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Abstract  
 

Attractiveness has become a widely used concept in planning and public policy the 

last 15 years in Sweden. However, there is no broad definition of attractiveness and 

thus it is subject to interpretation. To understand how and why it can be interpreted 

differently this thesis will investigate how two different municipalities with 

comparable physical factors but otherwise different socio-economical contexts 

interpret attractiveness and how this is manifested in their planning and strategies. The 

research question is therefore: What does attractiveness mean for Lomma and 

Landskrona municipality, and how is it manifested in their strategies and 

planning? 

 

To develop a broad depiction of attractiveness three different scientists with distinctive 

takes on attractiveness were used; Richard Florida, Roland Andersson and Thomas 

Niedomysl. Using a phenomenological approach, qualitative interviews were made 

with the chief planner in each municipality. As a complement to the interviews, a 

document analysis was made on the last three municipal plans and two additional 

policy documents from each municipality. 

 

The empirical work shows that attractiveness is interpreted and manifested in different 

ways. A broader approach of attractiveness with emphasis on soft factors, such as 

good schools, is practised in Lomma to ensure that its residents continue to find it 

attractive. Landskrona municipality has a more concrete stance on attractiveness, as 

physical buildings, and uses it as a solution to their socioeconomic problems by 

building attractive condominium by the sea and in socioeconomically poorer 

neighbourhoods. Conclusively, the planning process can be operationalized differently 

depending on underlying factors as the socio-economical context, history and politics. 
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1 Inledning  
 

Attraktivitet har blivit ett allt vanligare begrepp inom planering (Global Utmaning 

2011, s. 31). 2000-talets planeringstradition har ett nytt anslag med stöd i andra 

vetenskapliga eller ideologiska källor och nu växer en planeringstradition fram ur 

studier som intresserat sig över attraktionskraften på olika platser (ibid). Det är därför 

viktigt att undersöka vad som menas med attraktivitet.  

 

  

Idag konkurrerar städer och regioner med varandra genom att försöka locka till sig 

människor, företag och kapital. Förut kunde städer och regioner se en 

befolkningstillväxt utan att behöva lägga ner tid och pengar på att behöva 

marknadsföra sig som stad för att locka till sig människor, företag och kapital. 

Tidigare kom människorna till städerna för att det var där företagen, jobben och 

tillväxten befann sig, men världen blir mer och mer globaliserad för varje år (World 

Health Organization 2015). De senaste årtiondena har nya tillväxtmarknader kommit 

till över hela världen, och många av industrierna i västvärlden har omlokaliserats för 

att få en billigare produktion. Denna ekonomiska omstrukturering, globaliseringen, har 

gjort att städer idag står utan större industrier som tidigare var en stor arbetsgivare. 

Istället har många regioner och städer behövt ställa om till en kunskapsbaserad 

ekonomi. Diane Perrons menar att fokus på den internationella planeringsforskningen 

ligger just på hur staden kan göras så attraktiv som möjligt som boendemiljö (Perrsons 

2004). Ordet attraktivitet har, precis som ordet hållbarhet, blivit ett vedertaget begrepp 

när städer och regioner ska marknadsföra sig själva och när de planerar för framtiden. 

Trots att det blivit såpass viktigt att attrahera företag och människor för städer och 

regioner idag så finns det ingen exakt definition av innebörden i ordet attraktivitet 

(Tillväxtanalys 2014:14, s. 3). Således är det viktigt att problematisera begreppet och 

ta reda på vad det betyder och om det betyder samma sak på olika platser med olika 

förutsättningar, då begreppet kan operationaliseras på olika sätt.    

 

Lomma och Landskrona kommun har några likheter som kommuner. Båda är belägna 

i Öresundsregionen med närheten till Malmö, Lund och Köpenhamn med sina stora 

arbetsmarknader och allt annat som storstäder kan erbjuda. De ligger båda vid vattnet, 

och ingen av kommunerna är särskilt stora befolkningsmässigt, trots att Landskrona är 

ungefär dubbelt så stort som Lomma räknat till befolkningen, med ca 44 000 

respektive 23 000 invånare (SCB:a, 2015). Landskrona och Lomma ser dock inte 

likadana ut ur ett socioekonomiskt perspektiv, där Lomma har en högre utbildad 

befolkning, som därav också har jobb med högre lön, än vad befolkningen har i 

Landskrona. Det är även lägre arbetslöshet i Lomma. Dess likheter och olikheter som 

kommuner gör det värt att beakta och att jämföra vad attraktivitet betyder för dessa 

kommuner- och hur det påverkar deras planering.  
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1.1     Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet attraktivt tolkas och används i 

Lomma och Landskrona kommun. Ordet används i vid bemärkelse idag allehanda 

sammanhang, men speciellt vid stads- och samhällsplanering. Det finns inte en exakt 

definition om vad som är attraktivt inom dessa områden, och därför vill jag jämföra två 

kommuner som inte ser likadana ut eller har samma förutsättningar, för att se hur 

begreppet nyttjas och manifesteras hos respektive kommun. För att genomföra denna 

undersökning ska jag besvara följande frågeställning:  

 

- Vad betyder attraktivitet för Lomma respektive Landskrona kommun, och hur 

manifesteras det i kommunernas strategi och planering? 

 

Ytterligare frågor jag ska försöka besvara är: 

- Varför/Hur används begreppet?  

- Hur rättar de sig i planeringen efter det?  

- Vad är det som görs för att det ska bli attraktivt?  

- Hur har kommunernas användning av begreppet ändrats över tid? 

      

1.1.1 Disposition 

 

Denna uppsats kommer problematisera olika teorier om attraktivitet inom stads- och 

samhällsplanering, för att sedan koppla ihop det med Lomma och Landskrona 

kommuns tolkning av attraktivitet. 

 

Inledningsvis kommer jag lyfta upp de teorier kring attraktivitet jag kommer använda i 

denna uppsats. Därefter undersöks hur begreppet utvecklats över de senaste 20-30 åren 

genom att göra en textanalys på deras översiktsplaner och andra dokument inom denna 

tidsangivelse. Därpå kommer det undersökas vad det betyder för Lomma och 

Landskrona och hur de arbetar inom planering med ordet attraktivitet. Detta kommer 

visa om planerare operationaliserar samma slags idéer på olika sätt. 

 

1.1.2 Avgränsningar 

 

För att inom tidsramen kunna besvara frågeställningarna har jag gjort en geografisk 

avgränsning och valt Lomma och Landskrona kommun. Om mer tid funnits skulle det 

varit möjligt att skriva en uppsats om begreppet attraktivitet i sig och hur det utvecklats 

då det är ett begrepp som blivit allt mer använt av beslutsfattare, och därför viktigt att 

undersöka då det kan diskuteras för vilka attraktiviteten gäller. Detta skulle kunna ske 

genom att göra en diskursanalys över de teoretiker som behandlat ämnet de senaste 20-

30 åren, men detta skulle inte hinnas med inom den nuvarande tidsramen.  Därför har 

jag valt att istället göra en fallstudie för att se hur begreppet tolkas på olika platser med 
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olika förutsättningar. Således gjordes en geografisk avgränsning där Lomma och 

Landskrona kommun valdes, då de klarade av kriteriet att ha liknande geografiska 

förutsättningar men samtidigt olika förutsättningar.  För att ytterligare avgränsa valde 

jag att endast intervjua plancheferna på kommunerna, då de har högsta ansvar över 

planeringen. Att empiriskt undersöka vad befolkningen i Lomma och Landskrona 

tänker kring attraktivitet, i egenskap av kommuninvånare, skulle ge ett större djup och 

en annan dimension i uppsatsen. Att genomföra en sådan undersökning skulle dock 

inte rymmas inom tidsramen.  

 

Uppsatsen kommer i första hand behandla attraktivitet i meningen för privatpersoner. 

Den kommer inte vara ingående på attraktivitet för företag eller turism, utan främst för 

privatpersoner.  

 

Det centrala begreppet i denna uppsats är attraktivitet. Det finns inte en universal 

definition av ordet, då det är högst subjektivt. Olika definitioner och synsätt kommer 

behandlas i teoridelen.  
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2 Teori 

2.1 Attraktivitet  
 

Begreppet attraktivitet är inte en teori i sig själv, utan är en subjektiv föreställning om 

vad som uppfattas som tilldragande eller positivt. Det en människa anser attraktivt i en 

stad, säg gågator, tycker en annan människa som använder bilen mycket i en stad inte 

är lika attraktivt då det kan försvåra bilkörningen i staden.  

 

Den tilltagande globaliseringen förändrar förutsättningarna för städer och regioner att 

själva påverka sin utveckling. I takt med den ökande globaliseringen sker en ökad 

konkurrens om:  

 

- företag och boende 

- arbetskraft och kompetens 

- samt en ökad rörlighet och nya pendlingsmönster 

 

I och med den ökade konkurrensen som sker så har det medfört ett ökat fokus på att 

skapa attraktiva städer och boendemiljöer (Tillväxtanalys 2014:14, s. 7). Detta sker för 

att attrahera företag, investeringar och boende. Ur ett kommunalt perspektiv så kan det 

handla om att hävda sig gentemot andra kommuner, för att locka till sig invånare och 

besökare, vilket leder till ökade skatteintäkter (ibid). Detta ökade fokus på attraktivitet 

inom planering skapar nya rum i städerna, och förändrar hur vi förhåller oss till platser. 

Det är därför viktigt att undersöka vad detta begrepp kan innefatta, och vad det kan 

innefatta för olika planerare och politiker på olika platser. För att få en mer djupgående 

förståelse om attraktivitet kommer jag undersöka främst tre författare som har 

behandlat begreppet attraktivitet. Dessa författare är: 

 

- Richard Florida och hans idéer om attraktivitet för den kreativa klassen 

-  Roland Andersson och hans meningar kring stadskapital  

- Thomas Niedomysl och hans modell kring boendeattraktivitet 

 

I och med uppsatsens inriktning på boendeattraktivitet, bedömdes det nödvändigt att 

använda författare som behandlat just boendeattraktivitet. Till en början var endast 

Richard Florida en av de valda författarna. Inom stads- och samhällsplanering har de 

senaste åren ett större fokus lagts på den funktionsblandade staden, med element som 

social interaktion, identitet och autenticitet som viktiga faktorer (Global Utmaning 

2011, s. 42). Florida var därför tidigt intressant för mig att använda som teori i och med 

den inverkan han haft på planering och policy sedan hans bok ’Den kreativa klassens 

framväxt’ utkom 2001 (ibid:31).  

 

För att inte alldeles för lätt bekräfta Floridas tankar om attraktivitet ansåg jag att det 

behövdes fler teoretiker med olika syn på saken för att skapa en bredare teori. Roland 
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Andersson och Thomas Niedomysl valdes då de för det första uppfyllde kriteriet att ha 

behandlat boendeattraktivitet, vilket det gjort på sina olika sätt. Utöver det anser jag att 

de breddar tankarna om attraktivitet på varsitt sätt. Andersson är inte i grund och botten 

en samhällsplanerare eller kulturgeograf, utan en nationalekonom med fokus på bygg- 

och fastighetsekonomi (Andersson 1998). Hans bok ’Attraktiva städer- En 

samhällsekonomisk analys’ kom ut 1998, och är därför inte påverkad av Floridas idéer 

om attraktivitet och den kreativa klassen. Anderssons bakgrund som nationalekonom 

och det faktum att hans bok publicerades innan Floridas gör att teorin breddas med en 

annan infallsvinkel och följaktligen valde jag honom. Valet att använda Thomas 

Niedomysls arbete och tankar om boendeattraktivitet grundas på att de inte direkt 

stödjer Floridas idéer om varför människor lockas till olika platser. Hans arbete om 

detta skrevs efter Florida, och han är således medveten om vad Florida skrivit och 

bidragit med. Därför har jag valt tre olika författare, där två befinner sig på varsin sida 

om Florida, före och efter. Detta skapar en bred teori med förankring i olika delar av 

forskningen kring attraktivitet.  

 

När attraktivitet har behandlats i tidigare forskning har det ofta framställts i ett annat 

begrepp, ameniteter. Detta begrepp har växt fram som en icke-ekonomisk förklaring 

till regional tillväxt i den tid då västvärlden gick från en stark industriell ekonomi till 

en framväxande högteknologisk och servicebaserad industri. Förr var det en allmän 

konsensus om att genom att bygga en bättre ekonomisk bas så skulle det skapas en 

regional tillväxt. Idag har den åsikten förändrats och idag är det ett större fokus på 

ameniteter som en kraft för tillväxt (Niedomysl och Clark 2014, ss. 378-379).  

 

Ameniteter kan beskrivas som faktorer eller förutsättningar som förenklar, underlättar 

eller ger nöje eller nytta, alltså faktorer som kan vara av relevans när människor eller 

företag flyttar, samt för regional tillväxt (Tillväxtanalys 2014:14, s. 18). Niedomysl 

och Clark (2014) menar att det är svårt att definiera vad som kan räknas som en 

amenitet, alltså något som kan locka och vara attraktivt, samt hur vi kan rangordna 

vilka ameniteter som är viktigast (Niedomysl och Clark 2014, s. 379). Mark D. 

