltidshem. Just invånarna menar Högdahl har starka anknytningar till en plats image, imagen 

måste stämma överens med vad platsens invånare anser att platsen har för att den på rätt sätt 

ska kunna förmedla vad platsen representerar.94 I Torekovs fall så är den image som finns 

idag till viss del rättvis, men den kan problematisera möjligheten att attrahera fler 

barnfamiljer. Högdahl menar också att det kan vara svårt att ha invånarnas stöd vid 

omprofilering då de kan ha bott på platsen länge och vara invanda i ett visst sätt att tänka.  

Därför kan de som nyligen flyttat till en plats vara lättare att få med sig i 

omprofileringsprocesser då de inte är lika färgade av platsens mentalitet.  95  

 

Ja det är svårt, men jag visste ju ungefär vad vi gav oss ut på eftersom här är liksom 
en semesterort och det är inte lätt att ändra det. Det har det varit i hundra år och då 

får du liksom människorna också de blir inpräntade i detta andra. Det är helt ok att 
klippa gräs åt andra det går från generation till generation. Att vända alltihopa det är 
inte lätt.96

 

 

Men hur kan visionen om att attrahera barnfamiljer bli möjligt för en plats som har svårt att 

attrahera nya invånare och hur kan den andra sidan av identiteten lyftas fram för att möjligen 

underlätta kommunens vision? Att det finns en problematik mellan visionen och imagen blir 

tydligt då en av respondenterna funderar kring om visionen är möjlig; ”Men det är ju inte 

förstahandsalternativet för dem (barnfamiljerna) om man säger så, för dom har ju också den 

här bilden (mediebilden).”97 
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5.5.1 Ett nytt Florida 

Utöver mediebilden och visionen om barnfamiljer framkom det under intervjuerna ett tredje 

alternativ. Vissa av respondenterna framhöll att Torekov kanske skulle klara sig ändå och 

istället bli ett slags Florida för de som pensionerat sig. Detta grundades på att många av de 

deltidsboende idag är omkring 55 år gamla och att många av dessa väljer att vinterisolera sina 

hus för att kunna bosätta sig permanent i Torekov närmare pensionsåldern. Dock framhölls 

det att denna möjliga utveckling inte var det som var det mest önskvärda scenariot men att det 

troligen fanns de som gärna bodde ”/---/ i ett 55+ område”.98 En sådan utveckling att platsen 

därmed går mot en åldrande befolkning är en av de aspekter som ingår i Müllers forskning om 

disappearing regions. Müller menar även att sådana platser tappar befolkning och företag.99 

Sett till Torekov så skulle möjligen den permanenta befolkningen öka istället för att minska i 

och med att tidigare deltidsboende flyttar permanent till platsen men med den förmodade 

följden att platsen får en än högre medelålder. En möjlig framtidsbild utifrån ovanstående 

resonemang är dock att den åldrande befolkningen inte skapar ett gynnsamt företagsklimat i 

och med att de valt att trappa ner och bosätta sig i sitt deltidshem. Däremot finns det många 

föreningar i Torekov som skapar ett engagemang som i sin tur kan lägga en grund för ett 

positivt företagsklimat.  

 

5.6 Vision och kommunikationsproblematik 

Visionen från Båstad kommun är som tidigare nämnts att kommunen ska vara det självklara 

valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Hospers betonar speciellt att det är ett måste att ha 

med sig invånarna i en sådan process som Båstad kommun befinner sig i. Vad han menar är 

att innan det går att rikta sig mot den externa marknaden måste processen först förankras 

internt.100 Men hur väl förankrad är då denna vision bland Torekovs invånare? ”Jag kan inte 

se en enda åtgärd som de har för att uppfylla den visionen, jag märker ingenting, bara tvärt 

om”.101 Citatet visar att visionen inte är grundligt förankrad och flera av våra respondenter 

uttryckte liknande tankar, om de ens visste om att detta var den primära visionen från Båstad 

kommun.102 Här ser vi en konflikt i kommunens försök till att attrahera barnfamiljer och när, i 
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alla fall vissa av, kommunens invånare antingen inte är medvetna om försöket eller helt ställer 

sig kritiska till vad kommunen faktiskt har gjort för att jobba mot visionen. Vi menar att det 

har uppstått en kommunikationsproblematik mellan Torekov och kommunen på grund av att 

Torekov inte känner sig representerade av kommunen och de anser att kommunen inte arbetar 

för att Torekov ska vara en attraktiv bostadsort. Detta menar vi kan vara en följd av de 

tidigare kommunsammanslagningarna och de farhågor som lyftes fram i samband med 

förändringarna.103  

 

5.6.1 Interna ambassadörer 

Hospers menar att om den interna förankringen inte sker så är ett tänkbart scenario att 

invånarna känner sig utestängda från, i detta fall, kommunens arbete. Om invånarna på grund 

av detta inte verkar som ambassadörer för sin egen ort kan det med stor sannolikhet bli 

tungrott att skapa den attraktivitet som önskas för att attrahera nya invånare. Med detta menar 

vi inte att de befintliga invånarna inte ser fördelarna med sin egen ort, detta har vi tidigare 

visat på då våra respondenter tydligt visat vilka fördelar det är med att bo i Torekov. Däremot 

är det ett hinder som vi ser inte hade behövt existera.     

 

5.6.2 Att nå ut externt 

Samtidigt som det finns ett behov att kommunicera internt så är det naturligtvis minst lika 

viktigt att kommunicera externt.104 Enligt våra undersökningar och intervjuer visar Båstad 

kommun och flertalet föreningar i Torekov ingen eller i alla fall liten handlingskraft när det 

kommer till att kommunicera ut visionen att attrahera fler invånare till regionen och platsen. 

Visserligen står visionen ”Det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen” på Båstad 

kommuns förstasida på hemsidan, men sen tar det stopp. En av våra respondenter på 

kommunen medgav att de inte själva gjorde några direkta försök att nå ut till det önskade 

segmentet.105 Den enda bild som når ut är således medias bild, främst under tennisveckan, till 

vilken det dock har gjorts försök att visa upp de sidor av Båstad kommun som inte är 

stereotypa och redan överensstämmer med den mediebild som finns. Detta är däremot inte 

helt problemfritt.  
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/…/vi har ju ingen kontroll över media. Det vi har är att vi köper utrymme i 
lokaltidningen men det är ju bara invånarna som får den och den når ju inte utanför 

så vi försöker att ge en mer positiv bild. Det är ju lite olyckligt att det blir så. Ja, hur 
ska man lyckas?.

106
  

 

Problematiken med den externa marknadsföringen och kommunikationen kan få följande 

citat, uttryckt av en annan respondent på kommunen, att därför framstå som tveksamt:  

 

/…/ jag tror att vi ska marknadsföra skolan och på nått sätt som vi gjort, tatt fram 
planer så att man kan bygga runt området så att vi kan få folk som bor och verkar. 
Och marknadsföra den fina livskvalitet som finns. 107

  

 

Citaten visar att det finns hopp om att marknadsföring ska vara en lösning och ett medel att 

använda sig av för att attrahera fler invånare. Men om detta är ett svårhanterligt instrument, 

vilka vägar finns då att gå för att attrahera nya invånare? 

