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ABSTRACT 

Sundberg, M. 2016. Staden vid havet: En studie av Lysekils kommuns arbete med att främja 

inflyttning. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

The purpose of this study is to analyze how a rural muncipality with negative population growth promotes year-

round residency. Using Lysekil municipality as an example, this study aims to investigate both the consequences 

of a declining year-round population, and how the municipality encourages population growth in the Commune. 

Of course, this is an extremely broad subject which can be approached from many angles. With this in mind, areas 

such as urbanization, attractiveness and place-marketing were scrutinized in detail. Using qualitative research (and 

empirical data) from various literature, as well as semi-structured interviews with employees of Lysekil 

municipality, the study revealed that a declining year-round population resulted in declining tax revenue. This tax 

shortage could lead to the municipality becoming unable to offer services that meet the expectations of the local 

population. However, the study also revealed that Lysekil municipality has great potential to achieve the population 

growth it desires. This can be accomplished by appropriate investments into attractive living situations as well as 

effective communications in the shape of the local internet and public transportation. For Lysekil municipality to 

become a year-round vivid municipality would require several measures, alongside investment, in both outer and 

inner factors. 
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1. INLEDNING 

 

Den demografiska brytpunkten, då lika många människor bodde i städer som på landsbygden, 

skedde under 1930-talet i Sverige (Amcoff, 2008). Under 1900-talet accelererade 

urbaniseringsprocessen i Sverige vilket innebar att stora delar av befolkningen flyttade från 

landsbygden in till städerna. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) bor idag 

närmare 85 procent av befolkningen i tätorter. Folkminskningen i många lands- och 

glesbygdskommuner är en konsekvens av urbaniseringsprocessen (Svanström, 2015a). Det är 

främst de yngre invånarna på landsbygden som väljer att flytta in till städerna vilket leder till 

att det blir färre invånare i yrkesverksam ålder kvar på landsbygden. En skev åldersfördelning 

i befolkningen kan generera stora regionala skillnader, där andelen äldre ökar. Många 

landsbygdskommuner runt om i Sverige står inför samma utmaning, nämligen den negativa 

befolkningsutvecklingen. Genom att kommunerna skaffar sig kunskap om hur den 

demografiska utvecklingen ser ut kan det leda till mer handlingsfrihet och påverka samhällets 

utveckling (Westholm, 2004).  

Att arbeta med att marknadsföra kommuner är något som sker kontinuerligt i många 

kommuner. Det kan bland annat genomföras via platsmarknadsföring, som i sin tur kan leda till 

att kommuner och andra platser får en större potential till återhämtning och då möjlighet att 

vända den negativa befolkningsutvecklingen. Genom att använda av platsmarknadsföring kan 

en kommun eller stad skapa nya villkor för att förbättra sin attraktivitet. Det handlar om att 

kunna erbjuda en plats med goda förutsättningar för boendemiljö samt tillgång till en 

arbetsmarknad (Syssner, 2012).  

Före andra världskriget arbetade invånarna i norra Bohuslän inom jordbruk, yrkesfiske och 

stenhuggeri. Efter 1940-talet blev arbetstillfällena färre inom de olika industrierna och 

stenhuggerierna lades ner. Detta resulterade i en tydligt minskad befolkning då människor valde 

att bosätta sig på platser där arbetstillfällen fanns. Dessa negativa befolkningsförändringar blev 

påtagliga i de kustnära samhällena, samtidigt som människors semestervanor kom att ändras 

markant (Arén, 2004).  Idag är turismen och besöksnäringen stor längst med Bohusläns kust. 

Delårsboende utgör en stor del av sommarens tillfälliga befolkning och har under de senaste 

åren ökat. Områden med fritidshus är främst koncentrerat till kustzonerna vilket gör att 

kontrasten mellan sommar och vinter upplevs som stor (Larsson, Robertsson, 2012). Att belysa 

hur befolkningssituationen ser ut i en västsvensk kommun är intressant för att kunna studera 

hur de arbetar med de demografiska problemen.  