Partridge (2010) menar dock att ameniteter definieras i stora drag av saker som 

exempelvis väder, landskap, offentlig service, kommunal infrastruktur, brottslighet, 

stämning och miljö med mera (Partridge 2010, s. 518). Vidare inom forskningen har 

det förekommit en rad olika variabler för att ta fram ett mått på en amenitet. Whisler et 

al. (2008) använder frekvensen av våldsamma brott som variabel (Whisler, et al. 2008), 

medan Glaeser et al. (2001) använder bowlingbanor per capita som variabel (Glaeser et 

al. 2001) . Detta menar Niedomysl och Clark inte riktigt svarar på hur viktiga de olika 

ameniteterna är, endast att de är viktiga. Inte heller svarar det på för vem de olika 

ameniteterna är viktiga, då olika människor och åldersgrupper i samhället har olika 

preferenser. Istället har de undersökt vad det som är av vikt, ekonomiska möjligheter 

eller ameniteter, när människor flyttar inom sitt egna land, och vilken av dem som 

driver tillväxt och flyttningar (Niedomysl och Clark 2014). Deras studie visar att 

ameniteter är av betydelse när människor flyttar, men av lika stor betydelse var även 

jobb, samt sociala skäl, såsom släkt och vänner (Niedomysl och Clark 2014, s. 383). 
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Det visade att möjligheten till arbete vägde lika tungt vid flytt som ameniteter som 

exempelvis god kollektivtrafik, låg kriminalitet, vacker miljö, identitet med mera, och 

att det inte fanns en entydig faktor som betydde mest. Partridge (2010) kommer inte 

fram till samma slutsats som Niedomysl och Clark (2014). Partridge menar istället att 

det är just ameniteter som kunnat förklara den interregionala tillväxten i USA de 

senaste 40-60 åren, och inte jobbtillfällen (Partridge 2010, s. 513).  

 

2.2 Richard Floridas platskvalitéteori 
 

Richard Florida skrev år 2001 sin bok Den kreativa klassens framväxt vilken bland 

annat behandlade städers attraktivitet, eller snarare, om vad kreativa människor anser 

vara attraktivt med platser och städer. Florida menar att kreativa människor oftare dras 

till toleranta platser, har andra intressen än övriga delar av befolkningen och dras till 

platser som uppvisar dessa egenskaper (Florida 2001). Sedan kan det diskuteras vad de 

andra intressena beror på, till exempel om de kreativa människorna har mer resurser 

och därför möjlighet till att utföra andra, mer resurskrävande fritidsintressen. Den 

kreativa människan ställer andra krav på platsen idag än vad människor gjorde förut. 

Florida menar att den kreativa människan idag allt mindre definierar sig med sin 

arbetsplats denne jobbar på, och desto mer på platsen den bor på (Florida 2001, s. 275). 

Livsstilen på en plats har blivit väldigt viktig för kreativa människor. De vill inte bara 

gå till ett monotont jobb och sedan hem och sova, utan vill ha en plats där de kan leva, 

träffa människor, äta ute, cykla och utföra olika slags fritidsintressen.  Det som den 

kreativa klassen huvudsakligen attraheras av är: 

 

- Social interaktion, mötesplatser av olika slag. 

- Autenticitet, att en plats upplevs som äkta. 

- Utomhusaktiviteter, att kunna motionera utomhus 

- Identitet  

(Florida 2001, ss. 269-279) 

 

Dessa faktorer har blivit populärare och viktigare inom stadsplanering de senaste åren i 

och med den ökande urbaniseringen (Global Utmaning 2011, s. 42). Planeringen har 

förändrats och exempelvis funktionalism är inte längre något som strävas efter inom 

samhällsplanering (Nyström 2003). Det är istället den funktionsblandade staden, där 

kontor, bostäder, grönska och restauranger finns på samma plats (Global Utmaning 

2011, s. 48).  Dessa tankar är således inte något som är unikt för Florida, men är 

eftersträvansvärda hos politiker, stadsplanerare och arkitekter (ibid:42). Därför är  det 

möjligt att använda hans teorier om vad som är attraktivt, utan att för den delen behöva 

koppla det till Floridas övergripande teorier om den kreativa klassen. Således kommer 

denna uppsats använda sig av de delar av Floridas teori som vänder sig till stads- och 

samhällsplanerare, följaktligen hur de ska planera och bygga för att attrahera 

människor. De funktioner som är attraktiva enligt Florida (2001) kan 

sammanfattningsvis vara ett livligt gatuliv, rikt med kaféer, musik, konst och 
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människor som ägnar sig åt olika sorters utomhusaktiviteter. Att kunna cykla i hela 

staden på cykelbanor, gågator och öppna och gröna områden är även det attraktiva 

faktorer i en stad (Florida 2001, ss. 277, 432). 

 

 

Uppfattningen om identitet är inte heller något som är unikt för Floridas idéer om 

attraktivitet. Sociologen Manuel Castells skriver i sin bok The information 

age:Economy,Society, and Culture. Volume II. The power of identity (2010) om att det 

skapas en produktion av identitet och mening i en allt mer globaliserad värld (Catells 

2010). Desto mer världen blir styrd av globala processer, desto mer har betydelsen av 

lokal politik och identitet. Reaktionen av den allt intensivare globaliseringen är av en 

defensiv art; försvarslösa mot globaliseringens framfart håller människor fast vid det 

som de har, det lokala, och det blir deras identitet (ibid).  

 

Floridas idéer om en tolerant och innovativ miljö som ska locka den kreativa klassen 

har rönt stort intresse i svenska städer, och skapade en ’floridafiering’ av planeringen 

(Global Utmaning 2011, s. 31).  Ett par av de kriterier som Florida framhävt för att 

mäta toleransnivån som behövs för att en stad ska anses vara attraktiv är de han 

benämnt ’bohemian index’ och ’gay index’, som med ytterligare index utgör det så 

kallade kreativitetsindexet (Florida 2001).  Han menar att i ett tolerant samhälle finns 

det en stor variation av människor och levnadssätt, till exempel människor med en 

icke-heteronormativ sexuell läggning, människor med olika etniska bakgrunder och 

bohemer (ibid). Detta sätt att mäta kan dock vara ett problem som planeringsstöd för 

mindre kommuner, då många av de små och mindre kommunerna oftast inte får så 

höga poäng på just dessa speciella mått, ’gay index’ och ’bohemian index’ (Global 

Utmaning 2011, s. 31). Därmed är Floridas teori möjligtvis mer anpassad för storstäder 

än för mindre städer och orter, och kan därför bli svårare för de mindre städerna och 

kommunerna att anpassa sig efter (ibid).  

 

Ytterligare kritik kommer från Edward Glaeser (2005). Han menar att kreativa 

människor inte behöver attraheras, som Florida menar, av ” funky, socially free areas 

with cool downtowns and lots of density” (Glaeser 2005, s. 594). Glaeser pekar på 

tidigare forskning han bedrivit och menar att tvärtom från den medvetna bohemen, så 

gillar kreativa människor, likt de flesta välbärgade människor, trygga förorter med låg 

skatt som det är enkelt att pendla med bilen från (ibid). Glaeser tyder Floridas idé om 

att kreativt kapital, istället för den förhärskade synen att det är humankapital, som är 

tillväxtmotorn i städer som otillräcklig. Detta då Florida inte uppger någon data för att 

kreativa och bohemiska grupper skulle ha större påverkan än effekten av human kapital 

i en stad (ibid: ss. 594-595).  

 

Det har även tillkommit kritik mot Floridas idéer om vad som är attraktivt, och mot att 

den kan vara bekymmersamt att implementera det utan att kritiskt se över den i det 

sammanhang som den kan tänkas sättas in i. Om kontexten skiljer sig från den som 

Florida skapade datan och boken ifrån, så bör detta ses över, och anpassa teorin efter 
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den egna kontexten (Global Utmaning 2011, s. 31). Bjørn Asheim och Høgni Kalsø 

Hansen är av samma åsikt då Floridas teori är baserad på data och intervjuer från USA, 

och kan därför skilja sig från den europeiska och den svenska kontexten. Detta kan 

vara problematiskt, men Asheim och Kalsø Hansen (2009) menar att Floridas teori går 

att modifiera för andra regionala policys än den tänkta som den var utformad ifrån 

(Asheim och Hansen 2009, s. 440). 

 

2.3 Roland Anderssons stadskapital 
 

Roland Andersson menar att det är naturligt att människor med olika bakgrund har 

olika tolkningar om vad en attraktiv stad är, vilket gör själva begreppet otroligt 

mångfacetterat (Andersson 1998, s. 13). Andersson fortsätter och anser att en stad har, 

precis som Pierre Bourdieu menar att olika människor har, olika sorters kapital 

(ibid:16).  Han menar att det går att överblicka en stads kapital och vad den har att 

erbjuda, och på så sätt kunna jämföra med en annan stads utbud på samma områden. 

Dessa kapital är: 

 

- Det fysiska kapitalet. Det kan vara naturtillgångar som finns i eller nära staden, såsom 

sjöar, ängar eller malmfyndigheter. Inom en stads fysiska kapital ingår också dess 

miljökapital. Det kan vara vackra vyer, men även förekomsten av cykel- och 

promenadstråk, parker och lummiga alléer. 

 

- Det tillverkade realkapitalet. En betydande tillgång i en stad är realkapital i form av 

vatten- och avloppssystem, trafikanläggningar och el- och värmeförsörjning. Till 

realkapitalet hör också bostäder av olika kvalitet och storlek och i vilka lägen de finns i 

en stad. Förekomsten av företag och butiker i staden räknas också in hit, och om de kan 

bedömas som dynamiska och välmående eller inte är också av betydelse vid 

bedömning av en stads attraktivitet. 

 

- Humankapitalet. En stadsinvånare har en viss nivå på sin kompetens i olika aspekter. 

Hit räknas exempelvis den högteknologiska kompetens som finns hos de företag som 

opererar i en stad. Något som har stor betydelse för denna kompetens är kvaliteten 

samt inriktningen på de skolor som staden kan erbjuda. Detta är således ett 

utbildningskapital i form av grundskolor, gymnasier samt högskolor eller universitet 

ifall även det finns i staden. 

 

- Hälso- och socialkapitalet. Hur invånarnas hälsa ser ut samt förekomsten av sociala 

problem och långvarig arbetslöshet. Stadens förmåga att bemöta och tillgodose dessa 

behov och problem tas även det i beaktning.  

 

- Det kulturella kapitalet. En stads kulturella kapital kan vara i form av museer, teater, 

konserthus, men det kan också vara stadens identitet, eller utmärkande drag, 
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exempelvis New Orleans som identifieras med jazzkultur och en speciell 

franskkolonial arkitektur.  

 

- Trygghetskapitalet. Invånarna i en stad kan känna säkerhet att slippa våld när de vistas 

på gator och torg samt i sina hem. 

 

- Relationskapitalet. En stads relationskapital visar om människor har bra eller mindre 

bra relationer med varandra inom orten samt mellan olika orter. Exempelvis så kan det 

upplevas som människor i Gnosjö i Småland har en särskild nära relation till varandra, 

vilket gör att det blir gynnsamt för entreprenörer att verka i orten. Detta är känt som 

Gnosjöandan (ibid). 

 

Samtidigt som det är möjligt att få en överblick av attraktiviteten genom att jämföra en 

plats olika kapital genom med en annan plats, så är detta samtidigt otillräkneligt för att 

definiera en attraktiv stad. Det räcker inte att en attraktiv stad definieras av en 

uppräkning av eftersträvansvärda ting såsom lummiga alléer, ett gott kulturutbud, 

bostäder med havsutsikt åt alla, charm, arbetstillfällen och goda transportmöjligheter. I 

en uppräkning som dessa tas inte hänsyn till hur olika människors intressen skall 

avvägas i förhållande till varandra. Om en stad eller region har ett mål definierat likt en 

lista med eftersträvansvärda saker som nämnt innan, så kommer det uppstå en konflikt 

senare då dessa har inneboende målkonflikter (ibid:22). Detta kan endast lösas genom 

att prioritera hur viktigt det är att tillgodose det ena önskemålet jämfört med det andra, 

samt hur viktigt det är att tillgodose en grupp människor jämfört med en annan. Denna 

inneboende konflikt gäller också när uttryck som ’allmänhetens bästa’, eller ’stadens 

utveckling’ nämns (ibid). Då kan det ställas frågor om vilka som räknas in i 

allmänheten och vad som räknas in i en stads utveckling, och vad som inte räknas in. 

 

För att kunna besluta om hur resurserna ska användas måste de vid makten följaktligen 

definiera begreppet attraktivitet genom en avvägning emellan platsens invånare. Hur 

de styrande ska bestämma detta avgörs av vilken politisk beslutsordning som gäller. 

Varje individ har naturligtvis sin egen bild om vad attraktivitet är, men vilken 

definition som ska gälla för allmänheten avgörs exempelvis genom ett 

majoritetsförfarande efter ett demokratiskt val (ibid).  

Utifrån detta har Andersson tagit fram två definitioner av en stads attraktivitet: 

 

   ”Ett mål för ett stadsstyre kan vara att öka en stads attraktivitet så snart som 

situationen förbättras för några utvalda personer, även om det innebär att andra får sin 

situation försämrad. Ett sådant mål kallas här för en fördelningsmässigt attraktiv stad. 

Skall man förknippa något namn med ett sådant mål får det bli Robin Hoods, han som 

tog från de rika och gav till de fattiga” (ibid) 

 

samt 
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”Ett fundamentalt annat mål för ett stadsstyre är att uppfylla villkoret att en ökad 

attraktivitet för en stad aldrig kan vara förenligt med att några får det sämre oavsett 

vilka som får det bättre och oavsett hur mycket bättre de får det. Med andra ord: för att 

en åtgärd av stadsstyret skall leda till ökad attraktivitet måste den vara till nytta för 

någon men till skada för ingen. Sådana åtgärder kan förvänta leda till målet en attraktiv 

stad i meningen en samhällsekonomiskt effektiv stad” (ibid:23) 

 

Det är efter dessa två definitioner som Andersson diskuterar och analyserar om vad en 

attraktiv stad är och hur målet om en attraktiv stad kan nås, och som jag kommer 

återkoppla till i senare diskussioner. Utöver det kommer jag även återkoppla till hans 

tankar om en plats kapital. Dessa tankar som Andersson för fram är av intresse då de är 

skrivna 1998, tre år innan Floridas bok om den kreativa klassen släpptes och skapade 

debatt. Anderssons tankar har således inte blivit påverkade av Florida. Å andra sidan är 

Attraktiva städer- En samhällsekonomisk analys nästan 20 år gammal, vilket även kan 

vara bekymmersamt, då samhället och forskningen förändras kontinuerligt. Att 

Andersson skapat inte en, men två definitioner av attraktiv stad är också av intresse. 

