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ABSTRACT 
Garpefjäll, G. 2016. Att skapa en attraktiv plats för att locka fler invånare: En undersökning om 
Sala kommun. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Att framstå som en unik och attraktiv plats ses idag som ett sätt att stoppa en negativ befolkningstillväxt, men även 
som ett sätt att öka antalet invånare i kommunen. I förlängningen bidrar det till att kommunen kan fortsätta ge en 
god service åt invånarna. Studiens syfte var att studera hur landsbygdskommunen Sala arbetar för att öka sin 
attraktionskraft för att attrahera fler invånare. Vidare har syftet varit att undersöka hur Sala presenteras i 
kommunala dokument och hur kommunala tjänstemän väljer att lyfta fram Sala som en attraktiv plats. 
Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer med tjänstemän på Sala kommun. En tematisk analys 
genomfördes sedan på de insamlande materialet. Resultatet visar att Sala kommun försöker att öka sin attraktion 
genom att framstå som en pendlingskommun med närhet till storstäderna omkring. Dessutom framhävs den 
historiska kopplingen och småstadscharmen. I dokumenten presenteras konfliktfri beskrivning av en 
befolkningsökning. Men när intervjupersonerna diskuterar en befolkningsökning återkommer problem som kan 
stå i konflikt med en befolkningsökning. Exempelvis pekar intervjupersonerna på att det saknas bostäder för en 
befolkningsökning. Samtidigt medför detta en likriktning, och en risk att det kommunen framhåller som attraktivt 
med kommunen går förlorat. Om inte Sala kommun aktivt tar ställning för att bevara det.  
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1. INLEDNING 
 
 För Sveriges landsbygdskommuner har urbaniseringen varit ett kännbart faktum. Urbanisering 
innebär att människor flyttar från landsbygd till stad. I förlängningen betyder detta att 
landsbygden avfolkas samtidigt som befolkningstillväxten i städerna ökar. Att flyttlassen 
tenderar att gå mot städerna är en trend som pågått sedan industrialiseringen. Idag bor 85 
procent av alla svenskar i vad som definieras som en tätort (SCB, 2015b). Hur kommuners 
invånarantal är spridda mellan landets kommuner kan ha en stor inverkan på en kommuns 
möjlighet att tillgodose befolkningen med den service en kommun är bunden enligt lag att 
leverera. Huruvida en kommun klarar av att tillhandahålla en god service kan ibland 
sammankopplas med hur befolkningsstrukturen och dess utveckling ser ut i en kommun (Arena 
för tillväxt & Sweco, 2015, s. 5).  

Tillväxtanalys (2014) har på uppdrag av regeringen undersökt hur kommuner kan öka sin 
attraktionskraft för att attrahera fler invånare, besökare och företag. Enligt Tillväxtanalys är det 
viktigt att kommuner ses som attraktiva och att de jobbar för att framstå så attraktiva som 
möjligt. Att öka attraktiviteten ses som ett sätt att stoppa en rådande utflyttning men även en 
möjlighet att bevara eller till och med öka antalet bofasta. För ökar befolkningen sker det 
parallellt med att de kommunala skatteintäkterna ökar. För de kommuner som kämpar med en 
svag eller negativ befolkningstillväxt framhåller Glesbygdsverket (2007) att allt fler kommuner 
arbetar med att öka sin attraktionskraft genom platsmarknadsföring. Även Glesbygdsverket 
menar att attraktivitet kan vara en lösningen på de demografiska utmaningar som många 
landsbygdskommuner idag kämpar med. De senaste åren har fler och fler kommuner spenderat 
mer tid och resurser på platsmarknadsföring och attraktion i hopp om att attrahera fler invånare.  

I Västermanland ligger landsbygdskommunen Sala. Sala kommun är en av de många 
platser som idag jobbar för att framstå som en attraktiv boendeort. Det senaste decenniet har 
Sala kommun haft en svag befolkningstillväxt och idag bor 22 067 personer i Sala kommun.  
Enligt den politiska visionen är målet att kommunen till år 2024 ska ha ökat befolkningsantalet 
till 25 000 invånare. För att nå den befolkningsökning måste något hända. Visionen på 25 000 
invånare kommer inte kunna ske på egenhand enligt kommunens befolkningsprognosen. Utan 
den baseras på kommunens möjlighet att skapa en attraktiv plats för att tilltala människor att 
flytta till Sala kommun. Detta gör det intressant att undersöka hur Sala kommun försöker 
framstå så attraktiv som möjligt för att öka antalet invånare i kommunen.  
 
 1.1 Syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en landsbygdskommun arbetar för att öka 
befolkningstillväxten. Mer specifikt är syftet att studera hur Sala kommun försöker öka sin 
attraktionskraft för att attrahera fler invånare. Studien har fokuserat på att finna likheter och 
skillnader mellan intervjupersonernas svar och de budskap som de kommunala dokumenten 
förmedlar. För att kunna besvara syftet har tre frågeställningar utformats: 
 
• Hur framställs Sala kommun som en attraktiv plats i kommunala dokument? 
• Hur arbetar tjänstemän på Sala kommun för att göra Sala till en attraktiv plats? 
• Vad väljer tjänstemännen att lyfta fram och vilka budskap signalerar de kommunala 
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dokumenten när kommunen ska framstå så attraktiv som möjligt? 
 
 1.2 Avgränsning 
Studien har avgränsats till Sala kommun och  hur Sala kommun försöker skapa en attraktiv plats 
för att attrahera fler invånare. Därmed kommer inte andra aspekter och aktörer som kan bidra 
till att fler människor stannar i kommunen och att fler människor bosätter sig i kommunen inte 
att studeras. Slutligen kommer inte flyktingmottagande och dess möjlighet att öka 
befolkningsantalet i Sala kommun att undersökas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Karta över Sala kommun.  
Källa: Google Maps, 2016.   
 
2. BAKGRUND 
 
 Följande kapitel avser att ge läsaren en kortfattad historisk bakgrund om Sala kommun. 
Dessutom presenteras kort hur Salas befolkningsutveckling utvecklats sedan kommunen 
grundades. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning av studieområdet.  
 
 2.1 Historisk bakgrund 
Staden Sala växte fram under början av 1500-talet i närheten av den betydelsefulla silvergruvan. 
Under en lång tid vara gruvan en av Sveriges viktigaste inkomstkällor. Vid denna tidpunkt 
bodde cirka 1500 invånare i Sala, en siffra som går att jämföra med Stockholms 8000 invånare 
vid samma tidpunkt (Sala Silvergruva, 2015). Under mitten på 1500-talet hade silvergruvan 
sina glansdagar, då var gruvan Europas största silverproducent och silvret från Sala användes 
till att tillverka mynt och konstverk. 

År 1624 fick staden stadsprivilegier av Gustav II Adolf och staden Sala grundades. För att 
skapa ordning i staden och skydda staden från eventuella bränder skulle staden planeras i rutnät. 
Uppdraget föll på holländaren Johan Carles. Väl på plats ansåg dock Johan Carles att terrängen 
kring gruvbyn inte lämpade sig för rutnätsmönster så staden flyttades till slätten (Sala kommun, 
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2008).  Sala var en av de första svenska städer som planerades i enligt rutnätmönstrets logik, 
och än idag går det att se spår av rutnätsmönstret i centrala Sala.  

Efter lite mer än 400 år upphörde silverbrytningen 1908, men än idag är gruvan synonymt 
med Sala. Idag fungerar silvergruvan som turistattraktion.  
 
 2.2 Sala kommuns demografi 
Sala kommun ligger i Västermanlands län och är med sin yta på 1167 kvadratkilometer den 
största kommunen i länet till ytan. Närmsta större stad är Västerås som ligger 38 kilometer från 
centralorten Sala. Det var efter den stora kommunreformen 1971 som Sala kommun bildades 
efter en sammanslagning av Sala stad, Möklinta, Tärna och Västerfärnebo. I den nybildande 
kommunen bodde, vid sammanslagningen, 19 594 personer i kommunen (Sala kommun,  
2013). Sedan början av 2000-talet har kommunen haft en svag befolkningstillväxt. En trend 
som bröts 2014, då kommunen hade en befolkningsökning på 156 personer. Under 2014 bodde 
21 925 personer i Sala. Samma år flyttade omkring 1230 personer till kommunen samtidigt som 
drygt 1045 personer flyttade från kommunen. Idag bor 22 067 invånare i Sala kommun.  Under 
de tre första kvartalen 2015 hade kommunen en befolkningsökning på 142 personer. 

Jämfört med riket är åldersgrupperna 20-24 samt 25-44 något längre än riksgenomsnittet. 
En ytterligare skillnad från riket är ett gruppen 65+ är lite större än genomsnittet (Sala kommun, 
2014b). 2014 var nästan en fjärdedel av de boende i Sala kommun 65 år eller äldre (Region 
Fakta, 2015).  

Enligt Sala kommun kommer befolkningen under de kommande åren att fortsätta att öka. 
Samtidigt befarar kommunen att utflyttningen från kommunen kommer att trappas upp (Sala 
kommun, 2014a). Den politiska ledningens vision är att Sala kommun år 2024 ska ha uppnått 
25 000 invånare.  

Lite mer än hälften av kommunens invånare bor i centralorten Sala, resterande delen av 
befolkningen bor på landsbygden. Även häften av kommunens företag finns lokaliserade på 
landsbygden. Av den arbetsföra delen av befolkningen arbetar hälften i kommunen och en 
tredjedel av invånarna pendlar till en annan kommun för att jobba. Inpendlingen till kommunen 
ligger på 14 procent. Med inpendling avses människor som bor i en annan kommun men arbetar 
i Sala kommun.  
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
 Följande avsnitt är en redovisning av in- och utflyttning inom Sverige och tidigare forskning. 
Kapitlet inleds med statistik från Statistiska centralbyrå, SCB, därefter redovisas forskning om 
in- och utflyttning i Norden och motiv till varför människor väljer att flytta hem. Slutligen 
presenteras forskning om svenska kommuners satsning på platsmarknadsföring.  
 
 3.1 In- och utflyttning i Sverige 
Svensken flyttar allt mer, det visar statistik från SCB. Under 2013 flyttade nästan var åttonde 
svensk inom landets gränser. Statistiken visar att det de flesta svenskar flyttade inom 
kommunens gränser. De flesta som flyttade under 2013 bodde i någon av de tre storstäderna, 
det vill säga Stockholm, Göteborg eller Malmö (SCB, 2014a). Endast åtta av Sveriges 21 län 
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hade under 2013 en positiv flyttningsnetto. Vilket betyder att endast åtta län ökade i befolkning 
efter att antalet in- och utflyttningar var räknade. Figur 1 visar antalet inrikes flyttningar under 
en tioårs period för hela Sverige. I figuren går det att utläsa att antalet flyttningar blir allt fler, 
dessutom ökar antalet flyttningar över en kommungräns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:  visar antalet inrikes flyttningar mellan 1993-2013. 
Källa: Statistiska centralbyrå, 2014a.  
 