 

5.7 Billigare boende – finns det? 

Vad ligger då i kommunens plan att attrahera barnfamiljer till hela kommunen? Och hur har 

det arbetats med att skapa boende till de potentiella nya permanentboende? Vi ser att det finns 

ett glapp i vad som önskas och vad som faktiskt görs, inte enbart ur kommunalt hänseende 

utan generellt sett. De respondenter som utgör uppsatsens empiri var alla eniga om att fler 

barnfamiljer i Torekov var önskvärt och viktigt. Vad vissa menade talade emot denna önskan 

var att det var ont om hyreslägenheter, hyreshus och rimliga tomtpriser som faller inom 

ramarna för vad en barnfamilj med normalinkomst klarar av.108  Andra menade däremot att 

situationen idag inte var helt omöjlig för att attrahera detta segment om de nya invånarna 

valde att bosätta sig utanför centrum, då priserna i utkanten är betydligt lägre än i den gamla 

bykärnan.109  

 

/…/ alla tror ju att det kostar skjortan, att allting är skitdyrt. Med husen som kostar 
16 miljoner eller vad det är. Men det räcker att man åker upp här i utkanten av 
Torekov där kan man ju köpa hus som kostar 1-1,5 miljon eller nåt sånt där. 110  
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En annan respondent menade att det kanske visst var dyrare att skaffa hus i Torekov men att 

det ändå kunde ha sina fördelar. Respondenten menade att möjligen var det så att ett hus i 

Torekov är dyrare än i Klippan, men köper någon ett hus i Torekov så blir det mer av en 

investering. Han uttryckte det som: 

 

Så det är ju det här med prisbilden, jag önskar att man kunde sprida en annan bild 
också i media att om man bara struntar i tomtpriset så kostar ett hus ungefär 20 000 

kvadratmetern och köper man ett hus på 150 kvadrat för att bilda familj med två 
barn ungefär och en liten täppa så är det tre miljoner och ska du ha tomten så kostar 

den kanske 300 000 i Klippan och 800 000 i Torekov och det är skillnaden. Någon 
större skillnad är det inte. Och sen begagnade husmarknaden, då är det så att ´nej, 
jag vill inte bo kvar i Torekov´ då caschar du hem men i Klippan cashar du aldrig 

hem, inte på samma sätt. Du kanske får tillbaks dina pengar men jag skulle aldrig 
våga bygga ett hus i Klippan, när får jag tillbaks dom pengarna? Därför är det lite 

högre ingångsvärde men mycket mindre risk i Torekov.111 

 

Kommunen ställde sig positiv till Torekovs framtida utveckling då de och privata tomtägare 

frigjort yta för cirka 100 nya hustomter.112 Däremot var kommunen inte säkra på om detta 

bara skulle komma att säljas till nya permanentboende då det är svårt att i juridisk mening 

påverka om det är en potentiell permanentboende eller deltidshemsägare som köper tomten.113 

Våra respondenter med anknytning till kommunen berättade att försök till att kontrollera 

inflyttningen där kommunens tomter blev bebyggda inte hade fungerat till 100 procent, men 

att det i alla fall var något som de fortfarande funderade kring.114 Att reglerna angående att få 

fler permanentboende att flytta in inte hade fungerat menade en respondent berodde på att 

kontrollen och uppföljningen var dålig.115 Den teoretiska aspekten bakom boplikten116 tål att 

tänkas på men med de extrema variabler som Torekovs centrum har menar vi att det kan vara 

svårt, för att inte säga omöjligt, att påverka den rådande situationen nämnvärt i alla fall i 

centrum. Ett kommunalråd kopplade Torekovs bostadsproblematik till dess varumärke att 

”/…/ eftersom att det är ett hett varumärke och är eftertraktat varumärke så är det ju svårt för 

våra egna ungdomar och yngre personer att få råd att hitta bostad i Torekov”.  
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5.7.1 Medias mytbildning  

Samtidigt ser vi positivt på den dualitet som råder i Torekovs identitet då intresset kanske inte 

varit lika stort för Torekov om den guldkantade lyxtillvaron inte funnits, men om den inte 

hade funnits hade huspriserna troligtvis varit rimligare. Människor som väljer att bosätta sig i 

Torekov får som en respondent uttryckte sig, bo på två ställen samtidigt utan att flytta.117 Den 

bild som vi tidigare visat finns av Torekov med prinsessor och näringslivselit har enligt alla 

våra respondenter en annan sida som inte syns lika frekvent i mediala sammanhang och där 

det goda boendet står i fokus med närhet till natur och en trygg tillvaro utan stress. 118 Just att 

det fokuserats mycket på mediebilden, sommarbilden, menar vissa respondenter att det kan 

skapa en falsk bild av att det alltid händer saker i Torekov när det istället i likhet med andra 

svenska orter råder ett lugn som kan upplevas ensamt om de nyinflyttade har den första bilden 

i tanken. Denna bild späs på dels av de stora säsongsvariationer som finns, och dels att de 

centrala delarna i orten nästan är helt öde under delar av vintern. Respondenterna menade att 

detta fenomen kunde ta sig sådana uttryck att nyinflyttade tyckte att det var underbart att bo i 

Torekov på sommaren men att de inte klarade av att bo där på vintern och helt enkelt 

flyttade.119  

 

5.8 Pendling till och från Torekov  

Tvåsidigheten i identiteten visade sig även hos våra respondenter när vi kom in på ämnet 

arbete i och utanför orten. Vissa såg det som sista spiken i kistan om något av de större 

företagen i anslutning till orten skulle läggas ner eller förläggas någon annanstans. 120 Andra 

menade att en nedläggning hade varit tråkigt med tanke på Torekovs attraktivitet som 

bostadsort, men att det fanns lösningar i form av andra arbetstillfällen på andra orter.121 

Lokalbefolkningen ställer sig dock splittrade till pendling och vissa menar att när valet har 

fallit på att bosätta sig i Torekov så finns det en beredskap på att ”det är bilen som gäller”. 