Dessa definitioner kan anses vara av politisk mening, men det är inget som skulle 

hindra från att använda dem i denna uppsats, då stadsplanering i högsta grad är 

politiskt (Andersson 1998, s. 22). 

 

Roland Andersson är i grunden inte en kulturgeograf eller forskare inom 

samhällsplanering eller urban planering, utan nationalekonom med fokus på bygg- och 

fastighetsekonomi (Andersson 1998). Att använda hans idéer ger teorin om attraktivitet 

och då uppsatsen, en alternativ synvinkel då Andersson ser annorlunda på 

samhällsplanering och attraktivitet än vad exempelvis Richard Florida eller Thomas 

Niedomysl gör. Hans tankar om stadskapital är av intresse då det på ett väldigt konkret 

sätt delar upp stadens relativt mätbara delar, som kan jämföras med andra platser. Det 

kan dock ses ur en annan synvinkel, och det är att hans tolkningar av stadskapital och 

möjligheten att jämföra och mäta med andra platser är snäv och subjektiv.  

 

Genom Anderssons teorier kan Lomma och Landskronas olika definitioner och 

strategier belysas och analyseras i hur de prioriterar och mäter sin syn på attraktivitet. 

2.4 Thomas Niedomysls modell för boendeattraktivitet 
 

Thomas Niedomysl har tagit fram en modell för boendeattraktivitet som består av tre 

nivåer: behov, krav och preferenser (Niedomysl 2010). Modellen är framtagen genom 

intervjuer, för att förklara en plats attraktivitet genom att klargöra varför människor 

väljer att flytta till olika platser, och vad de baserar sina beslut på när de gör sina val. 

 

Den första nivån, behov, utgör pyramidens bas och måste uppfyllas om en plats ens ska 

komma på fråga inför ett framtida flyttbeslut. Den andra nivån, krav, avser olika 

variabler och faktorer som anses vara icke förhandlingsbara, utan som bör vara 

uppfyllda för att en plats ska kunna anses vara attraktiv. Den tredje och sista nivån, 
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pyramidens topp, är preferenser. Det är faktorer som utgör en ”extra bonus”, och 

skulle kunna utgöra en fördel vid ett ett flyttbeslut, om det skulle stå mellan flera 

platser (ibid). Alla de tre nivåerna i pyramiden utgör viktiga delar inför ett flyttbeslut, 

men där behoven måste vara uppfyllda för att krav och preferenser ska komma kunna 

komma i fråga. Detta innebär att ju fler av nivåerna som är uppfyllda, desto attraktivare 

är platsen. Pyramiden fungerar således på samma sätt som Maslows behovstrappa, där 

behoven på en lägre nivå, såsom mat och husrum, måste vara uppfyllda innan de högre 

nivåerna blir viktiga, som den högsta nivån som består av självförverkligelse, vilket 

exempelvis kan ske genom konsumtion av kultur och nöjen (Maslow 1943).  

 

Tillväxtanalys (2014:13) har skapat en variant av Nieomysls pyramid, som är uppdelad 

på samma sätt. Tillväxtanalys har i de tre olika nivåerna lagt in de faktorer som de 

menar att forskningslitteraturen anser har betydelse för en plats attraktivitet 

(Tillväxtanalys 2014:13).  

 

 
Figur 2.4. Tillväxtanalys modell för attraktivitet. (Tillväxtanalys 2014:13) 

 

Den första byggklossen består utav tillgången till arbete och försörjning. Detta är enligt 

tillväxtanalys på grund utav att arbete och försörjning utgör en grundförutsättning när 

människor flyttar, vare sig det är långt eller kort (Tillväxtanalys 2014:13, s. 30). Den 

andra byggklossen är relaterat till boendet. Den består av faktorer som boendestandard, 

områdets trygghet, offentlig samt kommersiell service och områdets omgivning. Den 

tredje klossen består utav faktorer som rör fritid, kultur och nöje, vilket är 

jämförelsevis samma som det översta steget på Maslows behovstrappa (ibid:31). En 

del av dessa faktorer har inte krav på platsbundenhet, då dessa kan räknas som 

sällanköpsvaror, då de flesta vanligtvis inte går på teater eller fotboll flera dagar i 
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veckan. Andra faktorer som träning är något som konsumeras mer till vardags och 

därför har ett större krav på platsbundenhet (ibid).  

 

Då de olika faktorerna i de olika nivåerna kan antas ha olika grad av platsbundenhet 

bör det innebära att olika städer, kommuner och regioner kan ha olika strategier för att 

attrahera människor att flytta in. Tillväxtanalys (2014:13) menar dock att trots att 

boendeklossen är i mitten av pyramiden, så är det den som bestämmer i vilken 

kommun en människa vill bo, då de övriga nivåerna, jobb och försörjning och kultur 

och fritid, kan ligga i närliggande kommuner och städer dit man kan pendla, om det 

gäller jobbet. Därför menar de att det är möjligt för en kommun att attrahera inflyttare 

genom att satsa på boendefaktorerna, så länge som de andra två finns i närheten (ibid).  

 

Niedomysls modell för boendeattraktivitet skulle kunna ses som en utveckling och 

implementering av Anderssons stadskapital, vilket är ungefär vad Tillväxtanalys har 

gjort. Anderssons olika stadskapital passar in på de tre olika nivåerna, vilket ger en 

koppling mellan de teorierna. Genom att använda modellen för boendeattraktivitet kan 

den ge förklaring på hur kommunerna vill agera enligt den skala som pyramiden står 

för, och därmed kunna urskönja vad de tycker är attraktivt. 

 

Denna modell står stick i stäv med Floridas idé om att arbete inte längre är den största 

anledningen till varför kreativa människor flyttar. Florida menar att kreativa människor 

attraheras och flyttar till just kreativa centrum, där kreativitetens alla former; 

konstnärlighet och kulturell, ekonomisk och teknologisk kan blomstra och utvecklas 

(Florida 2001, s. 262). Niedomysl menar att det första steget på pyramiden är en 

grundförutsättning för att en plats ens ska vara på kartan att flytta till, och att de andra 

stegen kommer först efter att arbete och försörjning är säkrat (Niedomysl 2010).  

2.5 Teorisammanfattning 
 

Begreppet attraktivitet är vitt och brett, och en allmän definition finns inte att tillgå, 

men det finns försök till tolkningar, såsom Anderssons (1998). De tre synsätt som 

Florida, Niedomysl och Andersson har på attraktivitet skiljer sig från varandra, både 

från hur det kan mätas till hur det kan definieras. 
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Tabell 2.5- Sammanfattning av de tre teoretikerna. 

 Florida Andersson Niedomysl 

Hur definieras 

attraktivitet 

Social interaktion, 

identitet, 

autenticitet, 

utomhusaktiviteter 

Genom politiska 

beslut/stadskapital 

Efter behov, likt 

Maslows behovstrappa 

Hur kan attraktivitet 

mätas? 

Genom 

kreativitetsindex 

Genom att jämföra 

stadskapital 

Genom modell för 

boendeattraktivitet 

Från vilket perspektiv 

ses begreppet? 

Den rådande 

normativa 

planeringsmodellen/ 

ovanifrånperspektiv. 

Stadsstyre/ovanifrånpers

pektiv 

Underifrånperspektiv 

 

 

Denna tabell klargör tre olika synsätt på begreppet attraktivitet. Floridas tankar kring 

kreativitet och vad den kreativa klassen attraheras av har lett till en ’floridafiering’ av 

planeringen, där normen har blivit att skapa attraktiva platser genom att satsa och 

planera autentiska plaster med stort fokus på social interaktion och identitetsskapande 

aktiviteter (Global Utmaning 2011, s. 31). Denna planeringsnorm förutsätter att 

människor utgår ifrån ameniteter när människor flyttar. Genom att locka människor 

med starkt humankapital till en plats, så kommer företagen följa efter, och på så sätt 

kommer tillväxten utgå och växa från dessa attraktiva platser.  

 

Kritiker, som Niedomysl, till denna tolkning av attraktivitet och tillväxtstrategi menar 

att detta inte är fallet. Forskning han bedrivit visar att attraktivitet utgår efter behov, 

och att saker som möjligtvis skulle vara attraktivt enligt Floridas synsätt, som en 

stadsdels särpräglade identitet, endast är attraktiva efter att behoven är mättade, i detta 

fall i form av arbete och försörjning (Niedomysl 2010). Niedomysl menar att en plats 

attraktivitet ökar ju fler steg på den modell för boendeattraktivitet han tagit fram, enligt 

samma premisser som Maslows behovstrappa, där det högre steget inte är intressanta 

förens en tillfredställt det befintliga steget (ibid).  

 

Andersson skulle kunna sägas vara inne på samma spår som Florida, då han talar om 

stadskapital, vilket skulle kunna jämföras med begreppet ameniteter. Enligt Andersson 

går det att få en överblick över en plats attraktivitet genom att jämföra stadskapitalen 

på olika platser, likt Floridas kreativitetsindex jämför olika platsers kreativitet och 

attraktivitet. Andersson menar dock att attraktivitet är subjektivt, och för att kunna 

fördela resurserna i en stad, så bör det finnas en definition av attraktivitet. Denna 

definition måste definieras i form av en avvägning eller rangordning mellan stadens 

invånare (Andersson 1998). På så sätt har två definitioner av attraktiv stad tagits fram 

av Andersson, den fördelningsmässigt attraktiva staden, och den attraktiva i meningen 

den samhällsekonomiskt effektiva staden (ibid).  
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3 Metod och material  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Lomma och Landskrona kommun definierar 

och manifesterar begreppet attraktivitet och kommer därför ha en fenomenologisk 

infallsvinkel. Detta då fenomenologi jämfört med positivismen har att göra med 

människors attityder och övertygelser, känslor och emotioner samt uppfattningar eller 

åsikter (Denscombe 2009, s. 109). Således lägger fenomenologin tonvikten på 

subjektivitet, tolkning, medverkan och beskrivning snarare än objektivitet, analys, 

struktur och mätning (ibid), vilket gör fenomenologin till en nödvändig ansats när ett 

så pass subjektivt begrepp som attraktivitet undersöks. Alla människor upplever och 

tolkar sin verklighet utefter sin situation, vilket innebär att det finns multipla 

verkligheter för varje person. Således kommer det vara ett fokus på tolkningen av de 

intervjuades syn på attraktivitet. 

3.1 Fallstudie 
 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer fallstudie användas som 

undersökningsstrategi.  Bent Flyvbjerg (2011) menar att en fallstudie definieras som en 

intensiv analys av en individuell enhet, antingen en person eller ett samhälle, och 

framhäver utvecklingsbetingade faktorer i relation till miljön (Flyvbjerg 2011, s. 301). 

Genom att använda fallstudie som undersökningsstrategi blir det en direkt avgränsning, 

då det i valet av fallstudie sätts en gräns om den eller de enheter som valts. Utöver det, 

så blir en undersökning mer detaljerad, fullständig och varierad; ett större djup nås 

således av att använda fallstudie än att jämföra ett stort antal enheter, och det är därför 

denna jag valt att hålla mig till två plaster att undersöka, för att kunna säkerhetsställa 

att respektive fallstudie blir detaljerad och rik (ibid). 

 

För att besvara frågeställningen passar fallstudie som metod, då en fallstudie 

karakteriseras av det speciella, snarare än det generella, och betonar relationer, 

förhållanden och processer snarare än resultat och slutprodukter (Denscombe 2009, ss. 

60-62).  

 

En kritik som ibland framförs mot att använda fallstudie som metod är att den är 

kontextberoende och är därför inte är lika viktig som teoretisk kunskap, som är 

oberoende av kontext. Detta då den teoretiska kunskapen söker förutsägande, 

universella teorier. Samhällsvetenskapen har inte förmått producera några universella, 

kontextoberoende, och har i slutändan endast kunnat producera handgriplig 

kontextberoende kunskap. Precis detta är fallstudien idealisk för (ibid:303).  

Följaktigen ger denna uppsats inte någon universell vetenskap, men Flyvbjerg menar 

att den för den sakens skull inte skulle vara mindre värdefull ur vetenskaplig synpunkt 

än en kontextoberoende teori (ibid:304).  Martyn Denscombe menar att det är möjligt 

att generalisera resultaten från en fallstudie, trots om de i vissa anseenden unika, då de 

är exempel som ingår i en bredare kategori (Denscombe 2009, s. 68). Möjligheten att 
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generalisera med andra studier inom samma kategori beror på i hur hög grad 

fallstudiens exempel liknar andra av överensstämmande typ (ibid:69).  