Av Sveriges 290 kommuner definierats 165 som landsbygdskommuner enligt Jordbruksverket. 
En landsbygdskommun är en kommun som inte kan klassas som storstadsområde eller 
stadsområde och som dessutom har en befolkningstäthet av minst fem invånare per 
kvadratkilometer enligt Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2015). Första halvåret 2015 bodde 
drygt 30 procent av Sveriges befolkning i en landsbygdskommun (SCB, 2015a). Samma period 
flyttade 81 953 personer till en landsbygdskommun. Av dem flyttade  38 procent från det egna 
länet, lika många var från övriga Sverige och  24 procent var från utlandet.  

Av de som flyttade från en landsbygdskommun flyttade 46 procent till en annan kommun 
inom det egna länet, 47 procent till resterande Sverige och 6 procent till utlandet. Sammantaget 
flyttade 67 069 personer från en landsbygdskommun. Sammanfattningsvis flyttade fler till 
landsbygdskommun än från under det första halvåret 2015. Totalt var flyttningsnettot 14 884 
personer (se tabell 1 nedan) vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år (se 
tabell 2 nedan).  
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Flyttningsnetto 
Landsbygdskommuner 
Första halvåret 2015 

    

Totalt därav mot     
 Egna Övriga Ut- 
  länet Sverige landet 
14 884 -288 1 15 171 

 
Tabell 1 visar flyttningsnetto för Sveriges landsbygdskommuner under första halvåret 2015.  
Källa: Egenbearbetning baserat på statistik från SCB, 2015a samt Jordbruksverket, 2015.  
 
Flyttningsnetto 
Landsbygdskommuner 
Första halvåret 2014 
Totalt därav mot 
 Egna Övriga Ut- 
  länet Sverige landet 
12897 -840 235 13502 

 
Tabell 2 visar flyttningsnetto för Sveriges landsbygdskommuner under första halvåret 2014.  
Källa: Egenbearbetning baserat på statistik från SCB, 2014b samt Jordbruksverket, 2015.  
 
 3.2 Inrikes flyttningar i Norden 
Lundholm et al. (2004) har studerat motiven till varför människor boende i Norden flyttar inom 
landets gränser. Resultatet av undersökningen visar att det endast finns en liten skillnad mellan 
de fem nordiska länderna. Vidare visar resultatet att majoriteten av de som flyttar gör det 
frivilligt. Det vill säga att de flyttade för att de vill det och inte på grund av andra faktorer. 
Enligt forskarna är det mest förekommande motivet till flytten sociala anledningar. Med sociala 
anledningar refererar forskarna till familjesituation; att flytta ihop eller flytta isär med någon 
samt flytta med en partner. Att byta miljö eller bostad var också ett viktigt motiv till varför 
människor väljer att flytta. Dessutom visar undersökningen att endast en av fem flyttade på 
grund av arbete.  

För unga vuxna under 25 år var utbildning den vanligaste anledningen till att flytta. För 
personer över 25 år visade det sig att sociala motiv eller  miljöombyte och bostadsmiljö var 
viktiga anledningar till varför de flyttade. I åldern 45-55 år ansågs arbete vara en viktig 
anledning till flytten (Lundholm et al., 2004, s. 64). Dessutom visade resultatet att motivet till 
flytten ofta var förenligt med personernas livsprojekt. Det vill säga passade in i personens eller 
personernas liv och deras andra planer såsom skaffa barn med mera.  

Lundholm et al. argumenterar för att de som är yngre flyttar till tätbefolkade områden 
jämfört med de som flyttar till glesbefolkade områden. Slutligen menar forskarna att det inte 
finns någon avvikelse i motiv mellan de som flyttar till glesbygden och de som flyttar till 
tätbefolkade områden (Lundholm et al., 2004, s. 70).  
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 3.3 En studie om hemvändare 
I en omfattande undersökning analyserade Amcoff och Niedomysl (2011) motiven till varför  
svenskar flyttar. Forskarna delade upp de som flyttat i två kategorier, hemvändare och ”icke-
hemvändare”. Med hemvändare refererar forskarna till personer som flyttar till en plats som de 
växt upp på. ”Icke-hemvändare” är förstått som personer som väljer att flytta till en ort där de 
saknar anknytning. Resultatet visade stora skillnader varför de två grupperna valde att flytta.  
Enligt Amcoff och Niedomysl är det mest sannolikt att hemvändare väljer att flytta tillbaka till 
sin hemort på grund av sociala skäl och för ”icke-hemvändarna” var arbete den främsta 
anledningen.  Vidare visar resultatet att nästan åtta av tio av hemvändarna var mellan 18-37 år. 
De flesta hemvändare valde att flyttade till en större stad. 16 procent av hemvändarna flyttade 
till en stad med en befolkning på mer 25 000 invånare eller mindre. Endast fem procent av 
hemvändarna återvände till ett samhälle med en befolkning mellan 12 000 till 25 000 invånare 
(Amcoff & Niedomysl, 2011, s. 660).  
 
 3.4 Effekter av platsmarknadsföring  
Under de senaste åren har allt fler kommuner arbetat för att genom platsmarknadsföring 
attrahera fler invånare. Niedomysl (2004) har utvärderat effekterna av svenska kommuners 
platsmarknadsföring för att locka fler bofasta. Niedomysl pekar på ett flertal faktorer som ligger 
bakom de ökade intresset för platsmarknadsföringen i svenska kommuner. Bland annat menar 
han att allt fler kommuner känner av låga födelsetal parallellt med en åldrande befolkning samt 
att urbaniseringen generellt har ökat. Detta är faktorer som påverkar den kommunala 
skattebasen, för minskar den arbetsföra delen av befolkningen minskar även skatteunderlaget. 
Vilket innebär att kommunerna får mindre skattemedel att röra sig med och att lägga på välfärd 
såsom skola och omsorg med mera. Detta kan tolkas som omständigheter som eldar på 
utvecklingen av platsmarknadsföring. Niedomysl argumenterar också för att det svenska 
utjämningssystem påskyndar denna utveckling. Utjämningssystem innebär att ekonomiska 
skillnader mellan kommunerna ska jämnas ut. Rika kommuner tvingas därför betala ersättning 
till kommuner som kämpar med demografiska utmaningar. Ersättningen baseras på 
kommunens åldersstruktur och hur många nyinflyttade de lyckats locka till kommunen (och bor 
där vid tidpunkten för folkräkning). Niedomysl menar att utan detta system skulle skillnaderna 
mellan kommunerna vara större. Samtidigt hävdar han att detta system innebär att kommuner 
kan sätta en prislapp på varje ny invånare (Nideomysl, 2004, s. 1992-1993).  

Resultatet av Niedomysl forskning visar att marknadsföring har blivit allt viktigare för 
svenska kommuner och att allt mer resurser spenderas på det. Enligt Niedomysl är målgruppen 
för den kommunala marknadsföringen först och främst nya investerade därefter nya invånare 
och slutligen turister (Nideomysl, 2004, s. 1997). Av de undersökta kommuner visar resultatet 
att 70 procent av kommunerna hade genomfört någon typ av marknadsföringskampanj för att 
attrahera nya invånare. Vidare visar resultatet att de flesta kommuner marknadsför mjuka 
värden, såsom livskvalitet och fritidsaktiviteter, för att attrahera barnfamiljer, högutbildade, 
hemvändare och studenter (Nideomysl, 2004, s. 1998-2000). Till Nidomysl förvåning framkom 
det att utbildning och arbetsmöjligheter inte ansågs vara viktiga faktorer att marknadsföra. 
Dessutom visade det sig att närheten till Stockholmsområdet var viktig att påpeka i 
marknadsföringen för att locka invånare. Avslutningsvis argumenterar Niedomysl för att det 
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finns lite som pekar på att platsmarknadsföring påverkar migrationsmönstret (Nideomysl, 2004, 
s. 2006). 
 
4. METOD 
 
 I detta avsnitt kommer metodiska tillvägagångssätt att redovisas. Utifrån studiens syfte och 
frågeställning har undersökningsmetod valts. Inledningsvis presenteras val av metod, därefter 
följer en redovisning av de olika typer av metoder som legat till grund för studien. Kapitlet 
kommer att avslutas med en metoddiskussion.  
 
 4.1 Val av metod 
Studien har utgått från ett kvalitativt tillvägagångsätt. För att besvara syftet och frågeställningen 
genomfördes en fallstudie av Sala kommun. Uppsatsen bygger på intervjuer med tjänstemän på 
Sala kommun samt en analys av kommunala dokument. För att kunna dra slutsatser om hur 
tjänstemän på Sala kommun jobbar för att öka befolkningsantalet har tre semistrukturerade 
intervjuer genomförts. Med hjälp av en tematisk analys har en bild av hur Sala kommun arbetar 
för att locka fler invånare kunnat erhållas. Denna metod valdes för att kunna undersöka hur 
platser och identiteter presenteras för att locka fler invånare. 
 
 4.2 Fallstudie 
Att använda sig av en fallstudie handlar om att på ett noggrant och uttömmande sätt belysa ett 
ämne i detalj (Bryman, 2011, s. 73). Vad som definieras som ett fall kan variera. Det kan vara 
en person, en händelse, ett bostadsområde men även ett mindre samhälle. Det viktiga är att 
fallet på ett mycket grundligt sätt studeras (Byrman, 2011 s. 74).  

Som en del av fallstudier kan såväl enkäter som intervjuer och dokumentanalyser 
genomföras. Något som Denscombe (2000) anser vara en av styrkorna med denna 
forskningsmetoden. För att få en större förståelse kring hur Sala kommun försöker attrahera fler 
invånare genomfördes både  intervjuer och en dokumentanalys inom ramen för fallstudier.  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär att fokus kommer att läggas på att skapa förståelse 
av ett specifikt fall. Med hänsyn till uppsatsens syfte och att det är ett enskilt fall som ska 
undersökas passande det sig väl att använda en fallstudie som forskningsdesign. Dessutom var 
det meningsfullt att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångsätt då det är ett komplext fält 
som har undersökts. Ett fält som kan vara beroende av mönster, andra studieområden, 
strukturer, kultur, historia och olika handlingsplaner.  