Lysekils kommun ligger längs med Bohuskusten och har likt många andra 

landsbygdskommuner en negativ befolkningstillväxt. Antalet äldre i kommunen ökar medan 

invånare i yrkesverksam ålder samt barn blir färre. Detta skapar en utmaning för kommunen 

(Carlberg, Alström & Kaldo, 2012). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en svensk landsbygdskommun med en negativ 

befolkningsutveckling arbetar med att främja inflyttningen. Lysekils kommun har valts ut och 

kommer att studeras som exempel. Kommunen har under en tid haft en negativ 
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befolkningstillväxt och strävar efter att öka antalet kommuninvånare. Följande frågeställningar 

kommer att undersökas: 

 Vilka utmaningar står Lysekils kommun inför då helårsbefolkningen minskar? 

 Hur arbetar Lysekils kommun med att främja inflyttningen till kommunen?  

1.2 Disposition  

Första delen av uppsatsen presenterar problemformuleringen samt syfte och frågeställning. I 

andra delen redogörs för de metoder och material som använts i studien, samt motivering till 

urval av intervjuperson och metodkritik. Därefter redogörs för litteratur och material samt 

tidigare forskning inom ämnet som visar på problematiken inom området.  

I den fjärde delen ges en kort beskrivning av Lysekils kommun samt de styrdokument som 

är av intresse för studien, Boendestrategin och Översiktsplanen. Den femte delen kopplar 

samman intervjupersonernas information med teorin. Analysen tar sin utgångspunkt i de 

presenterande och beskrivna teoretiska utgångspunkterna. Här diskuteras hur respondenterna 

har beskrivit arbetet i kommunen, befolkningsutvecklingens konsekvenser och arbetet med 

platsmarknadsföring. Den avslutande diskussionen sker i följande avsnitt, där analysdelen 

diskuteras utifrån egna reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom 

området.  

 

2. METOD OCH MATERIAL  

 

Studien har ett kvalitativt upplägg med tre semistrukturerade intervjuer med tjänstemän 

anställda vid Lysekils kommun. Kvalitativa undersökningar ämnar till att undersöka hur något 

är beskaffat, exempelvis hur något är skapat i relation till sin omgivning (Hartman, 2004, s. 

272-273). En kvantitativ studie hade kunnat genomföras för att besvara frågeställningarna, men 

då jag var intresserad av tjänstemännens åsikter lämpade sig en kvalitativ studie bättre.  

 

2.1 Semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad intervju karakteriseras av att intervjupersonen har möjlighet att i viss mån 

välja vad som ska tas upp i intervjun och få tillfälle att formulera svaren själv. Det är 

intervjuarens uppdrag att ämnen som berörs vid intervjun bidrar till att besvara frågeställningen. 

Intervjun är i stora drag en informell konversation, där intervjuaren har för avsikt att försöka 

generera information från den andra (Hartman, 2004, s. 281). Intervjuformen var öppen och 

flexibel då respondenten inte skulle vara känna sig begränsad under intervjutillfället vilket 

kunde leda till att jag inte fick tillräckligt med information. Att som intervjuare vara 

uppmärksam och använda uppföljningsfrågor för att få ut det mesta av intervjun är av viktigt 

(Bryman, 2011, s. 415). Stor vikt låg vid att låta respondenterna känna sig närvarande och på 

så sätt skapa en informell och avslappnad intervju där respondenten ger uttömmande svar.  