 

Valet att göra en komparativ fallstudie med Lomma och Landskrona kommun skedde 

på grund av både de likheter, men också de olikheter kommunerna har. Det grundade 

sig dock på att jag hade praktikplats på planeringsavdelningen på Lomma kommun i 

nio veckor mellan januari-mars 2015. Under min praktik där har jag kunnat vara med i 

planeringsavdelningens dagliga arbete och utfört diverse arbetsuppgifter. Jag hade en 

bakomliggande tanke att hitta inspiration och idéer under praktiktiden för att skriva om 

ett ämne där jag skulle kunna använda Lomma, då min tid där har gett mig fördelar av 

olika slag, exempelvis kontakter inom kommunen, vilket gör det lättare att komma i 

kontakt med personer på kommunen eller passera så kallade gate keepers, vilket är ett 

viktigt steg om intervju är en del av ens metod (Valentine 2005, s. 116).  

 

Min bakgrund på Lomma kommun kan väcka frågor om min partiskhet vilket är 

förståeligt.  Meningen med uppsatsen är dock att undersöka hur attraktivitet uppfattas i 

Lomma respektive Landskrona kommun, vilket är subjektiva tolkningar av respektive 

intervjuperson på Lomma och Landskrona. För mig finns det ingen vinning på att på 

något sätt favorisera Lomma, och ämnet som jag undersöker, attraktivitet, är inte något 

känsligt ämne. Det blir en självklar intervjueffekt, såsom det finns i alla intervjuer då 

faktorer som kön, social status, åldersskillnad och undersökningsämne kan ha påverkan 

på den intervjuade (Denscombe 2009, s. 246). Dock så kan min bakgrund på Lomma 

kommun även vara en styrka. Då jag har erhållit en viss förförståelse om Lomma 

kommun har jag kunnat få en djupare analys och kunnat anpassat mina undersökningar 

från Landskrona, och därför  kunnat nå en högre nivå av analys än om jag inte varit på 

praktik på Lomma. 

 

3.2 Metodval 
 

Uppsatsen kommer ha sitt utgångsläge från i första hand kvalitativa intervjuer för att ge 

en empirisk grund, vilken har kompletterats med sekundära kvalitativa och kvantitativa 

litterära källor. Genom att använda en metodkombination av både primära kvalitativa 

intervjuer samt sekundära litterära källor ges en mer nyanserad bild, i och med att en 

metodkombination kan ge en mer allomfattande bild än vad som skulle vara möjligt 

vid endast ett tillvägagångssätt, då kvantitativa och kvalitativa metoder kan frambringa 

olika perspektiv (Denscombe 2009, ss. 152-153). 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
 

Valet att använda kvalitativ intervju som huvudmetod var för att få en föreställning om 

individers åsikter och uppfattningar inom området som undersöks. Den kvalitativa 

intervjun ger möjlighet att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, 
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och ger en chansen att erhålla mångsidiga beskrivningar av olika kvalitativa 

hänseenden av intervjupersonens livsvärld (Kvale och Brinkmann 2014, s. 47).  Att 

registrera företeelser såsom åsikter, uppfattningar och känslor med bara ett par ord ger 

inte något djup, utan det ligger i dessa sakers natur att bli utforskade på djupet och i 

detalj (Denscombe 2009, s. 233). 

3.3.1 Urval till intervju 

 

För att få en förståelse om vad attraktivitet betyder för Lomma och Landskrona 

kommun, samt hur det påverkar deras planering, föll valet på att använda kvalitativa 

intervjuer för att intervjua plancheferna på respektive kommun. Dessa valdes då de kan 

sägas besitta speciell information och kompetens, samt möjligheten att bidra med en 

speciell inblick som jag inte skulle kunna få någon annanstans. Urvalet är således inte 

ett slumpmässigt urval, men valts eftertänksamt med avseende på deras yrken och 

arbetsuppgifter (Denscombe 2009, ss. 233, 251).   

 

3.3.2 Realisering av intervju  

  

Intervjuerna har haft en semistrukturerad karaktär. Detta gav en stor flexibilitet 

angående ordningsföljden på frågorna, och den intervjuade kunde utveckla sina 

resonemang som denne ville. Detta gav upphov till att intervjupersonerna ibland gick 

in i nästa fråga genom sina resonemang utan att frågan ens var ställd. I vissa fall 

ställdes följdfrågor till de svar som gavs, vilket gav intervjupersonerna utrymme att 

klargöra sina tankegångar.  

 

Båda intervjuerna började med att beskriva syftet med uppsatsen och intervjun. Sedan 

ställdes inledande frågor om de intervjuade och vad deras arbetsuppgifter var, för att 

värma upp lite och inte börja med huvudfrågorna på en gång. De resterande 

intervjufrågorna har varit av olika karaktär. Till en början använde jag mig av 

sonderande frågor för att få svar men utan att ange de exakta dimensionerna. Vidare 

har frågorna varit mer av den specificerade karaktären för att få mer precisa svar då 

intervjuerna kunde innehålla många allmänna uttalanden. Följdfrågorna har varit av 

den tolkande karaktären, vilket ofta innebar en omformulering av ett intervjusvar för 

att ge den intervjuade utrymme att utveckla sin argumentation  (Kvale och Brinkmann 

2014, ss. 177-178).  

 

För att få intervjupersonerna att känna sig bekväma och trygga så skedde intervjuerna 

på deras kontor där det inte heller var några störande inslag, jämfört om det exempelvis 

skett på ett café där buller från gatan och andra gäster kanske skulle stört intervjun. I 

avsikt att minska intervjuareffekten, det vill säga den personliga inverkan intervjuaren 

har på den intervjuade, vilket påverkar svaren och hur ärliga de är, så försökte jag 

agera så neutralt som möjligt till de intervjuade och de svar som gavs, och var lyhörd, 

punktlig och artig för att påverka den intervjuade så lite som möjligt (Denscombe 
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2009, ss. 245-246). Det kan emellertid påpekas att ur en postmodern epistemologi så 

existerar inte kunskapen i en person eller ute i världen, utan relationen mellan personen 

och världen, vilket gör kunskapen relationell, således unik i sitt slag (Kvale och 

Brinkmann 2014, s. 76). Intervjuerna tog 22 minuter respektive 28 minuter att 

genomföra. 

 

Båda intervjuerna spelades in med bandspelare på min mobiltelefon. Följaktigen kunde 

ett större fokus läggas på svaren som gavs, istället för att anteckna allt för hand. Innan 

intervjuerna blev intervjupersonerna tillfrågade om det gick bra att spela in så jag 

kunde lyssna på det senare igen för att se till att jag uppfattat informationen rätt och 

vilket minskar chansen för missförstånd. Båda intervjupersonerna godkände inspelning 

av intervjuerna.  

 

De fördelar som finns för intervju som metod är att det går att få tillgång till detaljerad 

och djupgående data och till intervjupersonens tankar och meningar. Det är även en 

flexibel metod för insamling av data. De nackdelar som intervjumetoden har kan vara 

tillförlitligheten, då en specifik kontext har en influens på informationen som blir 

insamlad.  Även analysen av data kompliceras då svaren ej varit standardiserade 

(Denscombe 2009, ss. 267-268)  

 

3.3.3 Validering av intervju 

 

Det har förts fram kritik mot hur validiteten fastslås inom kvalitativ forskning (Miles 

och Huberman 1994). De menar att det inte finns några osvikliga beslutsregler för att 

fastslå validiteten inom den kvalitativa forskningen, men genom att analysera de 

många olika källorna till potentiell snedvridning som kan göra tolkningar och 

kvalitativa observationer ogiltiga. Detta kan exempelvis vara kontroll av 

representativiteten, forskareffekten, användning av extremfall, kontroll av alternativa 

förklaringar (ibid).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet vid intervjuer handlar om 

tillförlitligheten hos intervjupersonerna:  

 

”Validitet handlar här om tillförlitligheten hos undersökningspersonernas 

rapporter och kvaliteten på själva intervjuerna, som ska omfatta en noggrann 

utfrågning om meningen i det som sägs och ständig kontroll av den information 

som erhålls som validering in situ” (Kvale och Brinkmann 2014, s. 298). 

 

Intervjupersonerna valdes på grund av deras bakgrund och erfarenhet inom sina 

discipliner och med deras yrken kan de uppgifter de lämnat anses ha hög trovärdighet. 

Genom att kontinuerligt kontrollera informationen som tillvaratogs under intervjun 

minskade chansen att något missuppfattades från intervjuarens sida. 
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Respektive intervju spelades in, vilket gjorde det möjligt att transkribera. Detta gjorde 

det möjligt att gå tillbaka till inspelningarna och lyssna igen och därmed få korrekta 

citat, istället för att endast förlita sig på minnet och egna anteckningar.  Inspelning av 

intervju möjliggör även för den intervjuade att kontrollera riktigheten i data som 

används samt vad och om denne verkligen menade det som sades vid vissa tidpunkter 

om tvivelaktigheter skulle uppstå (Denscombe 2009, s. 266). 

 

För att säkerhetsställa en jämförbarhet mellan de två intervjuerna användes samma 

intervjuguide på båda intervjuerna. Utöver det var det endast en dag emellan 

intervjuerna, vilket gjorde att jag hade den föregående intervjun färskt i minnet som jag 

kunde utgå efter för att försöka se till att de någorlunda, då det var semistrukturerade 

intervjuer, höll sig till samma ämnen. 

 

3.3.4 Intervjuanalys 

 

Det finns en rad olika intervjuanalyser som kan användas för att organisera intervjuer, 

tolka och ge dem mening, beroende på vad en vill ha ut av intervjun (Kvale och 

Brinkmann 2014, s. 229). För denna uppsats har ad-hoc metoden använts. Därmed har 

det varit möjligt att skapa mening av intervjuanalysen genom att gå igenom intervjun 

och skaffa ett allmänt intryck, för att sedan gå tillbaka till specifika avsnitt som varit av 

speciellt intresse, för att tyda olika attityder till fenomen, tolka yttranden och uttryck, 

för att sedan skapa en mening och berättelse av delar av intervjun (ibid:281).   

 

Denna metod har använts för att skapa mening från den kvalitativa data genom att 

lägga märke till mönster och teman,  begrunda rimligheten i det, för att sedan ställa 

samman allt för att kunna koppla ihop olika sorters data. Sålunda det varit möjligt att 

göra jämförelser och klarlägga tydliga olikheter, och på så sätt få en djupare 

uppfattning och förståelse. För att få en slutlig förståelse av all data har variablerna 

delats upp för att sedan försöka hitta relationen emellan dem. Genom att använda dessa 

ad-hoc metoder har en mer avhängig förståelse närmats genom att underbygga det 

abstrakta, sålunda de olika variablerna och relationerna (Miles och Huberman 1994, ss. 

245-246).  
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3.4 Dokumentanalys 
 

För att kunna relatera och jämföra med vad de intervjuande sagt i sina intervjuer, har 

en kvalitativ samt en kvantitativ textanalys gjorts på båda valda delar av kommunernas 

översiktsplaner sedan 1990 vilket är tre stycken vardera.  

 

Tabell 3.4 - Översiktsplaner i Lomma och Landskrona 
 

 

 

Textanalysen är kvantitativ på det sättet att ordet attraktivt har räknats i de valda 

delarna på översiktsplanerna för att se om det blivit någon ökad användning eller inte 

av ordet. En kvalitativ textanalys görs också i betydelsen av i vilka sammanhang ordet 

används i dessa delar i översiktsplanerna, och om det kan indikeras en förändring av 

dess användning.  

 

Valet att göra textanalysen på översiktsplanerna skedde då de i sin mening ska vitt och 

brett beskriva kommunen och vad samt vart kommunen vill. Genom att göra en 

dokumentanalys på tidigare översiktsplaner kan jag spåra begreppet attraktivitet och se 

dess utveckling och hur användningen av det förändrats. Detta skulle inte varit möjligt 

vid enbart intervjuer, då människor kan glömma vad som gjorts innan och hur de 

tänkte då, men med översiktsplaner så finns det konkret information tillgänglig. En 

kommun producerar en mängd material, och jag anser att en översiktsplan kan 

betraktas vara representativ för kommunen, speciellt i den meningen att den blir 

antagen av kommunpolitikerna och ska användas som ett vägledande dokument, även 

om det inte är juridiskt bindande.  

 

Utöver översiktsplanerna var det två andra dokument som ingick i dokumentanalysen. 

Dessa två valdes in i ljuset av intervjuerna då respektive kommun nämnde varsitt 

dokument som haft en stor betydelse för när de definierat och behandlat begreppet 

attraktivitet. För Lomma är detta dokument ’Övergripande mål och riktlinjer’ som tas 

fram en gång under varje mandatperiod. I Landskronas fall var det ett 

handlingsprogram som heter ’Landskrona vägval’, vilket togs fram 2010. Genom att 

göra en dokumentanalys på översiktsplanerna och de andra nämnda dokumenten kan 

de komplettera den information som intervjuerna ger. 

Lomma Landskrona 

Översiktsplan 1990 (1990) 

(Se figur 9.2.1) 

Översiktsplan för 

Landskrona kommun 

(1990) (Se figur 9.2.4) 

Översiktsplan 2000 för 

Lomma kommun (2001) 

(Se figur 9.2.2) 

Översiktsplan 2000+ 

Landskrona (2002) (Se 

figur 9.2.5) 

Översiktsplan 2010 för 

Lomma kommun (2011) 

(Se figur 9.2.3) 

Översiktsplan Landskrona 

Stad (2015) (Se figur 

9.2.6) 
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3.5 Kritik av metod och källor 
 

Rörande de skriftliga källornas trovärdighet så har en validering skett i enlighet med 

Denscombes kriterier. Han menar att skriftliga källor måste utvärderas i förhållande till 

fyra grundläggande kriterier, källans autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

dess innebörd (Denscombe 2009, ss. 301-302) 

 

Gällande det empiriska materialet som framkommit från de kvalitativa intervjuerna 

behöver det klarläggas att de nödvändigtvis inte behöver representera respektive 

kommun. Då intervjuerna är kvalitativa är de samtidigt subjektiva, vilket betyder att 

det plancheferna sagt i Lomma och Landskrona inte behöver reflektera åsikten och 

uppfattningarna hos resterande tjänstemän, politiker eller allmänheten i kommunen. 