Denna gruppering hävdar att det i nordvästra Skåne inte är långt till någonting. Vissa pendlar 

och har bekanta som pendlar både till Halmstad och till Helsingborg.122 Någon menade att det 

inte är några problem att pendla till vare sig Stockholm eller Bryssel.123 
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Vi har ju dom som pendlar till Bryssel härifrån dom sticker på morgonen och 
kommer på kvällen. Familjen flyttar ut och är här och jobbar tre dagar i veckan flyger 
ut på morgonen och kommer på kvällen. Det är inga problem, det är en timme, en 

och en halv till Köpenhamn och sen en timme till Bryssel. Konstigare är det ju inte. 
Stockholm är ju ett stenkast bort i och med flygplatsen här. Dom gånger man vart på 

någon mindre grej över dan tar man flyget upp på morgonen och hem på kvällen, 
det kostar ju lite pengar men det är inga konstigheter. Den närheten finns ju också. 
Det tänker ju inte vi på som är här och jobbar men så fungerar livet för många, man 

har lägenhet i Stockholm och så har man huset här nere när man blir äldre och så 
pendlar man emellan.124 

 

Det respondenten talar om visar inte den reella pendlingssituationen för någon som är 

permanentboende i Torekov utan är typiskt för de näringslivstoppar som är deltidsboende på 

orten. Däremot visar det att det faktiskt går att pendla om det finns en positiv inställning till 

pendlingen. Här är det inte tal om att låta kommungränsen eller landets gränser stoppa 

mobiliteten vilket Thufvesson menar är ett förlegat sätt att se på pendlingen.125  

 

Den andra grupperingen menade att det inte 

alls gick att pendla utanför Torekov och 

Bjärehalvön och påstod att om jobben 

försvinner så kommer orten att helt dö ut. En 

av dessa menade: ”Det är fortfarande för långt 

att pendla till någonting, ta hela Bjärehalvön, 

det finns bara bönder. Du har ju vissa företag 

som står som stora Lindab i Förslöv och sånt 

där som har pendelavstånd. Du kan inte sitta i 

en bil i en timme varje dag, det går inte.”126 

Detta kan kopplas till det SKL menar med att 

pendlingsbenägenheten sitter i normer och 

värderingar.127 Vissa respondenter menade 

istället att: ”Viljan, acceptansen för att pendla 

så långt, kan ha ökat lite vilket borde tala för 
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att fler kunde bo här /---/ det ska ju vara något som är värt att pendla till och från i så fall”.128  

Om vi ser till SKL´s rapport om pendling, så talas det där om att två timmars pendling inte är 

onormalt.129 Detta innebär i så fall att pendlare från Torekov kan ta sig, förutom till 

centralorten Båstad, till Helsingborg och Ängelholm i Nordvästra Skåne (FA-Region 19c) och 

Laholm och Halmstad i Hallandsregionen (FA-Region 20). Se kartan för illustration om 

möjliga uppnåeliga avstånd med en timmes pendling från Torekov.    

 

5.8.1 Kollektivtrafik 

Däremot finns det inte många möjligheter till kollektiv pendling för de som är boende i 

Torekov. Dagens tre bussturer till centralorten Båstad kan inte ses som en regelbundenhet 

som uppmuntrar till pendling. Någon respondent reflekterade över att busstrafiken inte gick 

att kombinera med tåget för att på så sätt kunna arbeta utanför Bjärehalvöns gränser.130 

Samma respondent ställde dock frågan till sig själv hur mycket kollektivtrafik 1100 invånare 

kan hålla uppe. När vi diskuterade saken med kommunen menade de på att Torekov har den 

nackdelen att:  

 

/…/ det är långtifrån allting jämfört med resten av tätorterna som är närmare E6:an 
och tågstationerna och det är också det som är lite charmen att det är lugnare, det är 
häftigt, sen borde vi från kommunen och regionshåll förbättra kollektivtrafiken. Nu 

är man ju beroende av att man måste ha bil för att ta sig då om man inte har sån tur 
att man har jobb och bostad där.131 

 

Åsikterna om pendlingens vara eller inte vara går isär, men det faktum att det i denna 

undersökta geografiska region är närmre till service och arbetstillfällen i jämförelse med 

Sveriges nordligare delar skulle kunna leda till att de normer och värderingar som finns har en 

väldigt avgörande roll för människors synsätt gällande pendling.  Samtidigt väcks tanken att 

nya invånare till platsen förvisso kan föra med sig nya synsätt och tankegångar men kan även 

bli präglade av de synsätt och tankegångar som redan finns. Utöver pendling finns även andra 

aspekter som kan påverka en orts möjlighet att öka sitt invånarantal. Ett exempel på detta är 

den grad av serviceutbud som finns på orten och även ortens mentala klimat.  
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5.9 Service  

För att en ort ska anses vara attraktiv som boendeort menar vi att det behövas ett visst mått av 

serviceutbud. Åsikterna hos våra respondenter gick vilt isär när diskussionen kom in på 

Torekovs serviceläge. Vissa av respondenterna ansåg att det var tråkigt med den service som 

tvingats lägga ner.132 Medan andra ansåg att det inte går att jämföra med hur det såg ut på 

1950-talet med den mängd av service som fanns då och de hade uppmärksammat hur 

strukturen hade förändrats under årtionden.133 Just situationen med minskat serviceutbud är 

inget lokalt fenomen då många mindre orter i Sverige genomgått samma utveckling.134 

Flertalet av respondenterna var mycket glada över det serviceutbud som orten har att erbjuda 

och ansåg att serviceutbudet var mer än vad som kunde förväntas av en ort i Torekovs 

storlek.135 Till viss del kan förklaringen till det serviceutbud som existerar tillskrivas den 

utbredda besöksnäringen som finns i Torekov.  Flertalet respondenter uttryckte att det var tack 

vare turisterna och de deltidsboende som Torekov faktiskt har den grad av service som de har 

idag. 136  

 
Den butiken som finns kvar, den hade inte funnits där om det inte var för 

sommarboende. Tack vare sommarboende och icke permanent boende så finns en 
anledning att hålla igång, affären, café och restauranger./---/ De håller igång 

sommarverksamheter och restauranger. Som i många andra sommarsamhällen så 
bidrar de till omsättningsökning och sysselsättning. Men medaljen har också en 
baksida, det blir toppar på service och trafikproblem.137  

 

Däremot menade andra att även om sommargäster och deltidsboende hjälper till att underhålla 

det serviceutbud som finns så bidrar situationen även med sina nackdelar:  

 

Priset är ju högt. Så att unga människor /…/ Vi kan ju handla lite av sociala skäl för 

vi tycker att affären ska vara kvar här, men den som måste titta på priset eller är 
intresserade av priset, dem handlar ju inte här för att det är för dyrt. Därför finns det 
service, men den har alldeles fel pris för väldigt många.138  

 

En annan respondent förklarade den prisbild som finns genom att säga följande:  
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Det finns för mycket pengar i juli, och för lite från augusti till maj. Det är alldeles 
otroligt, det finns folk som skulle betala 1000 kronor för en liter mjölk på sommaren 

utan att blinka för dom har så oerhört mycket pengar. Så det är inte lätt. För att 
handlaren kan sätta vilket pris som helst, han får sålt det ändå. Medan vi andra 

stackare /…/. 139  

 

Respondenterna menade således att turismen under sommartid och även de deltidsboende har 

bidragit till denna höga prisbild eftersom de kan betala sådana priser. Å andra sidan 

framhävdes det att de högre priserna inte var något speciellt för just Torekov utan att mindre 

butiker på mindre orter ofta har ett högre pris. 140 Under intervjuerna framkom det tankar om 

att det serviceutbud som finns på orten ändå är unikt sett till invånarantalet på 1100 personer. 