Anledningen till att fallstudien handlar om Sala kommun baseras på kommunens 
befolkningsstruktur och att de under en längre tid haft en svag befolkningstillväxt (se avsnitt 
2.2). Därför var det intressant att studera hur Sala kommun försöker attrahera fler invånare. 
Även den demografiska åldersstrukturen i Sala medförde att fallstudien kom att handla om Sala 
kommun. Salas geografiska läget togs också in i beräkningen när valet föll på Sala kommun. 
Närheten till Västerås, Uppsala och Stockholm gjorde att det var intressant att studera hur 
kommunen såg på sitt geografiska läge.  
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 4.3 Intervjuer 
För att få en större förståelse om hur tjänstemän på Sala kommun arbetar för att tilltala fler 
invånare genomfördes tre intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade och följde en 
intervjuguide. Intervjupersonerna valdes ut efter deras roll i Sala kommun. De intervjuade 
jobbar på olika sätt med hur kommunen ska framstå som en attraktiv plats för nya invånare. 
Intervjupersonerna valdes ut för att kunna ge en så heltäckande bild som möjligt av kommunens 
strategi att verka för att skapa en attraktiv plats.   

Den första intervjupersonen kontaktades via telefon. Efter hjälp från den första 
intervjupersonen kontaktades resterande två intervjupersoner. Enligt Bryman (2011) betyder 
det att urvalet av informanter delvis var målinriktat och delvis baserades på snöbollsurval. Ett 
målinriktat urval innebär att intervjupersonerna valdes ut utifrån studiens syftet och avsikten är 
att få en större uppfattning av ett fenomen (Bryman, 2011, s. 392).  Ett snöbollsurval innebär, 
enligt Byrman, att intervjupersonerna används för att få kontakt med fler tänkbara personer att 
intervjua (Bryman, 2011, s. 196). Den första intervjupersonen bidrog med tips på andra 
tänkbara personer att intervjua, därmed går det tillviss del att hävda att urvalet baserades på ett 
snöbollsurval.  

Kvalitativa intervjuer förknippas ofta med flexibilitet. (Bryman, 2011; Denscombe 2000; 
May, 2013). För att inte intervjuerna skulle vara för flexibla och för att få någon typ av struktur 
på valdes därför semistrukturerade intervjuer. Genom att ha en struktur på intervjuerna 
medförde det även att det blev enklare att analysera resultatet. En ytterligare tanke med detta 
intervjuformat var att det gav de intervjuade möjlighet att med sina egna ord berätta hur dem 
tolkar och uppfattar kommunens strategi för att attrahera invånare. Dessutom gav det 
intervjupersonerna möjlighet att, till viss del, leda intervjun i den riktning de uppfattade viktig. 
En ytterligare styrka med intervjuformatet var möjligheten att vid behov kunna lämna 
intervjuguiden för att ställa följdfrågor. 

Intervjuguiden berörde ett par i förväg bestämda teman med frågor som skulle täckas under 
intervjuerna. De teman som berördes under intervjun var befolkningstillväxt, 
platsmarknadsföring, attraktion, visionens bilder av platser och visionens värden (se bilaga 1, 
2 samt 3). För att få intervjupersonerna att känna sig bekväma startades alla intervjuer med ett 
par mjukare frågor som var utanför intervjuguiden. Därefter påbörjande intervjuerna med de 
förutbestämda frågorna och temana.  

Intervjuguiden formulerades så att den ökade möjligheten för intervjupersonerna att med 
sina egna ord besvarade frågorna. I största möjliga mån undveks ledande frågor och fokus låg 
på att ställa öppna frågor. En del slutna frågor förekom under intervjuernas gång. Slutna frågor 
användes när svarsalternativen var antingen ja eller nej. De slutna frågorna kompletterades 
sedan med en öppen följdfråga. Enligt Bryman (2011) är målet med intervjuguiden att skapa en 
mall som ger informanten möjlighet att berätta det hon eller han anser viktigt. Vidare betonar 
Bryman att fokus ska vara på att försöka förstå intervjupersonens verklighet (Bryman, 2011, s. 
419).  

Intervjuerna genomfördes via telefon för att underlätta för informanterna. En nackdel med 
telefonintervjuer var att inte gick att tolka intervjupersonernas kroppsspråk. Två av intervjuerna 
spelades även in efter att intervjupersonerna godkänt inspelningen. Anledningen till att inte alla 
intervjuer spelades in var på grund av missöden med tekniken. Under samtliga intervjuer 
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antecknades nyckelord och citat. Det två intervjuer som spelades in transkriberades. Samtliga 
informanter informerades om studiens syfte vid första kontakt och ännu en gång innan 
intervjuerna påbörjades. De intervjuade var även medvetna om att de deltog frivilligt och att de 
kunde välja att avsluta intervjun när de behagade. Intervjupersonerna kunde även, om de ville, 
tacka nej till att medverka i studien. Den information som framkom under intervjuerna har 
endast använts i studien. Slutligen har informanternas privata uppgifter värnats om. Detta 
stämmer således överens informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjanderättskravet som är de grundläggande etiska principerna för svensk forskning (Bryman, 
2011, s. 131-132).  
 
 4.4 Databearbetning  
För att kunna studera likheter och skillnader mellan de kommunala dokumenten och 
intervjuerna analyserades materialet med hjälp av en tematisk analys. En tematisk analys är en 
vanlig analysmetod för att kunna ge struktur åt det insamlade materialet under olika teman. De 
teman som framkommer under analysen sammanfattar även resultatet (se avsnitt 6).  Denna 
analys utfördes för att kunna jämföra intervjupersonernas svar med de kommunala dokumenten. 
Genom att använda denna analysmetod säkerhetsställdes att all data behandlades på samma sätt 
för att öka jämförbarheten.   

Enligt Langemar (2008) kan en tematisk analys både vara empiristyrd och teoristyrd. Den 
tematiska analysen kan också vara en kombination av en empiri- och teoristyd analys. En 
empiristyrd analys, som även kallas induktiv analys, innebär att analysen baseras med 
utgångspunkt från det materialet. När analysen istället utgår från teorier och redan på förhand 
bestämda teman är det en teoristyd tematisk analys, eller med andra ord en, deduktiv analys 
(Langemar, 2008, s. 127). Det insamlade materialet i denna studie bearbetades med hjälp av en 
kombination av en empiri- och teoristyd analys. Vinsterna med att använda en kombination av 
de två tematiska analysmodellerna var analysen blev mer flexibel och att viktiga nyckelord både 
kunde hämtas från teorin och empirin.  

Val av dokument utgick från studiens syfte. Vilket innebär att urvalet var målstyrt och att 
dokumenten valdes ut efter relevans för studien. Totalt undersöktes fyra stycken kommunala 
dokument från Sala kommun. Anledningen till varför dessa dokument var intressanta att 
undersöka var att de signalerar vilka visioner Sala kommun har om framtiden och hur 
kommunen ska nå målbilden. Dessvärre visade det sig vara svårt att finna uppdaterade 
dokument att analysera. Det medförde att vissa dokument är något äldre, däremot innebär det 
inte att de oaktuella.  

Efter att intervjuerna transkriberats påbörjades analysen av materialet. Den intervju som 
inte spelades in, och därmed inte transkriberades, analyserades istället via de anteckningarna 
som gjordes under själva intervjun.  

Analysen påbörjades med att allt materialet lästes igenom och viktiga budskap markerades 
och placerades in i teman. Allt material lästes noggrant för att inte missa något som skulle kunna 
placerats i ett tema. Dessutom lästes materialet upprepande gånger för kunna mönster, 
gemensamma drag, skillnader och för att få nya insikter. Återkommande teman klassificerades 
i teman. Klassificeringen av teman utgick från uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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När relevanta citat och meningar grupperats i teman gjordes en slutgiltig benämning av 
respektive tema.  
 
 4.5 Metoddiskussion 
En representativ studie baseras på att urvalet både varit omfattande och grundligt. I 
förlängningen bidrar det till en god validitet och därmed ett pålitligt resultat (Langermar, 2008, 
s. 57). Langemar (2008) menar att en kvalitativ studie bör ha ett representativt kvalitativt urval. 
Fortsättningsvis menar Langemar att det är bättre att noga välja ut ett urval än att låta slumpen 
styra (Langemar, 2008, s. 54). Ett kvalitativt urval grundar sig i att kunna ge en så heltäckande 
bild som möjligt utifrån frågeställningen. Med detta sagt vill jag hävda att urvalet av 
intervjupersoner och  kommunala dokument valts ut för att kunna skapa en så stor förståelse 
som möjligt utifrån uppsatsens syfte. En ytterligare tanke med urvalet var att skapa en bredd 
för att jag som undersökare skulle få en så bred vy som möjligt av Sala kommuns strategi att 
skapa en attraktiv plats för att locka fler invånare. Något som talar för studiens validitet och att 
resultatet i kommande kapitel är trovärdigt och representativt.  

En tematiska analys innebär att sortera ut material i teman. Langemar (2008) poängterar 
att det också innebär att subjektivt tolka materialet (Langemar, 2008, s. 129). Byrman (2011) 
hävdar att kvalitativ forskning vissa gånger kan baseras på forskarens subjektiva tolkningar av 
en företeelse. Vidare riktar Bryman kritik mot att kvalitativ forskning ibland kan grunda sig på 
vad undersökarens anser centralt (Bryman, 2011, s. 368). Med detta sagt kan det ha spelat roll 
vem jag är och vilka tolkningar jag gör beroende på den jag är. I och med att jag har valt ut och 
bort citat men också hur jag valt att tolka olika citat. Trots det har jag försökt att så objektivt 
som möjligt studera all data som legat till grund för den tematiska analysen för att inte den jag 
är och mina värderingar ska påverka resultatet. 
 
5. TEORI 
 
 I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Kapitlet inleds med presentera 
attraktivitet, därefter redovisas ett avsnitt om platsmarknadsföring slutligen redovisas begreppet 
platskänsla.  
 
 5.1 Att öka attraktionskraften 
Attraktivitet har under de senaste åren blivit ett hett ämne för allt fler kommuner. Tidigare hade 
stora arbetsplatser som industrier stor påverkan på platsers attraktivitet. Idag har de stora 
industrierna förlorat sin attraktivitet då människor inte längre väljer bostadsort efter arbete utan 
efter livsstil. Detta har bland annat Florida (2002) intresserat sig för. Han har undersökt de 
faktorer som attraherar kreativa människor. Med kreativa människor refererar Florida till 
personer med minst en treårig universitetsexamen. Han argumenterar för att den kreativa 
klassen söker sig till områden som förknippas med mångfald, öppenhet och låga barriärer för 
human kapital. Det vill säga att kreativa personer söker sig till platser där alla människor är 
välkomna oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet och kön (Florida, 2002, s. 750). Vidare 
menar han att den kreativa klassen väljer bostadsort efter livsstil och intressen och inte efter där 
företag och arbetstillfällen finns. Detta innebär att det är boendepreferenser som styr hur 
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människor flyttar. Enligt Florida attraheras den kreativa klassen av platser som kan erbjuda ett 
rikt friluftsliv och publiksporter. Faktorer som tilltala kreativa unga vuxna menar Florida är ett 
rikt kultur- och nattliv (Florida, 2002, s. 749).  