Det kan ligga i respektive planchefs intresse att framställa kommunen som attraktiv 

genom att försöka marknadsföra kommunen i intervjun istället för att försöka uppnå ett 

större djup och se hur de prioriterar de olika faktorerna som begreppet kan innehålla.  

Detsamma gäller för översiktsplanerna som undergått en kvalitativ textanalys. 

Innehållet i dessa kan anses vara en viljeakt från kommunernas sida vad de har för 

uppfattning, hur de definierar och använder begreppet attraktivitet. Det kan betyda att 

det är en del av de högt uppsatta målen i kommunens utveckling, men behöver inte 

betyda att de är en del av de egentliga prioriterade strategierna som kommunen sätter i 

bruk. Detta har beaktats under hela analysen av det empiriska materialet.  
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4 Bakgrund 
 

4.1 Lomma 
 

Lomma kommun ligger beläget vid Öresund i sydvästra Skåne och hade 22 496 

folkbokförda invånare vid årsskiftet 2014-2015 (SCB. 2015a). Kommunen gränsar till 

Malmö kommun i söder och till Lunds kommun till öster, vilket ger ett gynnsamt läge 

med mycket arbetsplatser på kort pendlingsavstånd. Lomma har en lång kust med en 

lång sandstrand, som är populärt bland de boende och som utflyktsmål för besökare på 

årets varmare dagar. Cirka 8 000 personer som bor i Lomma har sin arbetsplats i andra 

kommuner, främst Malmö och Lund, medan 3 100 personer pendlar in till sin 

arbetsplats i Lomma (Lomma kommun. 2014b). Inom kommunen finns det tre tätorter, 

Lomma med ca 11 400 invånare, Bjärred med ca 9 800 invånare och Flädie med ca 240 

invånare (ibid).  

 

 
Figur 4.1- Lomma kommun i sitt geografiska sammanhang. Källa: Google Maps 

 

Lomma är en välmående kommun, med en låg arbetslöshet på endast 2,8 % år 2014 

(räknat på antalet öppna arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent 

av befolkningen 16-64 år) (Arbetsförmedlingen 2015). En bidragande förklaring till 

den låga arbetslösheten kan vara den höga utbildningsnivån i Lomma, som har den 

tredje högsta utbildningsnivån i Sverige med 46 % av befolkningen 25-64 år som har 

en eftergymnasial utbildning på minst tre år (SCB. 2014). Lomma placerar sig även 

högt upp på inkomstlistan mellan Sveriges kommuner. Med en medianinkomst på 310 

387 kr placerar sig Lomma på fjärde plats, med Vaxholm, Täby och Danderyd ovanför 

sig (SCB. 2015b).  
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4.2 Landskrona 
 

Landskrona kommun ligger norr om Lomma, med endast Kävlinge kommun i mellan. 

Likt Lomma, så ligger även Landskrona utsträckt längs Öresundskusten med ön Ven 

strax utanför. Utöver Kävlinge till söder, så gränsar kommunen till Svalöv kommun till 

öster och Helsingborgs kommun i norr. Detta geografiska läge skulle, på samma sätt 

som Lommas, kunna klassas som gynnsamt med goda pendlingsmöjligheter till 

Malmö, Lund och Helsingborg, vilket kan ses i pendlingsstatistiken. Under 2013 

utpendlade 7 710 personer från Landskrona, medan 5 797 pendlade in till arbete inom 

Landskrona kommun (Landskrona kommun. 2015a). Att skillnaden mellan ut- och 

inpendlare inte är lika stor i Landskrona som den är i Lomma skulle kunna förklaras 

med att det finns en förhållandevis stor tillverkningsindustri i Landskrona som 2012 

sysselsatte cirka 3 300 personer (Landskrona kommun. 2015b). Vid årsskiftet 2014-

2015 hade kommunen 43 574 folkbokförda invånare (SCB. 2015a), av vilka cirka  

33 000 bor i Landskrona stad, och resterande i mindre tätorter (Landskrona kommun: 

2015c).  

 

 
Figur 4.2 - Landskrona kommun i sitt geografiska sammanhang. Källa: Google Maps 

 

 

Jämfört med Lomma är Landskrona inte lika socioekonomiskt starkt, sett till faktorer 

som arbetslöshet, utbildningsnivå och medianinkomst. I Landskrona var arbetslösheten 

2014, räknat på samma sätt som i Lomma, på 11,5% (Arbetsförmedlingen 2015). Likt i 

Lomma, där den låga arbetslösheten kan delvis förklaras av den höga utbildningsnivån, 

kan den större arbetslösheten i Landskrona möjligtvis delvis förklaras av 

utbildningsnivån, som är lägre än i Lomma. 2013 var det 17 % av åldersgruppen 25-64 
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i Landskrona som hade en minst treårig eftergymnasial utbildning (SCB. 2014). Trots 

att endast en kommun skiljer Lomma och Landskrona åt, är det långt mellan dem på 

medianinkomsten hos respektive befolkning. Landskrona med en medianinkomst på 

215 940 kr ligger 28e plats räknat nedifrån bland Sveriges kommuner (SCB. 2015b). 

 

 

Tabell 4.2 – Sammanfattning av olika socioekonomiska faktorer 

 Lomma Landskrona 

Arbetslöshet räknat 

antalet öppna arbetslösa 

och sökande i program 

med aktivitetsstöd i 

procent av befolkningen 

16-64 år 

 

 

2,8 % 

 

 

11,5% 

Utbildningsnivå- % av 

befolkningen 25-64 år 

som har en 

eftergymnasial utbildning 

på minst tre år 

 

46 % 

 

17 % 

Medianinkomst 2014 310 387 kr 215 940 kr 
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5 Analys 
 

5.1 Dokumentanalys 
 

För att få en jämförande analys med de kvalitativa intervjuerna har en kvantitativ samt 

en kvalitativ textanalys gjorts på valda delar i tidigare nämnda dokument, nämligen 

respektive översiktsplan från 1990 till idag, samt varsitt för respektive kommun unikt 

dokument. För Lommas del, ’Övergripande mål och riktlinjer’, och för Landskronas 

del ’Landskrona vägval’. Då uppsatsens inriktning i första hand är på 

boendeattraktivitet är det där fokus legat under de kvalitativa textanalyserna. Därför 

gjordes en avgränsning vid textanalysen på översiktsplanerna i och med 

översiktsplanernas omfång. Således valdes följande avsnitt: 

 

- Inledning/sammanfattning 

- Kommunbeskrivande delen, t.ex. ’Om Lomma kommun’ 

- Den regionala rollen 

- Vision och mål 

- Boende 

 

Dessa delar inom översiktsplanerna valdes då jag uppfattade att det var inom de 

avsnitten som plancheferna i stora drag höll sig till när de svarade på intervjufrågorna. 

Svaren återkom mycket till boende, den regionala rollen och deras egen syn på 

kommunen, den egna kommunbeskrivningen. Sammanfattningen och inledningen ger 

också en övergripande bild över hela dokumentet, och kan därför anses vara intressant 

att analysera. I somliga av översiktsplanerna har vissa delar inte funnits separat, utan 

varit ett avsnitt i en av de andra undersökta delarna. Därför kunde det skilja sig mellan 

de hur många sidor som undersöktes i respektive plan då vissa avsnitt är en och samma 

eller i vissa fall inte finns med alls.  

 

I Lommas fall sjönk antalet undersökta sidor från varje översiktsplan från 1990 till 

2010. I Landskronas fall var det tvärtom, där steg antalet undersökta sidor. 

 

Tabell 5.1  - Antal sidor undersökta i varje översiktsplan i Lomma kommun 

 Lomma 

Översiktsplan 1990 45 sidor 

Översiktsplan 2000 28 sidor 

Översiktsplan 2010 17 sidor 
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Tabell 5.1a  - Antal sidor undersökta i varje översiktsplan i Landskrona kommun 

 Landskrona 

Översiktsplan 1990 10 

Översiktsplan 2000 + 33 

Översiktsplan 2015 42 

 

 

5.1.1 Lomma 

 

De delar som undersöktes i översiktsplanen från 1990 nämnde inte ordet attraktivitet 

en enda gång. Dokumentet skulle kunna anses vara tämligen sakligt; det var inga 

skönbeskrivningar, utan just sakligt och rakt på sak. Något som kanske är självklart 

idag är en mål- och visionsdel i en översiktsplan, men en sådan fanns inte i denna 

översiktsplan. Det närmaste som de undersökta delarna kommer attraktivitet skulle 

kunna vara i sammanfattningen: 

 

“Kommunen förbereder en kommun i balans och med ungefär 20. 000 invånare 

[…] Kommunen skall erbjuda god boendemiljö för alla invånare och ta på och 

utveckla näringsliv och handel.” (Lomma ÖP 1990, s. 8).   

 

Från och med översiktsplanen från 2000 börjar saker förändras. På den första sidan av 

sammanfattningen används olika böjningar av ordet attraktiv fyra gånger. Det används 

i början för att beskriva de faktorer som gör Lomma attraktivt ur en boendesynpunkt 

enligt dem själva, vilket var är ”en närhet till havet, en stor fritidshamn samt tätortsnära 

anläggningar för rekreation och fritidsliv.” (Lomma ÖP 2000, s. 3).  

 

Till skillnad med översiktsplanen från 1990 har översiktsplan 2000 mål- och 

visionsbilder som klart och tydligt beskrivs på första sidan av sammanfattningen som 

kommunens primärmål:  

 

“Lomma kommun år 2010 är Öresundsregionens attraktivaste kommun för 

boende, arbete och fritid.” (Lomma ÖP 2000, s. 3). 

 

Utöver i denna mening används ordet attraktivt några gånger till i de valda delarna, då i 

samma kontext som innan nämnt, att kommunen är mycket attraktiv ur en 

boendesynpunkt och att kommunen ska ta tillvara och utveckla sina attraktiva 

rekreationsområden. Sammanlagt används ordet attraktivt sex gånger i de utvalda 

delarna översiktsplan 2000. 
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Ordets användning i översiktsplan 2000 är i en beskrivande kontext, och anger vissa 

faktorer som utgör attraktiviteten, som ovan nämnt, och är därigenom i denna kontext 

ganska konkreta med saker som småbåtshamn, närheten till havet och anläggningar för 

fritidsliv. Vidare används dessa ord i en text som skulle kunna anses vara lite mer 

ledigt skriven, alltså inte lika saklig som föregående översiktsplan. Primärmålet att 

vara den attraktivaste kommunen i Öresundsregionen pekar på den ökande betydelsen 

av ordet attraktiv, och visar hur användningen förändrats bara på de tio år som gått sen 

den senaste översiktsplanen vilket kan vara ett tecken på hur konkurrensen mellan 

städer ökat. 

 

I Lommas senaste översiktsplan från 2010 har utvecklingen av begreppet attraktivitet 

fortsatt. Det används elva gånger i de utvalda avsnitten som analyserats. Från att vara 

ett vagt mål om att vara den attraktivaste kommunen för boende, arbete och fritid, 

baserat på mer konkreta saker som småbåtshamn och nära till havet, till att bli en del av 

själva strategin i kommunen. Lomma blev 2007 utsedd till årets kvalitékommun, och 

har även blivit utsedd till årets boendekommun samt årets skolkommun (Lomma ÖP 

2010, s. 20). I översiktsplan 2010 har kommunen gjort begreppet attraktivitet, 

tillsammans med tillgänglighet och hållbarhet, till en del av sin strategi för att nå sina 

mål- och visionbilder. Således gick attraktivitet från att vara en vision, till en del av en 

strategi istället. Lomma menar attraktivitet skapas genom:  

 

       ” 

- Goda boendemiljöer 

- Goda möjligheter till sysselsättning 

- Trygghet och säkerhet 

- Bra skolor och omsorg 

- Brett utbud av service 

- Bra företagsklimat 

- Utvecklat kultur- och friluftsliv 

- Engagemang och omtanke 

- Intressanta mötesplatser 

- Tillgång till en mångfald av naturmiljöer 

- Tillgänglighet för alla  

         ” (Lomma ÖP 2010, s. 29) 

 

Istället för att peka konkret på vad som var attraktivt innan; småbåtshamn, närheten till 

havet det vill säga saker de redan hade, formulerar Lomma hur de ska skapa 

attraktivitet och göra det till en del av sin strategi. Dessa delar, vilka kan i sig själva 

uppfattas som vaga eller allmänna, används för en konkret strategi. Utöver som en av 

de tre delarna i mål- och visionsstrategin, så används begreppet mest när det kommer 

till attraktivt boende, men också i sammanhanget kring sin identitet, profil och särdrag, 

vilket kan tyda på att attraktivitet inte längre bara är något de strävar efter, det är något 

de har, något autentiskt. 
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Dokumentet ’Övergripande mål och riktlinjer’ är ett kort dokument på endast tio sidor, 

men det är ändock ett av det viktigaste politiska dokumenten för Lomma (Lomma 

kommun 2011, s. 3). I detta dokument förekommer olika böjningar av attraktivitet fem 

gånger. Då detta dokument är så pass kort så används begreppet i samma kontext 

som i översiktsplan 2010, där ett attraktivt centrum för boende, handel och andra 

aktiviteter ska utvecklas, samtidigt som befintliga fysiska element som 

strandområdenas attraktionsvärden ska skyddas. Detta dokument är således i linje med 

översiktsplanen 2010, då det skapades med ett års mellanrum. Det påpekas att 

kommunen redan i olika avseenden är attraktiv, men att de vill fortsätta vara det, bland 

annat genom att göra det attraktivt i att starta och driva företag i Lomma. Detta kan 

bedömas vara en vilja i kommunen att endast inte förlita sig på att vara en attraktiv 

boendekommun, utan också en attraktiv kommun för att driva företag i. 