Inför varje intervjutillfälle utarbetades en intervjuguide som var uppbyggd kring ett antal 

teman, detta för att undvika att intervjun avviker från ämnet. En intervjuguide kan vara allt från 

korta minnesanteckningar till strukturerade listor med frågor. Det som är viktigt oberoende 

utformning är att det finns plats för flexibilitet (Bryman, 2011, s. 419). Det är vanligt att 

använda sig av tratteknik, där man öppnar samtalet med att diskutera ämnet på ett allmänt plan 
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och sedan går mer in i detalj (Hartman, 2004, s. 281). Detta var även något som eftersträvandes 

vid de genomförda intervjuerna 

I studiens intervjuer berördes teman som befolkningsutveckling, attraktivitet, 

platsmarknadsföring och näringsliv, beroende på tjänstemännens arbetsområde. Saker som togs 

i beaktande vid utformandet av intervjuguiderna var att undvika ledande frågor, syftet var att 

konstatera vad tjänstemännen ansåg om vissa specifika saker (Merriam, 1994, s. 95). Inledande 

frågor bestod av information från intervjupersonen om yrkesroll och tidigare arbetsområden, 

för att komma igång med intervjun.   

 

2.2 Urval av intervjupersoner 

Då det inte är möjligt att intervjua alla tjänstemän vid kommunen, skedde ett urval av 

intervjupersoner. I denna studie användes ett målinriktat urval, som i vissa fall också kallas 

genomtänkt urvalsstrategi vilket innebär att urvalet sker efter en önskan att intervjua de 

personer som är relevanta för problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 434, Merriam, 1994, s. 

62). I detta fall har urvalet gjorts utifrån vilken yrkesroll personerna har och hur de är kopplade 

till studiens två frågeställningar. Vid urvalsprocessen var det väsentligt att hitta informanter 

som kunde bidra med information som gjorde det möjligt att besvara studiens huvudsakliga 

syfte. Ytterligare fokus låg på att få en spridning av intervjupersonerna för att på så sätt kunna 

bredda förståelsen och beskriva problematiken från olika vinklar. Jag var därför noga med att 

välja ut och ta kontakt med lämpliga tjänstemän vid Lysekils kommun. Intervjuerna har valts 

ut och genomförts med personer som arbetar med planeringsfrågor som rör kommunens arbete 

med attraktivitet samt arbetet med att öka antalet kommuninvånare. 

Uppsatsens analys grundar sig på tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En intervju 

genomfördes med Lysekils kommuns plan-, bygglov och mätenhetschef Josefin Kaldo och 

kommunens kommunikatör Anna-Karin Sagvall. Vidare har en intervju genomförts med Cia 

Säll, turismutvecklare på Näringslivsenheten, denna intervju skedde via telefon då en personlig 

intervju inte var möjligt att få till. Det material som framkom under intervjuerna har sorterats 

efter relevans för att kunna besvara de aktuella frågeställningarna.  

 

2.3 Val av kommun 

Studien syftar till att studera en enskild kommun, detta leder till att det går att belysa 

problematik på en plats mer djupgående än om det hade varit flera kommuner (Merriam, 1994). 

Val av kommun gjordes dels då kommunen under en tid haft en negativ befolkningstillväxt 

samt att kommun dessutom har en ökande andel delårsboende. Dessa faktorer samt att 

kommunens hemsida gav bra och tydlig information gjorde att valet föll på Lysekils kommun.  

Ytterligare en faktor var att kommunen ligger nära min hemkommun. 

 

2.4 Källor och material 

Källor som använts i studien bestod av rapporter och dokument från Lysekils kommuns 

hemsida samt övrigt informationsmaterial. Detta med avsikt att kunna ge en 

bakgrundsbeskrivning till det aktuella ämnet och begrepp som behandlas. De internetkällor som 

använts har till störst del bestått av dokument i form av publikationer som hämtats från Lysekils 

kommun hemsida samt information från Statistiska centralbyrån, SCB. De dokumenten som 
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främst analyserats var Lysekils kommuns översiktsplan och boendestrategin från 2012. Dessa 

valdes ut då kommunen beskriver hur riktlinjerna för att främja inflyttningen ska se ut.  