Dessutom argumenterar Florida för att kreativa människor byter jobb frekvent och kan söka 
sig till flera olika branscher. Därför är inte arbetstillfällen ett tillräckligt starkt argument när det 
gäller att locka den kreativa klassen. Slutligen hävdar Florida att högteknologiska företag söker 
sig till platser där den kreativa klassen finns. För dessa företag är inte längre traditionella 
faktorer såsom låga skatter samt låga mark- och personalkostnader lika högt prioriterat (Florida, 
2002, s. 751). På samma sätt som den kreativa klassen söker sig högteknologiska företag till 
platser som förknippas med öppenhet och mångfald. Det vill säga de platser där den kreativa 
klassen bor. Med detta sagt argumenterar Florida för att regioner och kommuner har mycket att 
vinna på om de kan framställa sig själva som kreativa platser.  

Peck (2005) är en av många som riktar skarp kritik mot Floridas teori om den kreativa 
klassen. Enligt Peck har ledande politiker och tjänstemän på ett okritiskt sätt accepterat Floridas 
teori. Peck menar att städer har fått betala dyrt för att attrahera den rastlösa och mobila kreativa 
klassen som ständigt behöver stimuleras. Dessutom argumenterar Peck för att Floridas teori 
medför att städer oavbrutet lever med kniven mot strupen. För klarar de inte av att attrahera den 
kreativa klassen kommer de, enligt Florida, vissna och dö (Peck, 2005, s. 743). För att locka 
den kreativa klassen spenderas stora pengar på att skapa en attraktiv miljö med pampiga 
byggnader och arenor och för att generera ett levande gatu- och kulturliv. Något som vållar 
stora hål i städers budget. Samtidigt som ledande aktörer gör allt för att tillgodose den kreativa 
klassen och dess möjlighet att förverkliga sina identiteter riktas ingen uppmärksamhet mot 
medelklassen och deras behov (Peck, 2005, s. 744). På sikt menar Peck att detta leder till att 
mångfalden i städerna urholkas, då städerna ska rensas upp för att fresta den kreativa klassen. 
Avslutningsvis anser Peck att Floridas teori medför att städer satsar på kortsiktiga planer som 
resulterar i gentrifiering av stadsdelar då städerna rustas upp för att tilltala den kreativa klassen 
och en ojämn ekonomisk utveckling.  Istället menar Peck att städer borde lägga mer resurser 
för att skapa en hållbar stadsmiljö och bekämpa socioekonomiska skillnader (Peck, 2005, s. 
764).  

 
 5.2 Platsmarknadsföring 
Under de senaste åren har platsmarknadsföring fått en allt större betydelse för städer, kommuner 
och regioner såväl i Sverige som i världen. Kavaratzis och Ashworth (2010) menar att 
platsmarknadsföring handlar om att skapa en unik bild av en plats. Genom  att framställa platsen 
så attraktiv som möjlig är förhoppningen att attrahera turister, nya invånare och investerare 
(Heldt Cassel 2008; Jansson & Power 2006; Kotler 1999; Mukhtar-Landgren 2009; Niedomysl 
2004; Syssner 2012; Thufvesson 2009). Mukhtar-Landgren (2009) menar att det handlar om att 
sätta platsen ”på kartan” och att visa att platsen finns.  Kavaratzis och Ashworth (2010) 
argumenterar för att platsmarknadsföring inte är att nytt fenomen, utan att skilja städer mellan 
varandra genom marknadsföring går långt tillbaka i tiden (Kavaratzis & Ashworth, 2010, s.1). 
Thufvesson (2009) menar det som skiljer platsmarknadsföring idag med hur det använts 
historiskt sätt är att det idag även innefattar människor (Thufvesson, 2009, s. 13).  
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Den ökade medvetenheten kring städers möjlighet att skapa ekonomisk tillväxt pekas ut 
som en bidragande faktor till platsmarknadsförigens uppgång i Norden (Jansson & Power, 
2006, s. 6). Jansson och Power (2010) menar att den snabba industriella omvandlingen har 
inneburit att fler städer i Norden inte längre kan erbjuda traditionella industriarbeten, vilket har 
medfört att industrier inte längre ses kunna generera ekonomisk tillväxt. Denna utveckling har 
tvingat dem att söka nya sätt att skapa tillväxt (Jansson & Power, 2010, s. 11).  Författarna 
menar att det som nu anses kunna skapa konkurrens och ekonomisktillväxt är städers 
möjligheter att tilltala rätt kompetens. På grund av detta argumenterar Jansson och Power att 
platsmarknadsföring är ett sätt för städer att skilja sig från sina konkurrenter. Mukhtar-Landgren 
(2009) ser tillbaka på historien och ser ett mönster hur västerländska samhällen har gått från en 
era till en annan. Till exempel hur jordbrukssamhället övergått till ett industrisamhället och så 
vidare. Med detta sagt argumenterar Mukhtar-Landgren att övergången till ett globalt 
informationssamhälle ansågs vara given och att genom detta accepteras platsmarknadsföring 
på ett okritiskt sätt (Mukhtar-Landgren, 2009, s.150).  

Hultman (2007) hävdar att utveckling av platsmarknadsföring  har lett till att platser idag 
ses som konsumtionsobjekt (Hultman, 2007, s. 147). Vidare menar han att det som anses vara 
säljbart och attraktivt visualiseras i marknadsföringen av platsen, den bakomliggande tanken 
med detta är att förflytta handeln och locka köpkraften till platsen.  

Jansson och Power (2006) hävdar att platsmarknadsföring kan delas upp i marknadsföring 
som riktas inåt och marknadsföring som riktas utåt. Den marknadsföring som riktas inåt 
beskriver identitetsbyggande insatser. Det kan bland annat handla om att få befolkningen och 
företag att känna stolthet över att verka på platsen och därmed ökar det också företagens och 
invånarnas benägenhet att stanna kvar. Vilket i sin tur kan attrahera nya invånare och 
investerare. Även Mukhtar-Landgren (2009) diskuterar vikten av att skapa en lokal stolthet. En 
stolthet som hon beskriver som patriotiska känslor till en specifik plats. Mukhtar-Landgren 
använder sig av begreppet ”civic boosterism” för att beskriva dessa känslor (Mukhtar-
Landgren, 2009, s. 150). Med utåtriktad platsmarknadsföring refererar Jansson och Power 
(2006) till den marknadsföring som direkt riktas mot de aktörer som inte befinner sig på platsen. 
Utåt riktadmarkandsföring blir således ett sätt för nya aktörer att få upp ögonen för platsen 
(Jansson & Power, 2006, s. 6).   

 
5.2.1 Migration och platsmarknadsföring 
En forskare som undersökt migration och platsmarknadsföring är Kotler (1999).  Han menar att 
förhoppningen med marknadsföringen är att lyckas attrahera högutbildade människor att 
bosätta sig på platsen. Detta i sin tur leder till att kunskapsnivån hos befolkningen ökar och 
därmed menar Kotler ökar även platsen sina möjligheter att kunna konkurrera med andra 
platser. Kotler argumenterar för att vissa människor anses vara mer attraktiva än andra. Det kan 
till och med vara så att marknadsföringen kan vara utformad för att aktivt motverka inflyttning 
av en vissa grupper (Kotler, 1999, s. 259). Vanligtvis är målgruppen barnfamiljer, studenter, 
högutbildade och välbetalda människor. Grupper som anses vara mindre attraktiva enligt 
forskaren är lågavlönade, arbetslösa, hemlösa och vissa immigranter.  

Enligt Kotler kan en negativ befolkningsutveckling även leda till en negativ image. En 
beskrivning som även Syssner (2014) ställer sig bakom. Hon menar att en negativ 
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befolkningsutveckling kan innebära att platsen förknippas med låg ekonomisktillväxt och 
stagnering (Syssner, 2014 s. 33). Därför anser Kotler (1999) att det är viktigt för platser att 
prioritera att bibehålla eller öka antalet invånare.  

Kotler poängterar att flytta och skapa ett nytt liv på en ny plats är inte ett enkelt beslut. För 
att kunna konkurrera och tilltala nya bofasta menar Kotler att det gäller att förstå olika typer av 
livsstilar och vad deras behov är. I kampen om att tilltala rätt målgrupp lyfter Kotler fram tre 
bidragande faktorer som kan underlätta flytten. För det första gäller det att lyfta fram det unika 
med platsen sett utifrån målgruppens vy. För den andra handlar det om att behaga hela familjen. 
Kotler betonar att det krävs en mix av mjuka och hårda värden när platsen marknadsförs för att 
attrahera barnfamiljer. En viss livskvalitet, kultur, flexibilitet är exempel på mjuka värden. 
Hårda värden anses vara bland annat skatter, kostnader och infrastruktur. Utifrån familjernas 
synvinkel är det också viktigt att kunna tillgodose barnens behov. Att ha nära till topprankade 
skolor och universitet rankas därför högt av föräldrarna. För det tredje menar författaren att 
erbjuda en viss typ av flyttservice anses vara positivt.  
 
5.2.2  Likriktning till följd av platsmarknadsföring  
När en kommun marknadsförs kommer endast ett mindre antal geografiska platser och 
identiteter få beteckna kommunen. Genom ett selektivt urval väljs vissa platser och identiteter 
ut för att skapa en så klar bild av platsen som möjligt (Heldt Cassel, 2008, s. 161).  I den bilden 
sållas det som anses vara mindre angenämt bort, och kvar blir en förskönad bild av platsen. 
Heldt Cassel (2008) argumenterar att genom platsmarknadsföring skapas en ny identitet till den 
marknadsförda platsen. En bild där mångfalden försvinner och konflikter undanröjs. Vidare 
menar hon att genom platsmarknadsföring skapas en likriktning när återkommande bilder, 
egenskaper och budskap återfinns i flera av de svenska kommunernas kampanjer (Heldt Cassel, 
2008, s. 176).  

Syssner (2015) använder sig av begreppen rumslig förankring och rumslig positionering 
för att tolka de platser som lyfts fram i marknadsföringen. Rumslig förankring innebär att en 
plats får företräda en större yta. När en plats istället knyts an till ett större geografiskt omland 
kallas det för rumslig positionering. Syssner menar att rumslig positionering används för att 
kunna dra nytta av de omland kring platsen men även för att kunna återge ett exakt läge 
(Syssner, 2015, s. 73).  