 

Användningen av ordet attraktivitet har förändrats i Lomma. I detta fall har endast 

vissa delar av översiktsplanerna undersökts, men det ger likväl en fingervisning om 

dess utveckling. Från att inte förekomma alls 1990, till att bli en vision 2000 för att 

slutligen bli en konkret strategi 2010, tyder på att begreppets betydelse ökat för 

Lomma kommun i takt med tidens gång. Förändringen kan ses i hur attraktivitet 

började förekomma mer och mer i en kontext som beskrev mjuk infrastruktur som kan 

vara mer komplicerade att förändra än exempelvis bygga ett nytt hus. Det förekom 

mindre i den kontext för att beskriva befintliga strukturer som nära till havet eller 

småbåtshamn. Det har följaktligen skett både en kvantitativ samt kvalitativ förändring 

över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

Tabell 5.1.1 - Användningen av attraktivitet och i vilka kontexter i Lomma kommun. Plus anger ej 

antalet gånger attraktivitet är nämnt men för visa vart fokus vart i översiktsplanerna. Desto fler plus 

desto viktigare är kontexten för attraktivitet. 

++++: Används till väldigt stor del 

+++: Används till stor del 

++: Används till viss del 

+: Används inte i stor utsträckning 

- : Används inte alls 

 

Översiktsplan 

och dokument 

 

ÖP 1990  

Gånger 

attraktivitet är 

nämnt: 0 

 

ÖP 2000  

Gånger 

nämnt: 6 

 

ÖP 2010  

Gånger 

nämnt: 11 

 

2011 

Övergripande 

mål och 

riktlinjer 

Gånger 

nämnt: 5 

Befintliga 

fysiska 

strukturer som 

närhet till 

havet 

 

 

- 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

++ 

Fysisk 

infrastruktur 

(fysiska 

faktorer) 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

Mjuk 

infrastruktur 

(Mjuka 

faktorer) 

 

 

- 

 

 

++ 

 

 

++++ 

                       

 

++++ 

 

5.1.2 Landskrona 

 

I Landskronas översiktsplan från 1990 används begreppet attraktivitet sex gånger i de 

undersökta delarna. Här används det i två uppsatta målsättningar, att bygga attraktiva 

bostäder samt attraktiva verksamhetsområden.  Med attraktiva bostäder menar de  

 

”att kunna erbjuda attraktiva bostäder d.v.s. bostäder i sådana lägen, storlekar 

och upplåtelseformer, som bostadsmarknaden efterfrågar eftersträvas. 

Landskronas läge vid Öresund och med genuina stadsmiljöer bör då utnyttjas” 

(Landskrona ÖP 1990, s. 24). 

 

 Det kan tydas som att Landskrona, i och med hänvisningen till bostadsmarknaden, vill 

erbjuda upplåtelseformer annat än hyresrätter. Som motiv till utbyggnad i Landskrona 

anges möjligheten att bygga attraktiva bostäder med havsutsikt. I fallet med attraktiva 

verksamhetsområden är det Landskronas mening att de ska förflyttas till attraktivare 
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områden ” än vad som varit brukligt tidigare” (ibid). Vilka slags verksamheter som 

syftas på kommer inte fram, eller om det är verksamheter generellt. Användningen av 

attraktivitet används på ett konkret sätt, Landskrona eftersträvar attraktiva bostäder 

samt verksamhetsområden. Definitionen är kopplad till fysiska saker som exempelvis 

utsikt över havet. 

 

I översiktsplanen från 2002 har användningen av begreppet attraktivt ökat, och 

användes elva gånger i de undersökta delarna, och det är starkt förknippat med fasta 

ting som bostäder och fysiskt kapital som vacker natur. I översiktsplanen från 1990 

användes begreppet främst för målsättningar, och då genom konkreta, fysiska faktorer, 

som tidigare nämnt exempel, utsikt över havet. I översiktsplanen från 2002 används det 

också i samma kontext, att attraktiva bostäder kan skapas genom att bygga dessa i 

attraktiva lägen, således befintliga fysiska faktorer. I detta fall menar även Landskrona 

att det är viktigt att bygga attraktiva bostäder för att få en social balans på 

bostadsmarknaden. En målsättning i den regionala kontexten är att profilera sig som en 

attraktiv kommun, då de menar att en stad idag måste konkurrera med andra städer och 

regioner för att attrahera attraktiva företag. För att göra det måste det finnas trivsamma 

bostäder. 

 

Landskrona kommun är långt framskridet i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 

Den är i granskningsskedet mellan den 23/4 – 17/6 2015, och väntas bli antagen under 

hösten av kommunfullmäktige. Planförslaget finns på Landskronas hemsida där jag har 

kunnat ta del av deras nya översiktsplan.  

 

I den nya översiktsplanen från 2015 har användningen ökat, både rent kvantitativt men 

också i de olika kontexter som det används i. Till skillnad från tidigare översiktsplaner 

har Landskrona analyserat vad som inte är attraktivt hos dem som kommun. De menar 

att oattraktiviteten är en utmaning, då människor väljer bort Landskrona när det gäller 

inköp och nöjen. Detta utmärker sig vidare när det gäller Landskronas mål och 

förutsättningar. Attraktiviteten kopplas till konsumtion, och kommunen vill att fler ska 

besöka Landskrona för inköp, kulturevenemang, bad och sport. Endast på den första 

sidan nämns begreppet attraktivitet tio gånger. 

 



30 
 

 
Figur 5.1.2 - Landskrona översiktsplan 2015, övergripande mål och framtidsperspektiv (Landskrona stad 

2015, s. 18) 

 

Sammanlagt används begreppet 28 gånger i de undersökta delarna, och bilden ovan 

från Landskronas övergripande mål och riktlinjer kan indikera på hur stor betydelse det 

fått. Regionalt attraktiva bostäder har blivit en av fem övergripande målsättningar som 

syftar till att dra upp utvecklingsriktningen i Landskrona, och fokus ligger på att 

attrahera nya människor. De menar att attraktivitet skiljer sig åt beroende på vem man 

är, och i vilket skede i livet en befinner sig i, och det är därför det är viktigt med 

regionalt attraktiva bostäder.  

 

Likt tidigare nämns fysiska faktorer som hav, kust och bad som viktiga delar för 

attraktiviteten, men nu nämns även mjukare faktorer som bra barnomsorg och skolor 

som viktiga delar med. Från att tidigare endast inriktat sig på just attraktiva bostäder, 

så har Landskrona breddat sig och påvisar andra delar som eftersträvansvärda, som 

attraktiva offentliga rum och deras mening att ett socialt hållbart samhälle är attraktivt 

för människor att leva och arbeta i (Landskrona stad 2015, s. 22). Den stora skillnaden 

jämfört med de två tidigare översiktsplanerna är hur begreppet kopplas till konsumtion, 

exempelvis ” attrahera boendekonsumenter utanför staden” (Landskrona stad 2015, s. 

196).  

 

I styrdokumentet Landskronas vägval förekommer begreppet attraktivitet endast två 

gånger, men i samma kontext som i översiktsplan 2015. De menar att Landskrona har 

alla förutsättningar för ett attraktivt boende, belägen i den expansiva 

Öresundsregionen, med goda kommunikationer, vacker stadskärna och 

utbildningsmöjligheter inom räckhåll. Trots detta har de haft en negativ utveckling, 

vilket till stor del beror på att:  
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 ”fastighetsmarknaden anpassar sig succesivt till den höga omflyttningen med 

bland annat eftersatt underhåll och låga investeringsnivåer som följd. Vilket 

även påverkar ett områdets [sic!] attraktionskraft negativt.”. (Landskrona 

kommun 2012, s. 17). 

 

I denna kontext används attraktivitet således som en lösning på de problem som 

Landskrona anser att de har. 

 

Begreppet attraktivitet har utvecklats i Landskrona kommun. Det har tidigt använts 

konkret i olika kontexter, såsom när det gäller att bygga attraktiva boenden. Denna 

användning har växt i och med den ökade användningen av begreppet, och till 2015 års 

översiktsplan kan en stor ökning ses. Samma utveckling kan ses när det gäller för att 

beskriva befintliga fysiska strukturer. Det tog dock Landskrona fram till 2015 för att 

börja använda attraktiviteten för annat än fysiska strukturer.  

 

Tabell 5.1.2- Användningen av attraktivitet och i vilka kontexter i Landskrona kommun. Plus anger ej 

antalet gånger attraktivitet är nämnt men för visa vart fokus vart i översiktsplanerna. Desto fler plus 

desto viktigare är kontexten för attraktivitet. 

++++: Används till väldigt stor del 

+++: Används till stor del 

++: Används till viss del 

+: Används inte i stor utsträckning 

- : Används inte alls 

 

Översiktsplan 

och dokument 

 

ÖP 1990  

Gånger 

attraktivitet är 

nämnt: 6 

 

ÖP 2002  

Gånger 

nämnt: 11 

 

ÖP 2015  

Gånger 

nämnt: 28 

 

2012 

Landskronas 

vägval Gånger 

nämnt: 2 

Befintliga 

fysiska 

strukturer som 

närhet till havet 

 

 

++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

Fysisk 

infrastruktur 

(fysiska 

faktorer) 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Mjuk 

infrastruktur 

(Mjuka 

faktorer) 

 

- 

 

- 

 

 

++ 
                       

- 
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5.2 Analys av intervjuer 
 

5.2.1 Lomma 

 

I Lomma kommun har utvecklingen av begreppet attraktivitet förändrats genom åren. 

Visionen från översiktsplanen år 2000 om att år 2010 vara Öresundsregionens 

attraktivaste kommun för boende, arbete och fritid ger en övergripande täckning över 

attraktivitetsbegreppet. Den visionen passar väl in i boendemodellen som 

Tillväxtanalys (2014) gjort på Niedomysls (2010) modell. Boende, arbete och fritid 

finns alla representerade i varsitt steg i modellen (se figur 1), där arbete och försörjning 

är längt ner i pyramiden, och ses som ett behov. Den andra delen, boende, passar in på 

den mittersta delen i pyramiden som är ett krav. Den översta och sista delen passar 

fritid in i, och är en preferens. Nieodomysl menar att ju fler av stegen som kan nås, 

desto attraktivare är en plats. Därigenom kan Lomma sägas ha en övergripande syn på 

attraktivitet genom att täcka in alla tre delarna i sin målsättning.   

 

I översiktsplanen från 2010 delas attraktivitet in i olika begrepp istället och används 

istället som en strategi snarare än en vision: 

 

 ”om man tittar på översiktsplanen som jag då jobbar med och vår avdelning 

jobbar med så pratar ju vi om dels att vi har en vision för kommunen, och den 

bryter vi ned då i ett antal allmänna mål, men så har vi då det vi kallar strategi, 

och då talar vi om tre olika delar: attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. 

Och sen under attraktivitet då så kan man resonera lite, vad är det för olika 

delar, där har vi tio olika punkter som vi lyfter fram” (Intervju med Anders 

Nyquist, 29/4) 

 

Andersson (1998) menar att en stads attraktivitet kan överblickas och jämföras genom 

att dela upp den i tydliga stadskapital, och Lomma kan sägas göra på liknande sätt i 

med deras användning av det i 2010 års översiktsplan.  

 

                   ”        Goda boendemiljöer 

Goda möjligheter till sysselsättning 

Trygghet och säkerhet 

Bra skolor och omsorg 

Brett utbud av service 

Bra företagsklimat 

Utvecklat kultur- och friluftsliv 

Engagemang och omtanke 

Intressanta mötesplatser 

Tillgång till en mångfald av naturmiljöer 

Tillgänglighet för alla  

       ” (Lomma ÖP 2010, s. 29) 
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Dessa tio punkter täcker både Anderssons olika stadskapital som boendemodellen för 

attraktivitet. Följaktligen kan de sägas fortfarande arbeta med att täcka in hela 

begreppet, som i översiktsplanen från 2000, men användningen skiljer sig åt då det 

istället är en strategi istället för ett mål, och ett större fokus på mjuka faktorer, som 

skola och engagemang och omtanke. 

Lommas användning av attraktivitet kan ses i hur de rättar sig i deras planering. 

Niedomysls boendemodell menar att desto fler valmöjligheter som finns, desto 

attraktivare är en plats, och detta är något som Lomma strävar efter genom att skapa en 

funktionsblandad stad:  

 

”Man kan ta hela den här omvandlingen av Lomma hamn och Lomma centrum 

som exempel, vi försöker då i Lomma hamn skapa en blandstad, att det inte 

bara är ett bostadsområde, utan ett område med verksamheter som är attraktiva 

för andra än de som bor i området, alltså gärna då caféer, mindre butiker och så 

vidare, vi försöker jobba mycket med detta. Det gäller naturligtvis också 

centrum som ju genomgår en stor omvandling. Vi försöker att behålla servicen i 

centrum genom att inte tillåta dagligvarubutiker uppe vid våra trafikplatser osv. 

Behåll ett levande centrum, få en levande hamn. Det tror jag är jätteviktigt för 

attraktiviteten, alltså att inte skapa ensartade områden, utan blandade 

funktioner.” (Intervju med Anders Nyquist 29/4. Författarens kursivering). 