Det menades att inte många orter med ett invånarantal på 1100 personer kan skryta med att ha 

cirka 10 café- och restaurangverksamheter i sin bykärna.141 Just det stora serviceunderlag som 

deltidshemsägarna bidrar med är en anledning till varför de flesta serviceverksamheter kan ha 

öppet under längre tid än bara då turistsäsongen pågår. Exempelvis sade en respondent med 

insyn i näringslivet i Torekov:  

 

/…/ det kan aldrig bli en primär marknad att gå till dem som bor här året om 

eftersom svenska människor till största del om man är hemma är man hemma och 
man går inte ut när man är hemma, kanske unga människor, bor centralt i städer, 
inte i landsbygden, kanske på helgerna men däremot har vi en besöksfrekvens som 

är ganska hög och det är sommargäster och de som är i trakten, golfspelare och de 
som är här som ska titta på hus, eller hälsar på.142 

 

 Andra förklaringar till den grad av service som finns ser vi i den engagemangsanda som 

återfinns i Torekov.  

 

5.10 Engagemangsanda 

Orten har en mängd föreningar som jobbar för ett levande samhälle, till exempel har vissa 

verksamheter tagits över från kommunens regi. Både hamnen och en stor del av 

turistverksamheten har tagits över från kommunen då engagerade bybor ansett att de kunde 

göra det bättre själva och lyckats vända förlusttyngda verksamheter till att gå med vinst.143 

Övertagandet av hamnen förklarades som nödvändigt då hamnavgifterna var höga men det 
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kom trots detta inga pengar tillbaka in i hamnen utan beskrevs gå tillbaka in i kommunens 

kassa i ett ”stort svart hål”. Då investeringar av hamnen uteblev kom de som var engagerade i 

hamnen fram till att det var bättre att driva verksamheten på egen hand. 144 Från kommunens 

håll beskrivs engagemanget i Torekov såhär:  

 

Men vad endaste grej som förändras där ute så står människorna upp för det och jag 
menar nu är där nån butik året runt och restaurangerna har öppet långt ut på hösten 

och öppnar tidigt på våren. De kämpar tappert, det är många hus som är tomma.145  

 

Det engagemang som finns i Torekov kan kopplas till vad Edman och Lindvall menar med att 

en orts bakgrund kan vara avgörande för hur orten utvecklas i framtiden. En ort med stor grad 

av engagerade människor ställs i motpol till bruksorter där engagemanget är lägre, grundat på 

ortens tidigare struktur.146 Torekovs struktur och även möjlig förklaring till att det är en 

engagerad ort förklaras av en respondent:  

 

/…/ det beror på att här i generna finns en förmåga att klara sig själv eftersom det är 

så mycket fiskarbild här alltså. Här långt ute så var man tvungen att klara sig själv. 
Det fanns ett par stycken frikyrkoförsamlingar, man fick klara sig själv med guds 

hjälp.147 

 

Ett annat exempel på det engagemang som finns är att då det diskuterats att det finns en risk 

att den kommunala skolan kanske skulle läggas ner så påstods det från kommunhåll att det 

som respons på detta i Torekov förmodligen skulle startas en friskola.148 Diskussionen om 

skolan oroade flera av våra respondenter 149, men de menade ändå på att om så var fallet så 

var de redan beredda att kämpa för den.150  

 

/…/ nu har jag redan samlat dom och sagt ifall det händer så ska vi upp på 

barrikaderna snabbt som fan, och det har jag sagt till kommunen, kom inte bara för 
vi är redan organiserade. Och det är inte ett hot men vi vill inte att ni ska göra det 
här, gör ni det så kommer vi att kämpa emot för vi tycker det är fel.151 
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Att Torekov har ett starkt engagemang kan statueras med den mack som finns på orten där 

byborna gått samman och gjort om den nedläggningshotade macken till ett aktiebolag för 

ortens invånare.152 Exemplet med skolan och macken kan kopplas till att det finns ett visst 

mått av intern kommunikation i form av att kommunen är medveten om vad de engagerade 

byborna är kapabla till samt att det lokala engagemanget även kommunicerats till kommunen.  

Däremot kan kommunikationen mellan kommunen och Torekov uppfattas olika beroende på 

vem som uttalar sig. Enligt en engagerad ortsbo uppfattas kommunikationen och relationen 

till kommunen som så här: 

 

Vi skulle helst vara fristående. Vi träffar kommunen två gånger om året  och… Jag 

vet inte vems fel det är men nog känner vi ofta att dom tar tacksamt emot våra 
skattepengar men vi ska helst göra jobbet själv. Det är ju… längst ut på en halvö, då 

är man ute (syftar till Torekovs geografiska läge). Men vi har hygglig dialog med 
kommunen men som sagt, hade väl kunnat önska lite mer respons… .153 

 

Från kommunens håll tolkades istället samarbetet och kommunikationen på detta sätt;  

 

/…/ nej det är dom som bjuder in oss så det är vi… Så tar vi upp aktuella frågor. 

Stranden, skogen, macken, trafikåtgärder, räddningstjänsten och så vidare. Så det 
pågår en väldigt bra och aktiv dialog mellan kommunen och Torekov och det är då 
kanske framförallt för att de känner behovet av det. Det är ju sista utposten, det är ju 

så man känner. Och vi från kommunen det finns ingen annan by vi träffar på det 
sättet. Vi visar vår goda vilja och ställer upp om vi kan. 

 

De olika synsätten på den relation som finns mellan kommunen och Torekov skulle kunna 

kopplas till att bägge parter inte har full inblick i den andra partens faktiska göromål, samt att 

det möjligen inte uttryckts vad som förväntas av de bägge sidorna.  

 

5.10.1 Hinder för entreprenörskap 

Entreprenörskulturen i Torekov kan dock möta motsättningar i den brist på företagslokaler 

som en respondent menar att orten saknar.154 Han menar att det inte finns billiga lokaler som 

nya företagare kan etablera sig i. Detta kan kopplas till att deltidshemsägarna å ena sidan 

göder entreprenörskapet men å andra sidan hämmat det, då de har medverkat till en inflation i 

fastighetspriser.  Men även denna problematik verkar det ha uppstått en möjlig lösning på:  
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Sen är det väl att jättemånga har (företag) hemma i garaget eller källaren. Så att det 
finns inget centrum så. Man ser dom inte. Man ser krogarna och i marinan men 
jättemånga företag är online. Så att ibland tror jag att det handlar om att vi har 

marknadsfört oss dåligt inåt.155 

 

Vi menar att kommunikation är ett komplext problem i sig som ställer fler frågor än svar. Än 

tydligare blir kommunikationsproblematiken sett ur ett platsperspektiv där det finns många 

viljor som anser sig vilja det bästa för platsen. Vi ser att det tack vare bristande 

kommunikation kan förekomma förlorade möjligheter till vidare samarbete och utveckling av 

platsen. Detta kan bero på antalet intressenter men även att det finns en ”hemmablindhet” som 

kan vara anledningen till att vi som utomstående kan utläsa andra aspekter då vi inte har 

samma intima relation till platsen.   
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6 Slutsatser och diskussion 

 

I analysen har vi diskuterat kring vad som kan hända när en plats identitet och dess image 

inte överensstämmer med varandra. Vidare har vi undersökt vad den egna uppfattningen och 

medias roll har för påverkanskraft när det kommer till hur en plats framställs. Om bara en 

del av en plats identitet lyfts fram, vad händer då? Vi vill med hjälp av våra frågeställningar 

och vår analys belysa attraktiva platsers problem med att attrahera nya invånare. Vi har i 

den första analysdelen fokuserat på vilka aspekter som kan ligga till grund för att besvara vår 

första frågeställning; Vilken roll spelar Torekovs identitet och image för människors 

uppfattning av platsen? Den andra delen av analysen syftade till att besvara vår andra 

frågeställning: på vilket sätt kan den interna och externa kommunikationen påverka en plats 

attraktivitet?  