Mukhtar-Landgren (2009) argumenterar också för att det som inte anses locka nya invånare 
och företag undanhålls när platsen marknadsförs. Det vill säga att problem såsom arbetslöshet 
och bostadsbrist med mera döljs. Vidare menar hon att genom detta osynliggörande kan det 
framstå som att problem förbises eller har glömts bort av ledande politiker (Mukhtar-Landgren, 
2009, s. 140).  

Syssner (2012) hävdar att det finns en underliggande föreställning om att de platser som 
lyckas skapa en god image kommer att ha en större välgång att konkurrera än platser som har 
en dålig image eller ingen alls. Syssner framhåller att platser är komplexa och innehåller en 
bred mångfald. I denna mångfald återfinns även intressen och åsikter som ibland står i direkt 
konflikt med varandra. Syssner menar att svårigheten med att marknadsföra en plats är att den 
innehåller en sådan bredd av intressen, åsikter och olika rum. Slutligen menar Syssner att det 
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finns en risk att platsmarknadsföringen blir utestängande, samtidigt som den kan blir så 
universell så att den tappar sin slagkraft (Syssner, 2012, s. 76) 

Som exempel på detta beskriver Jensen (2007) hur den danska staden Ålborg skulle skapa 
en ny image för att kunna konkurrera i den globala ekonomin. Den nya imagen byggde på att 
den gamla industrihamnen skulle omvandlas till en kulturell mittpunkt med bland annat en 
företagspark, affärer, en konstskola och en konserthall. Med konserthallen som projektets 
arkitektoniska paradbyggnad. Den nya image skulle medföra att den danska staden skulle gå 
från en forna industristad till en global och kulturell stad (Jensen, 2007, s. 221). Jensen beskriver 
hur projektet delade staden i två delar och hur den nya imagen skapade en livlig debatt bland 
tjänstemän, politiker, näringslivet och befolkningen. De som förespråkade en förändring 
menade att detta var en möjlighet att ge hamnen en förnyelse som skulle kunna bidra till att 
attrahera globala investerare och kapital. De som var emot förändringen ansåg att var ett 
kostsamt elitprojekt som inte riktade sig till de boende i staden. Med Ålborg som exempel 
argumenterar Jensen för hur komplext platsmarknadsföring kan vara, och hur platser 
konstrueras med hjälp av kulturhistoria. Dessutom visar Jensen på hur en geografisk plats kan 
ha två helt olika betydelser. Å ena sidan betydelsen av de industriella arvet, å andra sidan ett 
flaggskepp med en konserthall i spetsen som kan konkurrera i världsekonomin. Två sidor av 
samma mynt medförde stora sprickor i stadens gemenskap (Jensen, 2007, s. 233).  
 
 5.3 Platskänsla 
Relph (1967) argumenterar för att platser är en del av en individs identitet och ofta tenderar 
människor att ha starka emotionella band till en plats. Att vara en del av den gemensamma 
platsen menar Relph utgör kärnan av begreppet platskänsla (Relph, 1967, s. 142).  

Relph menar att platskänsla kan antigen uppfattas som något genuint eller något krystat 
och konstgjort (Relph, 1967, s. 63). Vidare hävdar Relph att den genuina upplevda platskänslan 
återspeglar när en individ, utan att reflektera över det, känner tillhörighet till en plats både 
individuellt och uppfattas tillhöra gemenskapen av andra (Relph, 1967, s. 65). En sådan plats 
menar Relph såväl kan vara hemmet, hemstaden eller en nation. Att känna tillhörighet till en 
plats kan vara mycket betydelsefullt för individen, trots detta argumenterar Relph för att 
platskänslan försvagas i och med människor har blivit allt mer mobila. För den moderna 
människan som ständigt byter bostad kan platskänsla vara en föråldrad känsla (Relph, 1967, s. 
66).  

Ny teknik, trender inom samhällsplanering, multinationella företag och experter kan 
medföra att platser förlorar sina utmärkande egenskaper och stället blir allt mer anonyma. Relph 
hävdar när det som är unik går förlorat, och då försvinner även individens speciella band till 
platsen (Relph, 1967, s. 143).  

Även Tuan (1974) menar att individer kan ha känslomässiga band till en plats. Detta band 
beskriver författaren med begreppet topophilia (Tuan, 1974, s. 93). Å ena sidan beskriver 
begreppet de känslor som kan uppstå när en individ för första gången ser en plats. Å andra sidan 
syftar begreppet att skildra de känslor en person kan ha till sitt hem, en plats som knyts till 
många minnen och de platser som är återkommande i en persons vardag.   

Tuan menar att patriotisk retorik kan väcka de känslor en individ har för en plats (Tuan, 
1974, s. 99).  Vidare menar han att vissa miljöbilder kan bringa fram dessa känslor.  
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Tuan (1977) menar att intima erfarenheter finns ständigt med oss i vårt undermedvetna och 
ofta är vi inte ens medvetna om dessa intima erfarenheter (Tuan, 1977, s. 136). Enligt Tuan är 
hemstaden en intim plats. Vidare menar han att den kan vara alldaglig, sakna utmärkande 
arkitektur och historisk glamour, men trots det tar en person illa upp när någon utomstående 
kritiserar ens hemstad (Tuan, 1977, s. 144-145). Hängivenheten till hemstaden är således 
mycket stark.  

Aronsson (2007) argumenterar också för att platser kan ha olika betydelse för olika 
människor. Betydelsen kan skilja sig beroende på vad en person har för anknytning till platsen. 
Samma plats kan tillexempel ha ett värde för en besökare, ett annat för den bofaste och ett tredje 
för ägaren till ett fritidshus (Aronsson, 2007, s. 117).  
 
6. EMPIRI & ANALYS 
 
 I detta kapitel kommer resultatet från den tematiska analysen att redovisas. De teman som 
kapitlet är uppdelat i, är resultatet från den tematiska analysen. Totalt kommer fem stycken 
teman att presenteras. Avsnittet kommer att visa på skillnader och likheter mellan de 
kommunala dokumenten och intervjupersonernas svar. Först presenteras de kommunala 
dokumenten därefter följer en redovisning av intervjupersonernas svar. Slutligen presenteras en 
analys utifrån dokumenten och de intervjuades svar med hjälp från teoriavsnittet och 
bakgrundsinformationen.  
 
 6.1 Mjuka och hårda värden 
I dokumentet Plan för Sala Stad, en fördjupad översiktsplan, ses hårda värden mer attraktiva än 
mjuka. Det är framförallt infrastruktur och möjligheten att framstå som en attraktiv pendlingsort 
som Sala kommun lyfter fram i dokumentet: 

 
En konsekvens av bra och billiga kommunikationer är att Salas attraktivitet som etablerings- och 
boendeort kan öka. En modern trendförändring är att människor, när man flyttar från en ort till en 
annan, numera prioriterar boende framför tillgång på arbete. Tidigare flyttade man när man fick jobb 
medan man nu söker jobb inom pendlingsavstånd från sitt boende (Sala kommun, 2014a, s. 21).  

Utdraget beskriver hur pendling kan möjliggöra att kommunen ses som en attraktiv bostadsort. 
I dokumenten återkommer vikten av en god infrastruktur ett flertal gånger. Betydelsen av 
järnväg påtalas i samtliga dokument som studerats. I dokumentet Näringslivsprogram i Sala 
2007-2010 framgår det att järnvägen är av stor betydelse även för att utvidga arbetsmarknaden 
för den bofaste och framtida Salabon:  
 

Genom att ytterligare förbättra kommunikationerna, framför allt med tåg, kan till exempel Stockholm öka 
i betydelse som arbetsmarknad för Salaborna och som marknad för våra företag. Detta utgör en stor 
tillväxtpotential för Sala kommun. En förbättring av kommunikationerna ger även förutsättning för 
inpendling och inflyttning till Sala kommun (Sala kommun, 2007, s. 4).  

Av de mjuka värden som redovisas är trygghet, barnvänligt, närhet till vänner och familj samt 
livskvalitet återkommande värden. De mjuka värdarna är inte lika återkommande som de hårda.  
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Anders Johansson, samhällsplanerare på Sala kommun, menar att kommunen måste 
fortsätta sina satsningar på infrastruktur och bredband för att attrahera fler invånare. Med 
infrastruktur avser framförallt Anders Johansson fler satsningar på järnväg. Då för att 
framförallt kunna lyfta fram Sala som en pendlarkommun och kunna påvisa möjligheten att bo 
i Sala men arbeta utanför kommunen. Genom att fortsätta investera i bredband för hela 
kommunen tror Anders Johansson att kommunen skulle kunna tilltala fler att flytta till 
landsbygden. Ytterligare en målgrupp som tilltalas av god uppkoppling menar Anders 
Johansson är studenter som med en bra internetanslutning skulle kunna bo och studera i Sala. 
Satsningar på god internetkuppkoppling tror Anders Johansson även kan leda till att fler 
egenföretagare ser möjligheter att bosätta sig i Sala. Enligt Anders Johansson bör kommunen 
fortsätta satsa på hårda värden för att på långsikt öka antalet invånare i Sala. 

Även Lena Steffner, plan- och utvecklingschef vid Sala kommun, argumenterar för att Sala 
kommun måste aktivt jobba för att förbättra kollektivtrafik och järnväg. Lena Steffner lyfter 
också fram vikten av att kunna erbjuda en bra skolgång. Vidare menar hon att Sala kommun 
måste jobba aktivt för att tillhandahålla med fler låg- och mellanstadieskolor med en hög 
kvalitet. Att marknadsföra skolor kan både ses som hård och mjuk marknadsföring. Själva 
skolbyggnaden kan betraktas som hård marknadsföring och utbildning som mjuk 
marknadsföring. 

Till skillnad från Anders Johansson och Lena Steffer lyfter Christofer Berg, enhetschef vid 
informationsenheten, framförallt fram mjuka värden. Christofer Berg arbetar i skrivande stund 
med att ta fram en marknadsföringskampanj som kommer lanseras under våren. Enligt 
Christofer Berg är den primära målgruppen för kommunens kommande 
marknadsföringssatsning framförallt är människor som har en koppling till Sala kommunen. De 
kan antingen vara äldre som har sommarhus i kommunen eller personer som tidigare bott i eller 
växt upp i Sala. Christofer Berg framhåller att om kommunen ska lyckas med sin 
marknadsföring måste de lyfta fram mjuka värden:  
 

Idag finns en massa försök för att locka fler invånare. Jag tror att anledningen till att man flyttar är djupare 
än vad de framställs i vissa kampanjer. Jag tror att den stora anledningen till att man flyttar för kärleken 
eller för att komma närmare vänner och familj. Det måste vi försöka få fram i vår kampanj (intervju, Berg, 
2015).  
 