 

Denna form av planering kan även ses som en form av den ’Floridafierade’ 

planeringen som blivit populärare de senaste åren (Global Utmaning 2011, s. 31). Det 

kan tolkas vara så i Lommas fall i och med deras satsning på den blandade staden, som 

faller väl i samman med Floridas tankar om platskvalitet:  

 

”Platskvalitet innebär den unika uppsättning attribut som definierar en plats och 

som gör den attraktiv. […] En stads platskvalitet kan sammanfattas som en 

uppsättning sammankopplade upplevelser. […] Gatans surr finns precis i 

närheten, men du kan också koppla av i ditt hem eller på någon annan lugn 

plats, du kan besöka stadens parker eller till och med ge dig ut på landsbygden” 

(Florida 2001, s. 277) 

 

 

Detta kan ses tydligt när Lomma planerar för en ny järnvägsstation.  

 

”Vi försöker också jobba mycket med där här med relationskapitalet, att skapa 

mötesplatser i kommunen, när vi nu ska ha en järnvägsstation i Lomma igen, 

att det inte bara blir en plats man vill bort ifrån, det handlar inte bara om buller 

och störningar, det ska vara en attraktiv plats, stationsområdet och så vidare. ” 

(Intervju med Anders Nyquist 29/4. Författarens kursivering). 
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Utöver Lommas strävan efter att skapa en blandad stad, är deras egen identitet och 

karaktär viktig för kommunen. Det fysiska kapitalet, exempelvis deras naturvärden, 

är en viktig del varför Lomma kommun är attraktivt. Det är en viktig faktor till 

varför människor flyttar till Lomma, och är en del av deras karaktär och identitet. 

(Intervju med Anders Nyquist 29/4)  

 

För att behålla sin egen attraktiva karaktär arbetar Lomma med en 

balanseringsprincip när det gäller naturområden och rekreationsområden.  

 

“ett av de allra viktigaste målen det är att slå vakt om våra rekreationsområden, 

våra grönområden. Där har vi ju då, där arbetar vi med en del olika principer 

framförallt det här med balanseringsprincipen som innebär att om vi tar något 

grönt i anspråk så ska det kompenseras någon annanstans genom en höjning av 

kvalitén eller att vi lägger ut nya områden för rekreation och fritid och så. Så att 

jag skulle säga att man tittat på de här, att det är väldigt att slå vakt om dem 

kvalitéer vi har, och att planering i Lomma, alltså det är ett balanseringstänk, 

det handlar inte bara om att exploatera och förändra och utan också bevara det 

som vi tycker är bra och viktigt som är vår karaktär och så vidare ” (Intervju 

med Anders Nyquist 29/4. Författarens kursivering) 

 

Således kan jag återkoppla denna strategi till Floridas tankar om identitet och 

utomhusaktiviteter, som är en del av hans idéer om platskvalité.  

 

Ur Anderssons två definitioner av attraktivitet kan Lomma bäst förklaras ur den 

senare, den attraktiva staden i meningen samhällsekonomiskt effektiv. Detta då 

enligt den definitionen att en åtgärd som leder till ökad attraktivitet måste vara till 

nytta för någon, men till skada för ingen. Lommas användning och strategier kring 

attraktivitet är eventuellt inte till nytta för alla inom kommunen, men de är inte till 

skada för någon, då de i första hand vill att de redan befintliga invånarna i 

kommunen ska uppleva den attraktiv och att de tycker att det sker en utveckling och 

förändring (Intervju med Anders Nyquist 29/4). Detta gäller likväl för deras miljö i 

och med den balanseringsprincip de praktiserar, då ett grönområde tas i anspråk ska 

det kompenseras någon annanstans med en höjning av kvalitén eller genom att 

skapa nya miljöområden eller områden för rekreation och fritid. 

 

5.2.2 Landskrona 

 

I Landskrona har användningen av begreppet attraktivitet utvecklats annorlunda än i 

Lomma kommun. Redan vid översiktsplanen 1990 förekom begreppet, och det 

användes sedan dess på det stora hela i samma kontext fram tills den senaste 

översiktsplanen från 2015. Ett stort fokus att bygga attraktiva bostäder har varit med i 

översiktsplanerna från 1990 och fram till 2015, och det har ökat i betydelse i meningen 
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hur många gånger det förekommit. I 1990 års översiktsplan åsyftar Landskrona på att 

de ska:   

 

” erbjuda attraktiva bostäder d.v.s. bostäder i sådana lägen, storlekar och 

upplåtelseformer, som bostadsmarknaden efterfrågar eftersträvas” (Landskrona 

ÖP 1990, s. 24).  

 

I översiktsplanen från 2002 används det i samma kontext, där ett stort fokus ligger på 

just attraktiva bostäder, och det är genom att tillskapa attraktiva bostäder som de ska nå 

sin målsättning i vara en regionalt attraktiv kommun. Deras fokus på att bygga just 

attraktiva bostäder gör att det i skenet av Anderssons stadskapital blir en ensidig 

satsning, i och med deras fokus på realkapital. Detta görs för att få en social balans på 

bostadsmarknaden (Landskrona ÖP 2002).  

 

”För att rekapitulera processen lite så kan man väl säga att Landskrona är i en 

situation där man har en obalans vad gäller skattekraften, segregation, 

arbetslöshet och bidragsberoende och kommunstyrelsen fattade ett beslut kring 

ett handlingsprogram 2010 som hette Landskrona vägval och i det här vägvalet 

som kartlägger och redogör för Landskronas situation i en rad olika 

socioekonomiska parametrar och programmet mynnar ut i två förslag till beslut 

2010 att dels så ska man skapa 1500 attraktiva bostäder, och dels så ska man 

bilda ett stadsutvecklingsbolag som då jobbar för att höja attraktiviteten i de 

befintliga stadsdelarna, framför allt Östcentrum/öster som är två stadsdelar som 

är mer utsatta, eller har större problem än andra stadsdelar, rent 

socioekonomiskt ” (Intervju med Johan Nilsson 27/4) 

 

 

Vid en jämförelse med Niedomysls boendemodell (se figur 1) kan Landskrona sägas 

ha problem med den nedersta och första modellen, arbete och försörjning, som är en 

nödvändighet för att flytta. För att få bort det problem som Landskrona har med det 

arbete och försörjning, kan de sägas göra insatser på de två senare stegen i 

boendemodellen, de som det är krav på (boende, offentlig och kommersiell service, 

trygghet) och de som är preferenser (kultur, nöje, fritid). 

 

”… grunden i det hela var ju Landskronas socioekonomiska situation som 

gjorde att man tog ett grepp kring detta, och då tror man, och hoppas att plockar 

man då fram de här bostadsområdena som då kan attrahera en regional marknad 

så får man en extern inflyttning till kommunen och därmed ökar man 

skatteunderlaget och råder bot på en rad andra obalanser som då finns i 

Landskrona vad gäller upplåtelsestatistiken och arbetslöshet, skattekraften, 

bidragsberoende” (Intervju med Johan Nilsson 27/4) 

 

Då Landskrona fokuserar mycket på attraktiva bostäder blir deras strategier och planer 

kring attraktivitet väldigt fysiskt konkreta. Målet är att skapa regionalt attraktiva 
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bostäder, och dessa ska byggas ut nära havet samt i ’infillprojekt’ (intervjupersonens 

användning av ord) inne i staden i kollektivnära punkter. Till viss del kan denna 

strategi menas vara del av den ’Floridafierade’ planeringen, då dessa nya attraktiva 

byggnader är mer än bara vanliga boenden då det ingår en livskvalité med dessa 

attraktiva bostäder.  

 

” där finns ju en rad andra faciliteter i anslutning till den här platsen som en 36 

hålig sea side bana, restaurang och småbåtshamn och strandliv och möjligheter 

till bad, och det byggs en ny skola där, och närheten till rekreation, 

naturreservatet som ligger i direkt anslutning. Så det är en rad olika faktorer till 

varför man hävdar att livskvalitén kan bli så hög här ute” (Intervju med Johan 

Nilsson 27/4. Författarens kursivering). 

 

Ur Anderssons två definitioner av en attraktiv stad  kan det antas att Landskrona menar 

att de försöker bli genom sina strategier en attraktiv stad i bemärkelsen en 

samhällsekonomiskt effektiv stad, det vill säga att det som görs för att det ska bli 

attraktivt i Landskrona till nytta för någon men till skada för ingen. De menar att de 

nya attraktiva bostäderna är till nytta för staden, men också de befintliga invånarna. 

 

” …ett så pass bra utbyggnadsområde att attrahera en regional målgrupp, där 

bedömer vi att då är det ett attraktivt boende, och i det tror vi att vi behöver 

närheten till havet eller närheten till kommunikationerna för att kunna vara en 

spelare på den här regionala marknaden. Och har man så pass bra 

utbyggnadsområden så tror vi också att detta ger synergieffekter in i 

stadsapparaten vad gäller den kommersiella servicen, man får upp köpkraften 

och man får ny energi in i näringslivet” (Intervju med Johan Nilsson 27/4 

Författarens kursivering). 

 

Kommunen äger mycket av marken i kommunen, vilket ger staden goda 

förutsättningar enligt Johan Nilsson, då de inte behöver förlita sig på någon annan.  

 

“Och på något sätt blir det någon form av Robin Hood-tänk där att, kommunen 

äger all mark, kommunen äger i princip all mark runtom hela Landskrona vilket 

ger fantastiska förutsättningar, vi sitter inte i knät på någon byggherre, utan här 

råder staden över situationen och de markförsäljningarna som görs i de här 

områdena genererar klart lite pengar och de pengarna kan då återinvesteras i 

stadens befintliga stadsdelar och strukturer.” (Intervju med Johan Nilsson 27/4) 

 

De pengar som investeras går bland annat till de nedsatta områdena i centrum/öster i 

centrala Landskrona. Det har framförallt gått till de stadsutvecklingsbolag som 

kommunen äger och styr genom stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och 

socialförvaltningen. Stadsutvecklingsbolaget opererar huvudsakligen på 

Centrum/Öster. Fastigheter som har undermåliga förhållanden kan bli tvångsförvaltade 
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och därefter renoverade och omvandlade till äganderätter eller bostadsrätter (Intervju 

med Johan Nilsson 27/4). 

 

Landskrona anser att de gör dessa insatser för ökad attraktivitet för alla invånare, då de 

genom att locka nya människor och får mer kapital gör det bättre för de befintliga i 

Landskrona. Argumentet från Johan Nilsson att det är ett ’Robin Hood-tänk’ där 

kommunen äger all mark och därmed kan bestämma förutsättningarna står i tydlig 

kontrast till Anderssons fördelningsmässigt attraktiva stad, där Anderson hänvisar till 

Robin Hood som tog från de rika och gav till de fattiga. Landskrona, som menar att 

strategin att locka nya människor och kapital gör det bättre för alla, det vill säga en 

attraktiv i avseendet en samhällsekonomiskt effektiv stad, skulle tvärtom kunna ses 

som en omvänd fördelningsmässigt attraktiv stad enligt de strategier de tillämpar, då 

målgruppen de riktar sig emot när de använder begreppet attraktivitet är ” 

självförsörjande invånare som har möjlighet att köpa sin egen bostad” (Intervju med 

Johan Nilsson 27/4. Författarens kursivering). 
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6 Diskussion 
 

Landskrona och Lomma kommun har olika syn på begreppet attraktivitet. I 

Landskrona menar de att de socio-ekonomiska problem som kommunen har löses 

genom att bli en attraktiv kommun. De har haft en långtgående fokus sedan 

översiktsplanen 1990 till 2015 års översiktsplan, på att bygga regionalt attraktiva 

bostäder, vilket skulle kunna anses vara en relativt konkret strategi. Det är också så 

Landskrona mäter sin attraktivitet, genom att mäta antalet procent bostadsrätter i 

förhållande till andra kommuner. Desto fler procent bostadsrätter i förhållande till hela 

bostadsbeståndet desto attraktivare, och det är där Landskrona vill stiga i skalan 

(Intervju med Johan Nilsson 27/4). 

 

Den skilda synen på attraktivitet kan även ses i hur de mäter attraktiviteten. I Lomma 

menar de att det finns olika sätt att mäta attraktivitet, exempelvis genom huspriser och 

inflyttning till kommunen. Men Lomma använder sig också av olika kvalitétsmätningar 

som deras utvecklingsavdelning utför, som grundar sig på intervjuer och enkäter hos 

kommunbefolkningen som undersöker faktorer som tillgänglighet (Intervju med 

Anders Nyquist 29/4). Sålunda kollar Lomma på mer än bara fakta, de tar även till sig 

kommuninvånarnas uppfattning. 

 

I Lomma är attraktiviteten mer än attraktiva bostäder. Det har visat sig i deras senaste 

och särskilt i deras nuvarande översiktsplan, där de delar upp attraktivitet i tio punkter 

som de lyfter fram. För Lomma är det inte bara attraktiva bostadsrätter som är 

attraktivitet, utan ” Att man får bra skolor, att det är bra vägar, bra kommunal service.”  

(Intervju med Anders Nyquist, 29/4).  Ur den synvinkeln kan det tolkas att Lomma 

satsar mer på mjuka faktorer än Landskrona, vilket kan anses vara mer komplext att 

göra, jämfört med att bygga attraktiva bostäder. Landskronas satsning kan uppfattas 

som en mindre komplex variant att nå attraktivitet, genom att bygga nya attraktiva hus 

i havsnära läge och inte ha en liknande omfattande syn på attraktivitet som i Lomma. 

 

Skälen till varför Lommas och Landskronas syn och implementering av attraktivitet 

skiljer sig åt kan eventuellt delvis förklaras av de olika socioekonomiska 

förutsättningarna som kommunerna har samt deras historia. Från mitten av 1800-talet 

var en rad olika industrier, bland annat tegel- och cementindustrier förlagda i Lomma, 

men vid andra världskriget fanns det inte lika mycket industrier där längre, utan 

Lomma var ” ett samhälle som var idylliskt, men sovande” (Lomma kommun:a 2014). 