 

6.1 Media, image och en komplex identitet 

Som visats i uppsatsen så spelar media en viktig roll i vilken image Torekov har kommit att 

få. Detta menar vi kan vara både av godo och av ondo. De stora fördelarna är att media till 

stor del har ”satt Torekov på kartan” mer än någon annan ort med 1100 invånare, som vi 

känner till. Mediebilden har även påverkat Torekov på så vis att människor genom Torekovs 

image försöker knyta valda värden till sin egen identitet, vilket vi menar belyser betydelsen av 

att se på platser som en accessoar och då platsens image tillslut eventuellt inte 

överrensstämmer med platsens identitet. Mediebilden har även bidragit till att 

fastighetsbeståndet i bykärnan har ökat sitt värde i en takt som ligger klart  över rikssnittet och 

gjort många av invånarna mer eller mindre förmögna, sett till tillgångar eller vinst på såld 

fastighet. Just utvecklingen under senare delen av 1900-talet med fortsättning än i dag med 

permanentboende som säljer sina hem för att tjäna pengar motsäger teorin om att ägarna till 

deltidshemmen bara fyller upp ett tomrum som utflyttade ortsbor lämnat efter sig. Samtidigt 

visar fenomenet tydligt på att det uppstått ett problem i Torekov att attrahera nya invånare 

med ett intresse för att bo på platsen permanent, då den generella uppfattningen är att det är 

för dyrt att bosätta sig i dessa trakter. Torekovsborna är inte sena att själva fylla i den 

exklusiva bild som media har målat upp och vi menar att invånarna kanske inte är medvetna 

om att de bidrar till bilden av Torekov som en lyxdestination, denna problematik är 

förmodligen inte unik för Torekov. Vi menar att detta kan härledas till att människor hellre 
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lyfter fram det som är unikt för platsen istället för att visa upp den ödslighet som många 

utomstående, inklusive vi själva, lätt kan förknippa med platsen under vinterhalvåret. Vi vill 

dock poängtera att det även fanns positiva aspekter med det lugn som sades infinna sig under 

vintertid. Den nackdel som däremot skulle kunna följa med detta  blir då att i och med att 

bilden av Torekov som en lyxdestination är den enda bild som den stora massan av potentiella 

invånare ser. Bilden av en dyr lyxdestination som både invånare och media målar upp kan då 

komma i konflikt med den vision som Båstad kommun vill förmedla om att kommunen, med 

Torekov inräknat, ska vara det självklara valet för barnfamiljer. Detta då dessa begrepp inte 

ofta hänger ihop. Problematiken blir i detta fall att det är ett glapp mellan delar av platsens 

identitet och den image som människor förknippar med platsen.  

 

Just vidden i Torekovs identitet problematiserar skapandet av en mer sanningsenlig image 

som på ett mer rättvist sätt skulle kunna visa upp variationerna som faktiskt finns på orten. 

Den rådande dualiteten påverkar platsens möjligheter att skapa en attraktiv marknad för nya 

invånare. Samtidigt finns det mycket att hämta ur den attraktivitet som orter som Torekov står 

för. Det skapar onekligen ett intresse för platsen. Det som vi ser som primärt är att få intresset 

att gagna ortens ändamål med att attrahera fler permanentboende och inte fler rubriker i 

kvällspressen. Den delade identiteten skapar i dagsläget förvirring och osäkerhet som spär på 

bilden av lyxdestinationen och den öde vintern. 

 

Ett steg för att överbrygga de skillnader som finns mellan identitet och image är att försöka 

identifiera de sidor som inte överensstämmer och sedan arbeta med dess profilering. 

Förutsättningen för att kunna ändra en profil ligger mycket i att ha ortens invånare med sig 

och att det råder en överensstämmelse över vilken profil som vill åstadkommas. Det vi ställer 

oss frågande till är vem som har ansvaret för att skapa en tydligare profil. Är det de 

engagerade invånarna eller kommunen? I likhet med en av våra respondenter ser vi faran i att 

det engagerade föreningslivet, som kan upplevas som delvis hemmablinda, får hela ansvaret. 

Samtidigt kunde vi utläsa att det finns en viss kritik till kommunens sätt att arbeta, speciellt 

rörande frågor som hade med Torekov att göra samt att kommunen inte uppfattades förstå 

hela den komplexa identitet som vi anser att Torekov har.  
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6.2 Omprofilering – vem ska kommunicera? 

Det kommunikationsproblem som vi anser finns mellan kommunen och Torekov kan ha sin 

grund i att det existerar en okunskap i vad Torekov och kommunen förväntar sig av varandra. 

Det är dock av vikt att poängtera att det kommunikativa ansvaret inte enbart ligger på 

kommunens bord då invånarna själva bör arbeta för att påverka sin egen situation. Vem som 

än får ansvaret bör vara medveten om att det inte är lätt att glädja alla, men samtidigt att det 

finns mycket att vinna på en någorlunda överrensstämmelse. Och att även tillsammans arbeta 

fram en profil för platsen där både kommunen och invånarna i Torekov är aktiva och känner 

delaktighet. 

 

6.2.1 Hur kommunikation uppfattas har betydelse 

När det kommer till omprofilering finns det betydande fördelar med att först kommunicera 

internt innan ett budskap eller en vision kommuniceras externt. Exempelvis har vi visat i 

analysen att den kommunala visionen att attrahera barnfamiljer till området inte anammats av 

de permanentboende i Torekov. Vid en första anblick kan det ses konstigt att de inte 

välkomnar kommunens försök då Torekovs invånare och föreningsliv strävar mot samma mål, 

ett ökat invånarantal. Men det visade sig tydligt att invånarna inte uppfattade att kommunen 

faktiskt arbetade för detta, det var snarare något som de menade bara fanns som ett mål på ett 

papper. Detta ser vi som en tydlig bekräftelse på vad teorin gällande omprofilering me nar, det 

vill säga att en ny utvecklingsprocess måste förankras väl internt för att inte skapa ett 

utestängande hos de berörda invånarna. Det som är specifikt i förhållandet mellan den interna 

kommunikationen och platsens attraktivitet är att det redan finns en problematik med att 

attrahera invånare och om den interna kommunikationen inte är fullgod fallerar det hela totalt. 

I en mindre ort av Torekovs storlek kan det vara lätt för både positiva som negativa åsikter att 

snabbt få grogrund, och därmed kan det som kommuniceras internt bidra till ett försvårande 

eller ett underlättande av olika utvecklingsprocesser.  