Detta betyder att det framförallt är mjuka värden såsom livskvalitet, närhet till vänner och familj 
som kommer att representera Sala i kommande kampanjer för att attrahera fler invånare. Citatet 
visar också att kommande satsningar kommer att försöka att attrahera så kallade hemvändare.  

Att döma av de kommunala dokumenten och av intervjuerna ses såväl mjuka som hårda 
värden attraktiva att förmedla om Sala. I de kommunala dokumenten ses hårda värden vara mer 
attraktiva än mjuka. Men när de kommunala tjänstemännen ska rangordna mjuka och hårda 
värden tycks svaren variera. Där en del av intervjupersonerna lyfter hårda värden och andra 
mjuka.  

Enligt Christofer Berg kommer Sala kommun i deras kommande marknadsföring satsa på 
att locka hem så kallade hemvändare. Enligt Amcoff och Niedomysl (2011) är det mest troligt 
att så kallade hemvändare flyttar tillbaka till sin hemstad på grund av sociala skäl. Vidare menar 
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forskarna att endast fem procent flyttar hem igen till en kommun i Salas storlek. Enligt Kotler 
(1999) krävs det att tjänstemännen förstår sin målgrupp och vad som är viktigt för dem för att 
kunna tilltala dem. Enligt Kotler attraheras barnfamiljer av skolor med en hög kvalitet, något 
som Lena Steffner lyfter fram att kommunen jobbar aktivt med. Vidare menar Christofer Berg 
att marknadsföringen ska riktas mot äldre och barnfamiljer, vilket går att koppla ihop med 
Kotler (1999) som beskriver hur platsmarknadsföring ofta riktas mot en viss målgrupp. Kolter 
hävdar också att det krävs en kombination av hårda och mjuka värden för att attrahera nya 
invånare.  
 
 6.2 Utåt- och inåtriktad marknadsföring 
I de kommunal dokumenten riktas marknadsföringen såväl inåt som utåt. I de kommunala 
dokumenten beskrivs hur marknadsföringen ska riktas inåt mot befolkningen för att de ska 
känna sig stolta över att vara Salabo. Vidare beskrivs även hur den lokala patriotismen ska 
användas för att attrahera fler invånare:  

 
Staden behöver […] fortsätta utveckla livsmiljöer för att befintliga Salabor ska trivas och för att locka 
potentiella inflyttare. Vi behöver bättre ta vara på våra attraktiva lägen för bland annat bostäder och 
verksamheter och genom marknadsföring erbjuda dem till presumtiva salabor och företagare. Vi ska arbeta 
för att utnyttja och stärka vårt läge i regionen, genom bland annat förbättrade kommunikationer (Sala 
kommun, 2014a, s. 4).   

Utdraget visar hur Sala kommun i dokumentet använder sig av inåtriktad marknadsföring för 
att attrahera fler invånare.  

När tjänstemännen beskriver marknadsföring tenderar det att handla om utåtriktad 
marknadsföring.  

I det teoretiska ramverket hävdar Jansson och Power (2006) att inåtriktad marknadsföring 
handlar om att skapa en gemensam identitet. En identitet som invånarna och företag kan känna 
sig stolta över och öka deras benägenhet att vilja stanna på platsen. Vilket i sin tur kan medföra 
att fler människor och investerare lockas till platsen. Även Mukhtar-Landgren (2009) beskriver 
hur lokal stolthet kan användas i markandsföringssyfte. Utåtriktad marknadsföring handlar om, 
enligt Jansson och Power (2006), om att tilltala de som ännu inte verkar på platsen.  
 
 6.3 Platser & identiteter  
I de kommunala dokumenten beskrivs Sala som en charmig småstad med en rik historia och 
kultur. Trots att det var mer än 400 år sedan Sala Silvergruva var i bruk benämns den i Plan för 
Sala Stad som en viktig plats:  
 

Sala stad har idag en stark identitet och kulturarvet gör att Salabor känner stolthet och identitet med sin stad 
samt att utomstående dras till staden för dess unika utseende och karaktär. Identiteten är till viss del kopplad 
till Sala silvergruva. Gruvan har satt Sala på kartan, gett smeknamnet Silverstaden, och gjort den känd 
jämfört med andra städer och kommuner (Sala kommun, 2014a, s. 12).  

Utdraget beskriver hur Sala kommun identifierar sig med silvergruvan och hur gruvan ses som 
en betydelsefull plats för kommunen. Upprepade gånger dras paralleller till Salas historia i 
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dokumentet Plan för Sala Stad.  En annan viktig historiskplats som tar stor utrymme i Plan för 
Sala Stad är centralorten Salas centrumkärna. Centrumkärnan och dess rutnät ses som en unik 
plats med stor dragningskraft (Sala kommun, 2014a, s. 22). I dokumenten Näringslivsprogram 
i Sala 2007-2010 beskrivs centrumkärnan som en plats där den småskaliga handeln kan 
utvecklas och som kan öka stadens attraktivitet (Sala kommun, 2007, s. 4).  

I de kommunala dokumenten som har studerats presenteras landsbygden som en 
betydelsefull plats. Emellertid är bilden av landsbygden i dokumenten generaliserande och får 
väldigt lite utrymme.  I dokumenten argumenteras det för att landsbygden ska prioriteras men 
inte hur. Landsbygden framställs som en plats med attraktiva boende miljöer och som en plats 
för rekreation (Sala kommun, 2014a). Andra betydelsefulla platser enligt de kommunala 
dokumenten är de vattennära områdena som marknadsförs som platser för avkoppling och 
fritidsaktiviteter.  

Även Anders Johansson lyfter fram Sala silvergruva är en viktig plats när kommunen ska 
marknadsföra sig.  

 
Under lång tid har vi försökt marknadsföra det som uppfattas positivt med Sala. När Sala silvergruva kom 
ut till försäljning köpte kommunen den, just för att säkerhetsställa att vi kunde använda den i vår 
marknadsföring. Under de senaste åren har mycket av marknadsföringen haft en koppling mot 
Silvergruvan. Även inom näringslivet är det många som har en koppling till, eller ett namn med Silver. Det 
är ett sätt för oss att marknadsföra oss (intervju, Johansson, 2015). 

 
Citaten beskriver hur även tjänstemannen ser vikten av Sala silvergruva i marknadsföringen av 
kommunen. Lena Steffner framhåller också att kommunen måste bevara den rika kulturen, 
historian och naturliv som finns i Sala kommun. Dessutom argumenterar hon för att kommunen 
måste bevara den dragningskraft som finns med småstadscharmen i Sala. Trots detta menar hon 
att kommunen inte alltid aktivt valt att bevara det småskaliga:  
 

Då måste man bestämma sig för bevara småstadscharmen, och dit har vi nog inte kommit än. Det som har 
byggts i Sala nyligen är punkthus och inte alls i en småstadscharm. Det är ett tre våningshus, och det har 
egentligen har det ingen alls med småstaden att göra. Men nu pågår ett försök i centrum där 
småstadscharmen har varit i fokus (intervju, Steffner, 2015). 

 
Citatet visar på att Sala kommun inte alltid värnar om sin småstadscharm. Under intervjun med 
Christofer Berg framkom det att platser inte skulle ha en framträdande roll i marknadsföringen, 
istället skulle fokus ligga på människor:  
 

Det kanske inte handlar om platser, utan människor. […] Jag tror att det är människor och mänskliga 
aspekter som vi kommer att lyfta fram i våra kommande kampanjer. Familj, vänner och ha den typen av 
fokus istället för att lyfta fram specifika platser (intervju, Berg, 2015). 

 
Detta betyder att människor kommer få en framträdande roll i marknadsföringen istället för 
geografiska platser. De människor som skulle få en framträdande roll i marknadsföringen menar 
Christofer Berg skulle vara den målgrupp som kommunen i första hand vill rikta sin 
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marknadsföring mot. Den primära målgruppen är enligt Christofer Berg barnfamiljer 
tillsammans med personer i äldre medelåldern. På frågan hur Sala ska lyckas att locka till sig 
fler invånare och sticka ut bland den stora mängden marknadsföring svarar Christofer Berg:  
 

Det är vår inriktning som gör oss unika. Vi vänder oss till människor som har en koppling till Sala. Skulle 
vi ha en kampanj i södra Småland tror jag det skulle vara mycket svårare än om vi skulle rikta oss till de 
som har vänner och familj här (intervju, Berg, 2015).  

 
Citatet beskriver hur Sala kommun ska lyfta fram vissa identiteter i deras kommande 
kampanjer. Vidare beskriver citatet hur kommunen ska dra nytta av människors identiteter i 
platsmarknadsföringen för att locka personer med en koppling till Sala.  

Sammanfattningsvis beskrivs Sala silvergruva, centralorten Salas centrumkärna och 
landsbygden som viktiga platser. I de kommunala dokumenten är platser viktiga att lyfta fram, 
även två av tjänstemännen pratar vikten av att framhålla olika platser.  En av de intervjuade 
tjänstemännen lyfter fram individer och egenskaper när Sala ska framstå som en attraktiv plats.  
De människor som prioriteras är barnfamiljer och fritidshusägare. Dessutom går det att utläsa 
att de människor kommunen vill attrahera kommer välja Sala kommun som bostadsort på grund 
av boendemiljön och efter livsstil. Vilket går att koppla till Florida (2002), som menar att 
människor väljer bostadsort efter livsstil och inte efter arbete. Vidare så hävdar Florida att 
människor lockas av en bostadsort med rik natur och goda möjligheter till utomhusaktiviteter. 
Vilket stämmer överens med den bild som presenteras av Sala. Kavaratzis & Ashworth (2010) 
hävdar att platsmarknadsföring handlar om att finna det som är unikt med platsen för att sedan 
marknadsföra det utåt. Att döma av citaten ovan tyck Silvergruvan, centrum, landsbygden och 
vattennära områden vara en unika platser i Sala som innebär att kommunen kan skilja sig från 
resterande kommuner. Heldt Cassel (2008) poängterar att det finns en risk att mångfalden kan 
försvinna när en plats ska marknadsföras. Dessutom hävdar hon att det sker en likriktning när 
likvärdiga platser, bilder och identiteter återfinns i marknadsföringskampanjer. Även Syssner 
(2012) argumenterar för att det finns en risk att de platser och identiteter som lyfts fram kan 
stänga ute det som inte passar in i marknadsförda bilden.  