Det är viktigt att göra en bedömning om de utvalda dokumenten är relevanta för 

frågeställning och syfte. Bryman (2011) hänvisar till Atkinsons och Coffeys synpunkter när det 

gäller dokumenthantering vilket är att ett dokument skrivs i ett visst syfte och det är inte alltid 

en reflektion av verkligheten (Bryman, 2011). Att vara noggrann med källkritik när det gäller 

riktighet och äkthet är viktigt, trots att det har publicerats av en myndighet så kan det 

förekomma felaktigheter (Merriam, 1994, s. 119). Att ha ett kritiskt förhållningssätt är av vikt 

vid granskning information.  
 

2.5 Genomförande och bearbetning 

Innan intervjutillfället är det viktigt att ha bestämt hur dokumentationssättet ska ske (Hartman, 

2004, s. 282). En vanlig metod vid kvalitativa intervjuer är att använda sig av ljudinspelning, 

för att ge möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom samtalet vid senare tillfälle. En annan 

viktig aspekt är att kunna fånga upp vad intervjupersonen sa ordagrant, ifall ljudinspelning inte 

sker utan enbart anteckningar tas, finns risk att den som intervjuar går miste om viktig 

information (Merriam, 1994, s. 96). På grund av detta har ljudinspelning skett. Vid 

intervjutillfället frågades intervjupersonerna om de godkände ljudinspelning av samtalet, alla 

respondenter godkände detta, och samtalet spelades in med mobiltelefonen. Som tillägg till 

ljudinspelningen fördes även anteckningar. Anteckningarna fungerade som en bra metod att 

sakta ner tempot i intervjun och jag hann reflektera över det som sagts. 

Nackdelar med att använda sig av ljudinspelning är att det kan finnas brister i den tekniska 

utrustningen, exempelvis kan materialet försvinna eller kan intervjupersonen uppleva ett 

obehag över att bli inspelad vilket resulterar i osäkerhet som kan resultera i att svaren inte blir 

lika uttömmande som utan ljudinspelning (Merriam, 1994, s. 96). Att genomföra en intervju på 

ett bra sätt kräver träning och genomarbetade frågor. Innan intervjutillfällena genomfördes två 

pilotintervjuer för att undvika onödiga fel och att frågorna är ställda på ett sådant sätt att de har 

potential att generera god information samt att frågorna inte upplevs som ledande (Merriam, 

1994, s. 93). Intervjuguiderna mejlades till intervjupersonerna fyra dagar innan intervjutillfället 

för att tid skulle finnas till att sätta sig in i frågorna, alternativt söka upp information, om det 

behövdes.  

Två av intervjuerna genomfördes på respondenternas tjänsterum i Lysekils kommunhus i 

Lysekil tätort. Vid båda intervjutillfällena var det lugn och ostörd miljö där ljudinspelningen 

inte stördes av andra ljud. Den tredje intervjun genomfördes via telefon, en märkbar skillnad 

jämfört med tidigare intervjuer i kvaliteten på det inspelande materialet. Längden på 

intervjuerna sträckte sig mellan cirka 30 minuter till 50 minuter. Det finns nackdelar med att 

genomföra en telefonintervju då det inte är möjligt att se kropps- och ansiktsspråk (Bryman, 

2011, s. 433). Trots nackdelar, gav intervjun mycket välbehövlig information och i denna studie 

fungerade det att använda en telefonintervju.  

Efter genomförda intervjuer skedde transkribering, då det vid en kvalitativ undersökning 

kan vara bra att ha möjlighet att gå tillbaka och få en fullständig redogörelse för vad som sagts 

under intervjun. Att transkribera de tre intervjuerna tog tid men en ordagrann utskrift av de 

inspelade intervjuerna gav en bra och tydlig grund för analys (Merriam, 1994, s. 96). Efter 
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transkribering bearbetades texterna och organiserades efter de begrepp som är centrala för 

uppsatsen.   

Vid första kontakten, och vid intervjutillfället, informerades samtliga intervjupersoner om 

studiens syfte. De blev informerade om att medverkan i studien var frivillig från 

respondenternas sida och de kunde välja att avsluta intervjun om och när de ville. Den 

information som framkom under intervjuerna har endast använts i studien och respondenterna 

har haft möjlighet att granska de citat som publicerats i studien. Detta stämmer överens med de 

fyra krav som Byrman (2011) beskriver ska vara uppfyllda inom svensk forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131-132).  