 

6.3 Intern kommunikation 

Samtidigt finns det en potentiell fara i att invånarna inte kommunicerar med varandra internt 

inom orten. Ett bra exempel på detta, som vi anser är av betydelse, är den spridda uppfattning 

som fanns i Torekov gällande kostnaden att bosätta sig på platsen. Som vi tidigare visat ansåg 
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flertalet respondenter att det var för dyrt för exempelvis unga och barnfamiljer att bo i 

Torekov. Andra visade istället på tydliga fakta där det inte kostade mer att bo i Torekov än i 

exempelvis Klippan. Vi ställde oss tidigt frågan att om invånarna inte ansåg att det gick att 

bosätta sig på platsen på grund av sitt kostnadsläge, hur ska då utomstående uppfatta 

situationen? Detta kan naturligtvis skyllas på medias vinkling av en viss plats attraktivitet 

men vi anser att det finns andra variabler som inställning, kommunikation och uppfattning att 

ta hänsyn till vid sidan av den mediala påverkanskraften, vilket även lyser igenom när det 

talas om den externa kommunikationen.  

 

6.4 Extern kommunikation 

När det kommer till den externa kommunikationen går det inte att bestrida att den är minst 

lika relevant som den interna. Det som är intressant är att en plats som anses vara attraktiv 

nästan inte har någon extern kommunikation, bortsett från den som vänder sig till turister. 

Vad vi har kunnat utläsa och enligt våra respondenter inom den kommunala verksamheten har 

det inte funnits några specifika marknadsföringskanaler för att nå ut med de budskap som vill 

lyftas fram. Istället har media, i form av tidningar, TV och Internet, varit den kanal som 

kommunicerat till omvärlden och då utifrån medias fokus om vad de tycker är intressant. Som 

vi tidigare nämnde finns det goda möjligheter för den breda massan att bo och leva i Torekov. 

Enligt vår jämförelse rörande huspriserna visar det att ett vanligt bostadshus i Torekov inte 

kostar mer än i andra attraktiva områden i Sverige som inte har en bild av att vara en 

lyxdestination.   Vi anser att myten om det dyra boendet i Torekov bara delvis är sann men 

som ändå påverkar möjligheterna för att attrahera nya invånare till platsen.  

 

Den vision som finns hos Båstad kommun, och även bland de permanentboende i Torekov, att 

attrahera fler invånare skulle möjligen bara kunna bli verklighet genom en bättre 

marknadsföring och omprofilering av platsens image och människors uppfattning. Däremot 

ser vi en eventuell dualitet i vad invånarna uttalar och tänker då ett ökat invånarantal i 

Torekov inte nödvändigtvis behöver anses vara positivt i alla lägen. Vill de verkligen ha nya 

invånare i form av barnfamiljer och andra segment som inte har så mycket pengar? Det skulle 

exempelvis kunna leda till minskade värden på de hus som finns i Torekov vilket kan påverka 

både de permanentboende och deltidsboende. Ett annat scenario är att det kan få konsekvenser 

för det lugn som finns i Torekov idag vilket många tycker är attraktivt.  
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6.5 Pendling och ett nytt sätt att se på en arbetsregion 

Slutsatsen som vi kan dra utifrån den skilda uppfattningen om möjligheter att pendla till och 

från platsen är att det också beror mycket på hur Torekovs profilering tar sig uttryck då detta i 

stor utsträckning påverkar människors uppfattning. Om exempelvis kommunen och 

föreningslivet i Torekov menar att orten ligger avskärmad genom den geografiska placeringen 

på en udde, utifrån de kommunala gränserna sett, ser vi ett problem i Båstad kommuns vision 

att vara det naturliga valet i Öresundsregionen. Speciellt då den stora massan av invånare i 

Öresundsregionen faktiskt bor i ett annat land än Sverige och återfinns 2,5 timme bort inom 

stor Köpenhamns gränser. Istället ser vi en poäng i att se till de FA-regioner som vi 

åskådliggör i analysen. Effekten kan då bli att profileringen ändras från att Torekov är beläget 

i utkanten av en region till att vara en central del av två expansiva arbetsmarknadsregioner 

som kan nås inom en timmes pendling från bostadsorten. Här handlar det mycket om 

psykologiska aspekter som normer och värderingar vilka i sin tur påverkar människors 

uppfattning av platsen.  Om många av invånarna anser att det är problematiskt att pendla så 

kan det dels bero på dåliga pendlingskommunikationer men även att den interna 

kommunikationen och negativa tankegångar sprids som ringar på vattnet.  

 

Så, vad är det som gör att vissa attraktiva platser dras med en problematik att attrahera nya 

invånare? Vi anser att mycket av förklaringen återfinns i vilken värdering som människor 

lägger i en plats identitet och dess image. Platsuppfattningen påverkas även av media vilket i 

platssammanhang har en större påverkan än i vanliga fall. I specifikt Torekovs fall menar vi 

att den viktigaste slutsatsen vi kan dra är att det finns ett behov av att vända bilden av myten 

vilket påverkar synen på platsens attraktivitet. Den attraktivitet som myten bidrar med 

påverkar platsens möjligheter att attrahera nya invånare på ett mindre positivt sätt.  

 

6.6 Vårt bidrag 

Uppsatsens syfte kan som sagt ses som applicerbart på flertalet platser, men den definiering 

som vi i denna uppsats gjort av just attraktiva platser preciserar ämnesområdet. Det har 

tidigare förekommit vetenskapliga undersökningar med platser såsom öar, kustorter och 

städer i fokus. Men vad som gör denna uppsats unik är att problematiken har ställts i relation 

till en kustort i en expansiv tämligen outforskad region med kraftiga säsongssvängningar sett 
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till invånarantal och serviceutbud. Vad som vidare gör Torekov som plats till ett speciellt 

studieobjekt är att Torekovs image har framställts i media som en lyxdestination. Detta är inte 

helt ogrundat med tanke på de näringslivstoppar som huserar på platsen.  

 

Mediebildens påverkan på människors uppfattning av platser är enligt vissa teorier något som 

mottagaren anses kunna vara kritisk till. Huruvida detta är sant eller inte är ett helt annat 

forskningsområde. Men vad som däremot har uppmärksammats under uppsatsens gång är att 

den bild som invånarna på platsen tror att utomstående har av platsen är direkt kopplat till den 

mediala framställningen av platsen. Med andra ord, invånarna tror att de föreställningar som 

framställs genom mediebilden är också den bild som de utomstående har av platsen.   