Relph (1967) argumenterar för att platskänsla är en viktig känsla för individer. Att den 
genuint upplevda platskänslan medför att människor känner sig hemma på en plats. Emellertid 
hävdar han också att platskänslan blir mindre och mindre viktig för den mobila människan som 
ständigt byter bostad. Han går till och med så långt och menar att platskänsla kan vara något 
gammalmodigt. Samtidigt poängterar Relph att teknik och samhällsplanering kan resultera i att 
platser blir allt mer anonyma. Vilket går att koppla till hur Sala kommun framhåller 
småstadscharmen som något unikt med Sala men inte aktivt valt att bevara den utan följer de 
trender som råder. I längden kan det innebära att det Sala kommun som idag ses som attraktivt 
med Sala, går förlorat. Dessutom är risken att en platser som tidigare varit kär för en person kan 
försvinna. 

Aronsson (2007) betonar att platser även kan ha olika betydelse för människor beroende 
på vad de har för koppling till platsen. Vidare menar han att för sommarstugeägaren kan platsen 
ha en betydelse och för den bofaste en annan.   
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 6.3 Det geografiska läget  
I de studerade dokumenten beskrivs vikten av regionen och dess omland som viktig för Sala 
kommun. I Plan för Sala stad pekas Stockholmsregionen ut som särskilt betydelsefull för Sala 
kommun:  
 

Mälardalen och Stockholm tillhör de mest expansiva regionerna i Sverige och Europa och tillväxten spås 
att fortsätta. Salas läge rent geografiskt med koppling till större arbetsmarknader i samtliga väderstreck, 
särskilt mot Mälardalen och Storstockholm, är strategiskt gynnsamt och ger möjligheter för utveckling. I 
synnerhet i en framtid med förbättring av kommunikationsmöjligheterna mot Stockholm, Uppsala och 
Västerås. Om restiden kan komma att kortas ytterligare, blir Salas läge än mer attraktivt (Sala kommun, 
2014a, s. 14).  

Utdraget beskriver hur Sala använder det geografiska omlandet för att påvisa kommunens 
attraktiva läge. Även Christofer Berg argumenterar för att Sala måste dra nytta av kommunens 
geografiska läge:  
 

Regionen är viktigt, med den kan vi dra nytta av vår närhet till Uppsala, Västerås och Stockholm. Det 
skapar ett mervärde men är inte det primära fokusen. Dessa städer kan komplettera Sala kommun, de har 
en större arbetsmarknad och ett större utbud. Om Sala inte låg nära dem tror jag att de skulle ha en negativ 
inverkan på Sala kommun. Nu kan vi istället dra nytta av tillväxtregionen, tågtrafiken och vägnäten 
(intervju, Berg, 2015).  

 
Detta visar hur Christofer Berg hoppas kunna dra nytta av andra kommuner i närområdet. 
Samtidigt poängterar Anders Johansson att kommunen har ett underskott på nästan 2000 
arbetstillfällen i kommunen (intervju, Johansson, 2015). Vilket bidrar till att kommunen måste 
kunna ta hjälp av regionens arbetsmarknad för att kunna tillgodose arbetstillfällen såväl för 
dagens Salabor och framtidens bofasta. En ytterligare anledning för Sala att använda sig av den 
geografiska positioneringen i sin marknadsföring. Lena Steffner ser också stora möjligheter 
med att dra nytta av kommunens geografiska läget, men framhåller att det krävs mer 
infrastruktursatsningar:   
 

Vi ser […] möjligheterna för Sala att vara en pendlarkommun och att utöka den möjligheten.  Attraktiviteten 
att kunna bo i en småstad och åka och arbeta i en storstad och att visa på att det är väldigt smidigt. Nu 
hänger det ju på turtätheten och den är inte optimalt. Den bygger på dubbelspårig järnväg och en 
bangårdsombyggnad (intervju, Steffner, 2015).  
 

Dessutom menar Lena Steffner att det kan vara svårt för nyinflyttat att finna jobb inom 
kommunen.  Bland annat hävdar hon att om ett par väljer att flytta till Sala kanske en partner 
kan arbeta inom kommunens gränser samtidigt som den andra parten kan behöva pendla ut till 
en annan kommun för att finna arbete (intervju, Steffner, 2015).     

Sammanfattningsvis så ses Salas geografiska läge betydelsefullt både i de kommunala 
dokumenten och bland de intervjuade tjänstemännen. Närheten till Stockholm, Uppsala och 
Västerås poängteras i allt material som studerats. Enligt Syssner (2015) utnyttjas rumsligt 
positionering och det geografiska omlandet för att dra nytta av de positiva värden som 
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kringliggande kommuner och regioner förknippas med. Men också för att kunna återberätta 
exakt var kommunen ligger geografiskt. I Salas fall är det viktig att dra nytta av det som 
storstäderna runt omkring kan erbjuda. Stockholm, Uppsala och Västerås kan erbjuda en större 
arbetsmarknad men även kultur och nöje. Men om Sala ska kunna hävda sig som en attraktiv 
pendelkommun krävs det stora satsningar på bra och snabba pendlingsmöjligheter. Slutligen 
går det att knyta an till Nidomysls (2004) forskning som visar att kommuner gärna framhäver 
närheten till Stockholmsområdet i sin marknadsföring.  

 
 6.4 Motiven till en befolkningsökning 
I de dokument som studerats är anledningen till att öka befolkningsantalet ett sätt att komma 
tillrätta med ekonomin i kommunen. Förhoppningen är att skatteunderlaget ska öka, så 
kommunen kan fortsätta erbjuda god kommunal service:  
 

För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad 
ekonomi samt en genomtänkt strategi för nödvändiga investeringar och god kommunal service. Vi är 
övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt nå 
visionen om 25 000 invånare år 2024 (Sala kommun, 2012 s. 6).  

Utdraget beskriver hur kommunen måste komma på nya strategier för att ge invånarna i Sala 
en god service. I dokumentet Näringslivsprogram i Sala 2007-2010 argumenteras det för att 
öka antalet invånare är ett sätt att komma tillrätta med åldersstrukturen i kommunen. En 
åldersstrukturs som påpekas som oroväckande för kommunens tillväxt (Näringslivsprogram 
2007-2010, 2007, s. 9). Att ha en positiv befolkningsutveckling ses i de kommunala 
dokumenten som studerats som ett sätt att kunna bedriva en kommunal verksamhet idag men 
även i framtiden (Sala kommun, 2015, s. 28). Enligt de intervjuade tjänstemännen är 
förhoppningen med att öka attraktionskraften också att skatteunderlaget ska bli större. 
Christofer Berg menar att om kommunen lyckas framstå som en attraktiv kommun för nya 
invånare kan det ge tillbaka mycket till Salabon och de Salabaserade företagen: 

Vi får en tillväxt som hjälper handeln, butiker, näringsidkare, vi behöver mer skattemedel att lägga på 
samhällsservice, alla dessa bitar bli positiva för kommunen. Vore detta inte så viktigt skulle inte alla 
kommuner jobba med dessa frågor idag. Det visar att frågan är levande i alla kommuner, man vill komma 
till med den här positiva utvecklingen. Det ger mycket till det lokala samhället (intervju, Berg, 2015).  

 
Citatet beskriver varför det är viktigt för en kommun att framstå som en attraktiv 
bostadskommun. Enligt Lena Steffner har Sala kommun idag har svårt att tillgodose den 
kommunala servicen. Något som driver på utvecklingen av att öka attraktionskraften:   
 

Små kommuner har ju svårt att leverera de tjänster som behövs med ett begränsat skatteunderlag. Om man 
har 30 000 invånare kanske man kan leverera nästan alla tjänster som det är krav på att kommunen ska 
leverera helt självständigt. Men om man är färre invånare, eller om man av någon anledning inte har så 
många i arbete så behöver man inte väldigt kreativa lösningar på att leverera tjänster till medborgare 
(intervju, Steffner, 2015). 
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Detta beskriver hur viktigt det kan vara för en mindre kommun att öka befolkningsantalet för 
att kunna leverera den service som lagen kräver. Lena Steffner berättar också att Sala kommun 
har på vissa områden svårt att räcka till. Bland annat menar hon att kommunen i vissa fall är 
underbemannade och att i vissa fall kan den kommunala servicen till och med vara sårbar 
(intervju, Steffner, 2015). Något som kommunen har försökt lösa med att samarbeta med 
grannkommunen Heby. Samtidigt poängterar Lena Steffer att det krävs en hel del för att 
människor ska välja att flytta till en ny kommun:  
 

Jag är ganska pragmatisk och i slutändan när folk ska bestämma sig hänger det på är det i verkligheten så 
att det finns attraktiva boenden, är det i verkligheten det finns skolan är placerad på ett bra ställe och har en 
god kvalitet, och att det finns god kollektivtrafik. Då jobbar vi med dem frågorna, sen tror jag att en 
kommun kan behöva marknadsföra sig på annat sätt också. […] Folk är inte lättlurade, man flyttar inte på 
grund av en slogan. Men det kan vara så att folk får upp ögonen för en plats genom marknadsföring, och 
sen och det är en god kvalitét på boende, skola och kollektivtrafik, då kan man fatta beslutet att flytta 
(intervju, Steffner, 2015).  

 
Citatet beskriver vikten av att satsa på god service men även att en slagkraftig marknadsföring 
kan innebära att människor får upp ögonen för kommunen. Anders Johansson har också en 
realistisk syn på visionen att öka befolkningen. Han menar att det är ett mål att sträva mot och 
att de eftersom får se hur utfallet blir av satsningarna. Om kommunen lyckas öka antalet 
invånare betonar Anders Johansson att det inte finns bostäder för en kraftig 
befolkningsutveckling. Utan det bygger det på att fritidsägare vill rusta sina sommarstugor för 
permanentboende eller att de nyinflyttade har kapital att bygga en villa. Lena Steffner menar 
att det idag inte finns tillräckligt med förskole- och skolplatser för en befolkningsökning. Men 
att de aktivt jobbar för att utöka antalet skolplatser.  

Att öka attraktionskraften beskrivs det i de kommunala dokumenten och av 
intervjupersonerna som ett sätt att komma tillrätta med ekonomin i kommunen. 
Sammanfattningsvis är förhoppningen att på sikt kunna öka skatteunderlaget i kommunen och 
därmed leverera en god kommunal service till invånarna. Vilket stämmer överens Niedomysls 
(2004) forskning. Niedomysl lyfter fram urbanisering tillsammans med en åldrande befolkning 
som orsaker till platsmarknadsföringens stora framgång bland svenska kommuner. 
Förhoppningen, menar Niedomysl, är att öka de kommunala intäkterna och få mer skattemedel 
att spendera på välfärd. Argument som även återfinns hos de kommunala tjänstemännen och i 
de kommunala dokumenten.  