Således har Lomma inte vart helt beroende av industrier inom kommunen under de 

senaste 70 åren. 

 

I Landskrona har det funnits mycket industrier, och det gör det än idag. Nu har 

kommunen problem med att anpassa sig till den postindustriella ekonomin. 
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”Landskrona har ju inte riktigt lyckats att ta sig vidare igenom den 

postindustriella ekonomin kanske såsom många andra städer har gjort, trots de 

goda förutsättningar man faktiskt har. Där önskar man svänga om staden till en 

mer tjänstebaserat näringsliv, eller ett mer differentierat näringsliv i alla fall. ” 

(Intervju med Johan Nilsson 27/4). 

 

I och med att industrierna varit och fortfarande är en stor del av näringslivssektorn kan 

det vara en möjlig förklaring till att utbildningsnivåerna inte är lika höga som i 

exempelvis Lomma, då industrierna eventuellt inte har samma utbildningskrav som 

andra näringar.  

 

En jämförelse mellan Lommas och Landskronas strategier för attraktivitet kan göras 

med ett exempel från Richard Florida (2001). Han menar att motorsporter idag har 

relativt låg status, och att kreativa människor föredrar mer aktiva sporter. En bekant till 

honom brukar paddla kanot längs kanalerna i Pittsburgh, och brukar stöta på människor 

på sina motorbåtar där.  

 

“Ofta saktar förarna ner och stannar till för en pratstund. Ägarna till 

motorbåtarna är ofta industriarbetare, som stålverksarbetare eller byggjobbare, 

och min vän berättar att de nästan alltid ropar sammahälsningsfras till honom: 

>> Det där ser jobbigt ut!>> Samtidigt njuter mång av dessa medlemmar ur den 

moderna arbetarklassen av sin fritid på samma sätt som Veblens arbetsfria klass 

gjorde förr; de kopplar av i en solstol på en stor, välutrustad båt som far iväg 

med ett rytande så fort de trycker på gasen” (Florida 2001, s. 217). 

 

 

På ett liknande sätt kan Lommas och Landskronas syn på attraktivitet och 

efterkommande strategier beskrivas. I Lomma kan de sägas se en helhet, alla delar av 

boendemodellen och alla delar inom varje steg på den. På den mittersta delen kan de 

sägas se mer än bara boende, de tar även hänsyn till offentlig service, skola med mera. 

Dessa faktorer är kanske mer komplexa och tidskrävande att göra attraktiva än att 

bygga nya hus. Det krävs kontinuerligt arbete för att ha en högkvalitativ skola och 

omsorg, medan bygget av nya attraktiva hus vid vattnet sker en gång. 

 

Den yttersta skillnaden är följaktligen att Landskrona satsar och utvecklar på attraktiva, 

fysiska, bostäder, medan Lomma vill utveckla ett attraktivt boende, och i detta 

innefattas alla delarna inom Anderssons stadskapital och Niedomysls boendemodell. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabell 6- Sammanfattning över de tre teoretikerna samt Lomma och Landskrona. 

 Florida Andersson Niedomysl Lomma Landskrona 

Hur 

definieras 

attraktivitet

? 

Social interaktion, 

identitet, 

autenticitet, 

utomhusaktiviteter 

Genom 

politiska beslut/ 

stadskapital 

Efter behov, likt 

Maslows 

behovstrappa 

 

Attraktivt 

boende/ 

Förvalta alla 

stadskapital 

Regionalt attraktiva 

bostäder 

Hur kan 

attraktivitet 

mätas? 

Genom 

kreativitetsindex 

Genom att 

jämföra 

stadskapital 

Genom modell för 

boendeattraktivitet 

Genom 

huspriser/ 

inflyttning/ 

kvalitémätnin

-gar 

Genom att mäta 

antalet bostadsrätter 

Från vilket 

perspektiv 

ses 

begreppet? 

Den rådande 

normativa 

planeringsmodellen/ 

ovanifrånperspektiv 

Stadsstyre/ 

ovanifrånperspe

ktiv 

Underifrånperspektiv Över- och 

underifrånper

-spektiv 

Stadsstyre/ 

ovanifrånperspektiv 

 

 

6.1 Möjliga följder 
 

Följderna av Landskronas och Lommas manifestering av respektive kommuns syn på 

attraktivitet är inte möjlig att förutspå, men vissa framtida scenarier kan möjligtvis 

utrönas ur de olika strategierna.  

 

I Lomma är den socio-ekonomiska nivån en av de högsta i Sverige, och 

kvadratmeterpriserna är de tredje högsta i Skåne (Svensk Mäklarstatistik 2015). De 

höga priserna på bostäder gör att vissa exkluderas från bostadsmarknaden ur ett 

regionalt perspektiv i Lomma. Attraktiviteten är viktigt för Lomma, och därför ingår 

det i deras strategi att förvalta den. Även om de har goda förutsättningar måste det 

förvaltas väl. 

 

”Det är lätt att kanske bli ivrig när inflyttningstrycket är så hårt, att man kanske 

bygger för mycket, för stort för högt och så plötsligt så, de där kvalitéerna som 

människor sökte dem har man med, det finns något som heter de små stegens 

tyranni, sen är den parken försvunnen eller vad det nu kan vara. Det gäller att 

vara observant, att inte bara tänka på kvantitet, det är väldigt inom planering 

lätt att bara räkna tillväxt i inflyttning, procent osv, ju fler som flyttar in desto 

bättre, det är inte alltid det som är det bästa, utan att man ska göra det med 

omtanke” (Intervju med Anders Nyquist, 29/4. Författarens kursivering) 

 

Följderna av detta, vilket kanske är meningen, är att ett högt tryck uppehålls på Lomma 

då de eventuellt inte bygger så mycket som de skulle ha möjlighet att göra. Således 

hålls priserna uppe i Lomma, och följaktligen är det samma klientel av samma socio-
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ekonomiska grupp som har råd att bo där. Därför skulle Lomma kommun kunna sägas 

konservera samhällsstrukturerna i kommunen, sett till de socioekonomiska faktorerna. 

Sålunda skulle attraktiviteten främst gälla för de som har råd att bo inom kommunen. 

 

I Landskrona är de potentiella följderna i kontrast till Lomma. I Landskronas fall kan 

de sägas vilja förändra de socio-ekonomiska strukturerna genom extern inflyttning till 

kommunen. Genom att satsa på det andra och tredje steget i Tillväxtanalys (2014)  

variant på Niedomysls boendemodell (se figur 1) har Landskrona anklagats för en 

medveten gentrifiering i staden (Listerborn och Baeten 2014). Dessa påståenden kan 

vara svåra att väja undan för då Landskronas planer är att locka externa flyttare till 

Landskrona för att få balans på bostadsmarknaden genom att bygga bostads- och 

äganderätter. 

 

” …den här tomten här utanför som nu kommer bebyggas med ett hotell och 

nya bostadsrätter, vi håller på med planarbetet här, och de är en central tomt 

mitt i stan med sea side läge och det blir en fin injektion i staden […]Och har 

man så pass bra utbyggnadsområden så tror vi också att detta ger 

synergieffekter in i stadsapparaten vad gäller den kommersiella servicen, man 

får upp köpkraften och man får ny energi in i näringslivet.” (Intervju med Johan 

Nilsson 27/4. Författarens kursivering). 

 

Om det är en medveten gentrifiering från Landskronas sida ska låtas vara osagt, men 

jag menar att det kan finnas risk för att deras implementering av deras syn på 

attraktivitet leder till någon grad av gentrifiering. 

 

6.2 Framtida forskning 
 

Då attraktivitet blivit ett lättillgängligt begrepp att använda inom samhälls- och 

stadsplanering skulle det vara intressant ur ett vetenskapligt perspektiv att forska om 

följderna av dess implementering; i Lomma och Landskrona eller en annan plats som 

också använder det. Det skulle även kunna bedrivas forskning i hur en kommun som 

inte använder ordet attraktivitet med en som gör det. 

 

Tänkbar framtida forskning skulle vara att pröva om attraktivitet betyder samma sak 

för en befolkningsmässigt liknande kommun som inte har samma geografiska 

förutsättningar som Lomma och Landskrona, och hur deras strategier och planering ser 

ut kring begreppet. 

7 Slutsatser 
 

Attraktivitet är en viktig strategi för både Lomma och Landskrona. Begreppet betyder 

dock olika saker i respektive kommun, och manifesteras därefter. I Landskrona 
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används begreppet som en lösning på de problem som kommunen har. I Lomma 

brottas de inte med samma slags problem, och anser att attraktiviteten är ett mångsidigt 

ord som är en självklarhet för att skapa en god kommun. 

 

I Lomma har det tidigt varit ett fokus på mjuka faktorer som skola och bra offentlig 

service, men också ett ansvarstagande över de goda fysiska förhållanden de har. 

Sålunda innefattar Lommas syn på attraktivitet stadens alla stadskapital, och det 

manifesteras genom att skapa en stad med blandade funktioner samtidigt som de 

förvaltar kommunen genom en balanseringsprincip där inga grönområden får tas i 

anspråk utan att kompenseras på annan plats. Detta helhetstänk gör att Lomma skapar 

ett attraktivt boende. 

 

I Landskrona har begreppet attraktivitet tidigt använts för att beskriva framtida 

bostäder. Fokus på konkreta attraktiva bostäder har kontinuerligt varit ett mål för 

Landskrona, vilket tydligt framhålls i deras samtida planer. För dem betyder 

attraktivitet just regionalt attraktiva bostäder och en social balans på 

bostadsmarknaden. Därför manifesteras deras syn på attraktivitet i att skapa nya 

bostads- och äganderätter i attraktiva lägen som vid havet samt inne i stadskärnan som 

kan rekrytera in nya skattebetalare i kommunen. Genom att få in nya skattebetalare till 

de nya attraktiva bostäderna kommer synergieffekter till hela kommunen, vilket ska 

förbättra de socioekonomiska parametrarna. 

 

Denna uppsats har visat att planerare kan tolka teori till verklighet på olika sätt. Det 

finns olika teorier och tankar att basera sin planering och framtidsvisioner på, men 

beroende på förutsättningarna och vart det sker kan det skapa olika resultat. Teorierna 

kan sägas gå igenom ett filter av olika faktorer som kan påverka slutresultatet. Dessa 

faktorer kan vara saker som lokal politik, kontexten, förutsättningarna, historia men 

också planerarna som personer själva. Teorin är sålunda i singular, men skapar 

multipla realiteter. Detta sker då processerna operationaliseras på olika sätt för att nå 

ett och samma mål- attraktivitet. 

 

Med detta i bakgrund, så kan frågan ställas hur en planerare bör agera med vetskap om 

hur processer kan operationaliseras på olika sätt. Då det kan finnas olika tolkningar av 

attraktivitet, ställs en planerare inför beslutet om denne ska låta processen filtreras 

genom de olika faktorerna eller om denne ska försöka minimera effekten av dem.  
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Intervjuer 
 
Johan Nilsson, tf. planchef Landskrona kommun 27/4 2015. Intervjun varade cirka 28 

minuter. 

 

Anders Nyquist, planchef Lomma kommun 29/4 2015. Intervjun vara cirka 22 minuter 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor  
 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor 
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- Vad heter du? 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Betydelsen av attraktivitet 

 

- Vad tänker du på när jag säger attraktivitet? 

- Vad betyder attraktivitet för kommunen? Vad är attraktivt hos er kommun enligt dig 

som planchef? 

- Har ni någon politisk definition? 

- Vad innefattar det begreppet? 

- Vad utgår ni ifrån när ni säger attraktivitet? Är det ursprunget från er 

kommunbefolkning eller hos era tjänstemän/politiker? 

- Hur ser du på stadskapital? Är det något som kommunen tänker på? Vad är era 

stadskapital? Vilka områden är starkast? Är det något stadskapital ni vill förbättra? 

 

Följder av attraktivitet 

- Vilka stadskapital är viktigast för en attraktiv kommun? Vilka är viktigast för er? Vad 

är det ni gör för att det ska bli attraktivt?  

- Hur påverkar er definition av attraktivitet planeringen inom kommunen? Kan du ge 

exempel på något projekt? 

 

 

Målgruppen för attraktivitet 

- Vilken målgrupp är det ni riktar er mot när ni använder begreppet attraktivitet?  

- Vad är målet med attraktiviteten? Är det att locka nya invånare, eller göra det bättre för 

de befintliga? 

 

Ytterligare frågor 

- Mäter ni på något sätt attraktivitet? Hur i så fall?  
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Framsida på undersökta översiktsplaner 

Lomma översiktsplan 1990 

 
 Figur A - Översiktsplan för Lomma kommun 1990 (Lomma ÖP 1990) 
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Lomma översiktsplan 2000 

  
Figur B - Översiktsplan för Lomma kommun 2000 (Lomma ÖP 2000) 
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Lomma översiktsplan 2010 

  

Figur C  - Översiktsplan över Lomma kommun 2010 (Lomma ÖP 2010) 
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 Landskrona översiktsplan 1990 

 

 
Figur D  - Översiktsplan för Landskrona kommun 1990 (Landskrona ÖP 1990) 
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Landskrona översiktsplan 2000 + 

Figur E  - Översiktsplan för Landskrona kommun 2002 (Landskrona ÖP 2002) 
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Landskrona översiktsplan 2015 

 
Figur F– Översiktsplan för Landskrona kommun 2015 (Landskrona stad 2015) 