 

Mediebilden av Torekov som bland annat har innefattat rubriker om dyra husförsäljningar kan 

utifrån ovan påstådda mediepåverkanskraft och tillsammans med empirin motbevisa myten 

om det dyra boendet i Torekov, eftersom det finns möjligheter till billigare boende. Därmed 

bidrar uppsatsen även med att framhäva problematiken som uppstår i myten om platsen och 

att myten har större inverkan än vad som tidigare sagts.  
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7 Framtida forskning 

 

Under uppsatsprocessens gång har det kommit upp tankar om andra intressanta infallsvinklar 

gällande den problematik vi har belyst här. Förslag på framtida forskning enligt vår mening 

skulle kunna vara: 

 

 En jämförelsestudie med en ort som, precis som Torekov, ligger längs med kusten på 

fastlandet och som har stora säsongsvängningar vilket påverkar invånarantalet och 

variationen i serviceutbudet. Vilka likheter och skillnader skulle en jämförelsestudie 

kunna påvisa och vad skulle de bakomliggande faktorerna till dessa likheter eller 

skillnader vara? En jämförelsestudie skulle möjligen kunna leda till en större 

generaliserbarhet och uppmärksamma den problematik som vi anser finns i ett större 

perspektiv. 

 

 Att använda sig av ett urval respondenter med mycket liten, eller ingen, tidigare 

kontakt med Torekov. Ett sådant urval skulle kunna leda till att få fram vad som är det 

mest avgörande faktorerna med en plats attraktivitet och möjlighet att permanent 

bosätta sig på en plats ur ett ”utifrånperspektiv”. Vad en plats invånare och människor 

med frekvent kontakt med platsen i fråga anser är attraktivt och tilltalande behöver 

inte vara detsamma för en utomstående.  

 

 Om alla människor har rätt att bo var de vill. Denna tanke är kopplad till både 

permanentboende och deltidsboende. Av den anledningen att någon vill bo på en 

plats, har personen i fråga då rätt att göra det? På samma sätt kan det ifrågasättas om 

människor har rätten att skaffa deltidshem vart de vill, bara för att de kan? 

Problematiken kan även kopplas till miljöfrågor som rör pendling i form av bil och 

flyg till deltidshemmet.  
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Bilaga 1: Intervjuguider 

Intervjuguide: Företagare 

 
Presentation 

 Vem är vi? 

 Utbildning och uppsats 

 Spela in ok? 

 Anonymitet 

 

Inledning 

 Vem är du och ditt företag? 

 Hur länge har du bott i Torekov? 

 Varför valde du att flytta hit? 

 Varför ha företag i just Torekov? 

 Var kommer de flesta anställda ifrån? 

 

Tema; Attraktivitet 

 Generellt; vilka fördelar och nackdelar finns som företagare i Torekov?  

 

Tema; Serviceutbud 

 Hur ser serviceutbudet (ex leverantörer, banker) ut för dig som företagare i Torekov? 

(inte privat)  

o Finns allt som behövs för att driva företag i Torekov? 

 Om något saknas, vad saknas?  

 

Tema; Utflyttning 

 Vilka är dina kunder? Turister, bofasta, kringliggande kommuner?  

o Påverkar skillnaden i invånare, sommar och vinter, dig som företagare? 

 Finns det något samarbete mellan företagare?  

 Är det något som skulle få dig som företagare att flytta din verksamhet från Torekov?  

 

Tema; Lyxdestination 
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 Varför tror du turister lockas till Torekov? 

 Vilken bild tror du turister har av Torekov? 

 Hur kan turister påverka dig som företagare? 

 

Tema: Påverkansmöjlighet 

 Finns det någon möjlighet för dig som företagare att påverka Torekovs situation och 

utveckling? 

 Finns det någon kontakt mellan kommunen och näringslivet?  

o Hur ser den ut (om den finns)? 

 Någon gång infunnit sig en känsla av åsidosatthet och att beslut tas 

över era huvuden? 

 Kan du tycka att Torekov blir åsidosatt sett till kommunen? 

 

Tema; Framtid 

 Hur tror du din framtid som företagare i Torekov ser ut?  

 Hur kan det främjas/förebyggas/uppnås? 

 Vilket stöd kan behövas för att komma dit och från vilka? 

 

Intervjuguide: Invånare 

Presentation 

 Vem är vi? 

 Utbildning och uppsats 

 Spela in ok? 

 Anonymitet 

 

Inledning 

 Hur länge har du/ni bott i Torekov? 

 Varför valde du/ni att flytta hit? 

 Varför tycker ni man ska bo i Torekov? 

 

Tema; Attraktivitet 

 Ser du/ni några fördelar med att Torekov är ett populärt resmål? Gynnar det dig/er?  
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 Varför tror du/ni folk väljer att flytta permanent till Torekov?  

 

Tema; Serviceutbud 

 Nöjda med serviceutbud som finns på orten? 

o Finns det något du/ni saknar? 

 Har det skett förändringar i serviceutbudet på orten? 

 Finns det mer service att tillgå vissa delar av året, eller ser serviceutbudet jämnt ut 

under hela året? 

o Om det saknas någon form av serviceutbud här, var kompletteras det 

någonstans? 

 

Tema; Lyxdestination och turister 

 Vilken bild associerar du/ni med Torekov? 

 Vilken bild tror du/ni andra har av Torekov? 

 Vad har du/ni för bild av sommargästerna? 

 Varför väljer sommargäster att komma till Torekov? 

 Varför tror du/ni Torekov är så populärt under sommaren? 

 Av de olika turisterna, exempelvis; sommargäster, campare och dagsturister, finns de 

olika syn/uppfattning av dessa? 

 Hur upplevs de mängder av turister som kommer? 

 Är Torekov en semesterort för alla sorters turister, äldre, ungdomar, barnfamiljer etc.? 

 

Tema; Påverkansmöjlighet 

 Kan det finnas en känsla av att invånarna känner sig tvingade att sälja sitt hus och 

flytta utanför centrum? 

 Behöver Torekov utvecklas? 

o Finns det möjligheter att påverka kommunen för att kunna utveckla Torekov 

med dess serviceutbud och som boendeort? 

 Får du/ni tillräcklig med information om vad som händer i Torekov?  

o Någon gång infunnit sig en känsla av åsidosatthet och att beslut tas över 

ditt/era huvuden? 

 Av de boende i Torekov, finns det grupper som är mindre aktiva och/eller har mindre 

att säga till om? 
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 Känner du/ni att du/ni kan påverka den bild som finns av Torekov? Vill du/ni göra 

det? Hur? 

 

Tema; Utflyttning 

 Vad kan få dem att vilja stanna kvar? 

 Vad kan få dem att flytta på sig? 

 Varför har Torekov svårt att locka året runt boende? 

o Hur tror du/ni man kan hindra utflyttning eller öka inflyttning?  

 

Tema; Trivsel 

 Trivs du/ni att bo i Torekov? Varför? Varför inte? 

 Är alla nyinflyttade välkomna? 

o Finns det någon grupp av eventuellt nya invånare du/ni inte vill ha i Torekov? 

 

Tema; MF/Image/Profilering 

 Vilken bild vill du/ni sprida av Torekov? 

o Känner du något ansvar för att sprida den bilden? 

 Vilken bild tror du/ni människor har av Torekov? 

 

Tema; Framtid 

 Hur ser du/ni på framtiden på Torekov? 

o Beroende av svar; Vad behövs göras för att komma dit? 

 Vems bord ligger det på att komma dit? 

 Olika framtidsscenarion? Bara turister? Levande stadskärna? Utan turister?  