Jensen (2007) argumenterar för hur komplext marknadsföring av en plats kan vara. Hur 
samma plats kan ha olika betyda och utvecklingen kan se olika ut beroende på vem personer 
är. Något som  går att koppla till de kommunala dokumenten och tjänstemännens svar. I de 
kommunala dokumenten argumenteras vikten av att öka befolkningsutvecklingen, men inte hur 
kommunen ska nå dit. Två av tjänstemännen däremot ser en befolkningsökning som en vision 
att sträva mot.  

Peck (2005) argumenterar för att många kommuner och städer lägger för mycket tid och 
pengar på att framstå attraktiva för att kunna attrahera den kreativa klassen. Då de är rädda för 
att försvinna i den tuffa konkurrens. Enligt Peck medför detta att ingen uppmärksamhet riktas 
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mot medelklassens behov. Mukhtar-Landgren (2009) menar att problem undanröjs när en plats 
ska framställas attraktiv. Något som kan bidra till ett osynliggörande av problem som finns på 
platsen. Vilket går att koppla till två av tjänstemännens svar, då de beskriver hur kommunen 
brottas med bostadsbrist och andra problem. Att döma av de intervjupersonernas svar och de 
studerade dokumenten ses en ökad befolkning lösa de problem som finns i Sala kommun. Med 
detta sagt finns det en risk att Sala kommun inte ser de rådande problemen i kommunen, eller 
att de uppfattas av befolkningen som mindre viktiga att prioritera.  
 
7. SLUTSATS & DISKUSSION 
 
 Studiens syfte var att undersöka hur landsbygdskommunen Sala arbetar med att attrahera fler 
invånare genom att öka kommunens attraktionskraft. För att besvara syftet genomfördes en 
kvalitativ fallstudie av Sala kommun. I ramen för fallstudien gjordes tre semistrukturerade 
intervjuer med kommunala tjänstemän på Sala kommun. Genom en tematisk analys jämfördes 
intervjupersonernas svar med kommunala dokument. På så sätt kunde likheter och skillnader 
mellan dokumenten och tjänstemännens svar erhållas. Vilket gav en helhetsbild av hur Sala 
kommun jobbar med att öka befolkningstillväxten och sin attraktionskraft. Det resulterade även 
i att hur platser och identiteter redovisades kunde studeras.  
 I de kommunala dokumenten som studerats presenteras Sala som en attraktiv 
pendlingskommun. Sala beskrivs som en charmig småstad med det småskaliga i fokus. 
Kommunen erbjuder en trygg bostadsort med närhet till naturen och lugnet. Tack vare 
tågtrafiken presenteras det som att storstan ligger runt hörnet. Sala ses som en attraktiv plats att 
bo på, där priserna är låga och där de boende kan göra karriär i tillväxtregionen Mälardalen. 
Samtidigt som kommunen kan erbjuda en annan typ av boendemiljö, än vad som går att hitta i 
storstäderna. I de kommunala dokumenten presenteras hårda värden såsom infrastruktur mer 
attraktiva än mjuka värden. De platser som har en framträdande roll i de kommunala 
dokumenten är Sala silvergruva, centrumkärnan och landsbygden. Den geografiska 
positioneringen ses som ett av Salas starka trumfkort när kommunen beskrivs som en attraktiv 
boendeort. I de studerade dokumenten är målet och visionen att kommunen till 400-jubileumet 
av staden år 2024 ska nå 25 000 invånare. De bakomliggande motivet till befolkningsökningen 
är att komma tillrätta med ekonomin, så kommunen kan fortsätta leverera en god kommunal 
service. I de undersökta dokumenten presenteras endast kommunens fördelar, samtidigt som 
nackdelar och diskussioner hur visionen ska nås hamnar i skymundan. Vissa  delstrategier hur 
kommunen ska nå målet presenteras, men när de ska vara uppfyllda redogörs inte. Vidare 
utelämnas hur visionen ska finansieras. Det resulterar i att en konfliktfri bild av Sala presenteras 
och visionen att skapa en befolkningstillväxt framstår nästan som en ouppnåeligt ideal.  
 När tjänstemännen ska återberättar hur de arbetar för att skapa en attraktiv kommun 
varierar svaren. Vilket kan ha att göra med deras skilda roller och arbetsuppgifter i kommunen. 
Intervjupersonerna lyfter också fram det geografiska läget och Sala kommuns möjlighet att 
framstå som en attraktiv pendlingskommun. Där de tre storstäderna omkring Sala ses kunna 
komplettera Salas utbud. Vidare beskriver intervjupersonerna att det främst är äldre personer 
och barnfamiljer som kommunen vill attrahera. Av de intervjuade beskrivs det småskaliga och 
närheten som attraktiva värden. Även intervjupersonerna lyfter fram tågtrafiken och 



 27 

kollektivtrafiken som attraktiva värden. Sala Silvergruva ses av en av de intervjuade som en 
attraktiv plats, en annan intervjuperson framhåller människor och identiteter framför 
geografiska platser.  
 Till skillnad från de kommunala dokumenten visar intervjupersonernas svar på problem 
som kan stå i konflikt med en befolkningsökning. Bland annat pekar intervjupersonerna på ett 
underskott av arbetstillfällen, bostäder samt förskole- och skolplatser om kommunen skulle nå 
målbilden på 25 000 invånare.  
 Det paradoxala är att om Sala kommun lyckas med att nå den politiska visionen med 25 
000 invånare finns det en risk att det kommunen värnar om går förlorat, om kommunen inte 
aktivt tar ställning för att bevara småstadskänslan och kommunens rika historia.  
 Jakten på att attraktionskraften medför även en likriktning bland Sveriges kommuner. 
Trots att de flesta kommuner anspelar på att få fram det som framstår som unikt tenderar de 
flesta kommuner att lyfta fram samma typer av plaster och egenskaper. Vilket kan innebära att 
minoriteter förbises och att problem inte kommer upp till ytan. Det kan till och med gå så långt 
att befolkningen uppfattar det som att ledande politiker förbiser de problem som finns. 
Dessutom finns det en risk att de kommunala utgifterna kan öka i och med att befolkningen 
ökar. Något som inte diskuteras när visionen presenteras. Slutligen  framstår en 
befolkningstillväxt ses som en överlevnadsstrategi, och i förlängningen kanske ett sätt att kunna 
konkurrera med närliggande kommuner.   
   
 7.1 Framtida forskning 
Till framtiden vore det intressant att studera varför nyinflyttade valt att bosätta sig i Sala 
kommun och vad det var som fick dem att få upp ögonen för kommunen. Vidare vore det 
intressant att undersöka vad de nyinflyttade anser vara attraktivt med Sala kommun. Till våren 
kommer Sala att genomföra en marknadsföringskampanj för att locka fler invånare till 
kommunen. Därför vore det även intressant att i framtiden undersöka huruvida kampanjen gav 
resultat och vad det var som slutligen fick symbolisera Sala kommun. Avslutningsvis skulle det 
vara intressant att studera hur andra landsbygdskommuner valt att jobba med attraktivitet, och 
vad det är som gör att de lyckas eller misslyckas.  
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BILAGA 1 
 
Intervjumall 
 
Intervju med Christofer Berg, enhetschef på informationsenheten vid Sala kommun, den 24 
november 2015.  
 
Tema Platsmarknadsföring 
 

• Hur marknadsförs kommunen? 
• Vad vill man uppnå med marknadsföringen? 
• Försöker ni nå en speciell grupper genom marknadsföringen? 
• Genom vilka kanaler har man marknadsfört kommunen? 
• Hur kan man locka fler invånare genom marknadsföring? 
 

Tema visionens värden  
 

• Vilka värden lyfts fram när kommunen marknadsförs? 
• Av de värden som lyfts fram på vilket sätt handlar de om att bevara det som redan 
finns? 
• På vilket sätt handlar det om förändra? 

 
Tema visionens bilder av platser 
 

• Vilka platser lyfts fram när kommunen ska marknadsföras? 
• Hur kommer det sig? 
• Hur försöker man dra nytta av grannkommunerna och regionen? 
• Varför då? 
• Vilka platser väljer man medvetet bort när kommunen marknadsförs? 
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BILAGA 2 
 
Intervjumall 
 
Intervju med Anders Johansson, samhällsplanerare vid Sala kommun, den första december 
2015.  
 
Tema befolkningstillväxt 

 
• Hur tänker du kring befolkningstillväxt i Sala? 
• Hur kan öka befolkningstillväxt i Sala? 
• Länge har kommunen haft en negativ/svag befolkningstillväxt , vad beror det på? 
• Hur har man försökt att vända det? 
• Vad innebär det för kommunen att få fler invånare? 
• Vad är det som får människor att flytta hit? 
• Finns det någon grupp som man försöker locka till kommunen? 
• Hur kan man påverka att fler flyttar till kommunen? 
• Vad anser du om vision 2024? 
• Finns det något man måste förändra för att nå målbilden? 
• På vilket sätt kan platsmarknadsföring bidra befolkningstillväxt? 
• Är det realistiskt? 
• Om nej, Varför gör man det då? 
• Om du jämför sala med er grannkommuner, varför ska man flytta till er? 
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BILAGA 3 
 
Intervjumall  
 
Intervju med Lena Steffner, planchef vid Sala kommun, den 22 december 2015. 
 
Tema befolkningstillväxt 
 

• Hur tänker du kring befolkningstillväxt i Sala? 
• Hur kan öka befolkningstillväxt i Sala? 
• Hur kan ni attrahera fler invånare? 
• Varför vill ni göra det? 
• Samtligt som skatterna ökar, ökar ju även kostnaderna? 
• Finns det bostäder och dagisplatser så det räcker? 
• Finns det något man måste förändra för att nå målbilden? 
• På vilket sätt kan platsmarknadsföring bidra befolkningstillväxt? 
• Är det realistiskt? 
• Om nej, Varför gör man det då? 
• Om du jämför sala med er grannkommuner, varför ska man flytta till er? 

 
Tema attraktiv plats 
 

• Hur kan Sala framstå som en attraktiv plats för nya invånare? 
• Vilken bild måste förmedlas för att attrahera invånare? 
• Vilka platser framstår som attraktiva i er kommun? 
• Vilka vill ni locka med dessa bilder? 
• Varför är det viktigt? 
• Vad finns det för risker om ni skulle misslyckas? 
• Hur drar ni nytta av regionen? 
• Varför gör ni det? 

 
 