 Skulle du/ni kunna tänka er att bo kvar i Torekov? 

o Varför/varför inte? 

 

Intervjuguide: Invånare, ungdom 

Presentation 

 Vem är vi? 

 Utbildning och uppsats 

 Spela in ok? 
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 Anonymitet 

 

Inledning 

 Hur länge har du/ni bott i Torekov? 

 Varför valde du/ni att flytta hit? / Varför tror ni att era föräldrar valde att flytta hit?  

 Varför tycker ni man ska bo i Torekov?  

 

Tema; Trivsel 

 Trivs du/ni att bo i Torekov? Varför? Varför inte? 

 

Tema; Serviceutbud 

 Finns det tillräckligt med aktiviteter att ägna sig åt på fritiden?  

o Finns det något du/ni saknar? 

 Tycker ni att det satsas på aktiviteter för ungdomar i Torekov? 

 Hur skulle ni vilja utforma fritidsaktiviteter? 

 

Tema; Lyxdestination och turister 

 Vilken bild associerar du/ni med Torekov? 

 Vilken bild tror du/ni andra har av Torekov? 

 Vad har du/ni för bild av sommargästerna? 

 Varför väljer sommargäster att komma till Torekov? 

 Varför tror du/ni Torekov är så populärt under sommaren? 

 Av de olika turisterna, exempelvis; sommargäster, campare och dagsturister, finns de 

olika syn/uppfattning av dessa? 

 Hur upplevs de mängder av turister som kommer? 

 Är Torekov en semesterort för alla sorters turister, äldre, ungdomar, barnfamiljer etc.? 

 

Tema; Påverkansmöjlighet 

 Känner ni att ni som yngre invånare i Torekov har någon möjlighet att påverka?  

o Fritidsaktivitet, etc. 

 Får du/ni tillräcklig med information om vad som händer i Torekov?  

o Vill ni ha mer information om något? Vad? 
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Tema; Utflyttning 

 Hur tror ni man kan få året runt boende att vilja stanna kvar i Torekov?  

 Varför tror ni att folk väljer att flyttar härifrån? 

 Varför tror ni folk väljer att flytta hit? 

 

Tema; Framtid 

 Kan ni tänka er att stanna kvar i Torekov? 

o Varför/varför inte? Jobb/skola 

 Vad skulle kunna få er att stanna kvar? 

o Vad måste göras 

o Vem/Vilka måste göra det? 

 Om de vill flytta härifrån; Kan ni tänka er att flytta tillbaka till Torekov när ni blir 

äldre? 

 

Intervjuguide: Invånare, ung vuxen 

Presentation 

 Vem är vi? 

 Utbildning och uppsats 

 Spela in ok? 

 Anonymitet 

 

Inledning 

 Hur länge har du/ni bott i Torekov? 

 Varför bor du där? 

 

Tema; Lyxdestination och turister 

 Vilken bild har du av Torekov? 

 Vilken bild tror du andra har av Torekov?  

 Vems ansvar ligger det på att sprida en bild av Torekov? 

 Vad har du/ni för bild av sommargästerna? 

 Har du några kompisar bland sommargästerna? 

 Varför väljer sommargäster att komma till Torekov? 
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 Varför tror du/ni Torekov är så populärt under sommaren? 

 

Tema; Attraktivitet 

 Varför tror du/ni folk väljer att flytta till eller från Torekov?  

 

Tema; Serviceutbud 

o Vart brukar du handla livsmedel? 

 

Tema; Utflyttning 

 Är det många som flyttar till Torekov permanent? 

o Om JA. Vilka segment? 

o Om NEJ, Varför? 

o Hur tror du/ni man kan hindra utflyttning eller öka inflyttning? 

 

Tema; Framtid 

 Hur ser du/ni på framtiden på Torekov? 

o Beroende av svar; Vad behövs göras för att komma dit?  

 Vems bord ligger det på att komma dit? 

 Olika framtidsscenarion? Bara turister? Levande stadskärna? Utan turister?  

 Skulle du/ni kunna tänka er att bo kvar i Torekov? 

o Varför/varför inte? 

 

Intervjuguide: Politiker 

Presentation 

 Vem är vi? 

 Utbildning och uppsats 

 Spela in ok? 

 Anonymitet 

 

Inledning 

 Hur länge har du/ni bott i Torekov eller Båstad? 

 Varför valde du/ni att flytta dit? 
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 Varför ska man bo i Torekov? 

 

Tema; Utveckling 

 Vad har ni för tankar kring Torekov och dess utveckling? 

 Vad satsas det mest på i Torekov, invånare, turism eller företag?  

o Varför satsas det mer eller mindre på någon del? 

o Hur ser ni på de olika delarna? 

 Har ni någon strategisk plan för att komma framåt i utvecklingsprocessen och nå dit ni 

vill? 

o Vilka är engagerade i denna process/strategi? 

o Nätverk? Vilka nätverk, vilka ingår och varför? 

o Vem ligger ansvaret på för att nå dit ni vill? 

o Hur har det diskuterats gällande den situation som Torekov befinner sig i? 

Boplikt? 

 Är det viktigt att ha invånarna med sig? Vilken roll spelar det?  

 Hur resonerar kommunen gällande platsutveckling? 

o Hur har det arbetats med Torekov tidigare? 

o Hur arbetas det med att marknadsföra och profilera Torekov? 

o Vad vill ni att Torekov ska ha för image?  

 Hur arbetar ni med att locka nya företag till Torekov? 

 

Tema; Utflyttning 

 Hur arbetar ni med att öka inflyttningen? 

 Hur arbetar ni med att minska utflyttningen från Torekov? 

o Hur ser ni på problematiken kring att Torekov står näst intill tomt under 

vintern och hur tror ni att det kan påverka Torekov i framtiden?  

 Vill man ha fler sommarboenden? 

 

Tema; Lyxdestination och turister 

 Hur ser ni på Torekov som boplats? 

 Hur tror ni Torekov uppfattas som turistdestination? 

o Vad tror ni ligger bakom den bilden? 
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Tema; Attraktivitet  

 Vad skulle hända om sommargästerna skulle försvinna? 

o Exempelvis att de säljer sina hus och inte längre kommer till Torekov under 

sommaren? 

 Vilka segment av människor ser kommunen helst i Torekov? 

 Kan företag enkelt etablera sig i området? 

 

Tema; Serviceutbud 

 Finns det någon anledning att utöka Torekovs basservice?  

 Vad anser du/ni om Torekovs infrastruktur? 

 Vad anser du/ni om Torekovs pendeltrafik? 

o Är det lätt att pendla hit/härifrån? 

 

Tema; Framtid 

 Hur vill ni att Torekov ska utvecklas i framtiden? 

o Hur når man dit? 

 Tar man hänsyn till de människor som verkar på platsen vid en eventuell förändring?  

 I en artikel om Industrigruppen och kommunen diskuteras företagande och 

investeringar och upplevelseindustrin nämns som den största faktorn att driva 

näringslivet i kommunen, tror du att det gynnar både bofasta och turister?  

o Hur ser ni på företag som utökar basservicen? 

 