 

2.6 Metodkritik 

Bryman (2011) menar att det finns en viss kritik riktad mot kvalitativa undersökningar. 

Resultatet av undersökningar är subjektiva och bygger på uppfattningar som är alltför 

osystematiska. Då många kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförs med få antal 

individer inom samma organisation finns det en kritik mot att undersökningen inte är 

generaliserbar till andra områden eller miljöer (Bryman, 2011). Denna studie syftar till att 

undersöka hur en landsbygdskommun arbetar med frågor relaterade till att främja inflyttningen. 

Valet av metod föll på semistrukturerade intervjuer, då intresse fanns att se hur kommunen 

arbetar och resonerar kring dessa frågor. Som tidigare nämnts, genomfördes dessa intervjuer 

med tjänstemän anställda på kommunen, personerna arbetade inom olika ansvarsområden som 

samtliga berörde mina frågeställningar. Efter genomförd analys reflekterar jag över att det kan 

ses som en svaghet att enbart ha genomfört intervjuer med representanter från kommunen. Det 

kunde ha varit av intresse att intervjua en eller flera aktörer utanför kommunens 

verksamhetsområde, exempelvis helårsboende eller representanter från olika delar av 

näringslivet. Bryman (2011) belyser att det är viktigt att se att en fallstudie inte utgör ett 

stickprov som dragits från en känd population. De intervjupersonerna som valts ut för 

intervjuerna är inte representativa för en hel befolkning. De tre genomförda intervjuerna gav en 

stor mängd information gällande attraktivitet och platsmarknadsföring vilket sedan kunde 

kopplas till studiens teoretiska utgångspunkter. Det är nödvändigt att poängtera att denna studie 

inte är generaliserbar till alla landsbygdskommuner i Sverige, utan vänder sig främst till 

kommuner med motsvarande förutsättningar och problematik. För att presentera ett mer 

generaliserbart resultat hade en bredare studie behövts genomföras. 
 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

jämförelse och identifikation av likheter med genomförda intervjuer och kommunens 

dokument. De centrala utgångspunkterna är begreppen urbanisering, platsmarknadsföring och 

attraktivitet kommer att beskrivas.  
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3.1 Urbanisering 

För att kunna diskutera urbanisering och konsekvenserna krävs en förklaring av begreppet. 

Urbaniseringsprocessen i Sverige är en flera hundra år lång process av omflyttning av 

befolkningen, från landsbygden till tätorterna. Denna process stagnerade under 1980-talet då 

cirka 83 procent av befolkningen var bosatta i tätorter. Antalet tätorter hade under perioden år 

1960-1990 legat på ungefär samma antal, cirka 1800, däremot hade invånarantalet ökat i dessa 

tätorter. Det var främst i de medelstora städerna som invånarantalet växte under 1970 och 1980-

talet, dock stannade de stora städerna av under samma period (Ylander, 1993). Tätorterna ökade 

med en halv miljon under perioden 2000-2010 samtidigt som landsbygden minskade med 

mindre än 20 000 personer under samma period. Svanström (2015b) menar att 

urbaniseringsprocessen har kommit att ändrats, den styrs nu av andra faktorer. Den drivs 

numera snarare genom invandring och fler födda (Svanström, 2015b). Innan bilismens 

genomslag i samhället var gränsen mellan stad och landsbygd skarp. Bilen gjorde det möjligt 

att bosätta sig på landet men arbeta i staden blev gränsen mindre tydlig. Detta kom att kallas 

glesbygdens urbanisering, där även vissa urbana verksamheter flyttade ut på landsbygden 

(Ylander, 1993). Att välja att flytta ut på landet hade både miljömässiga och ekonomiska motiv. 

Under 1970-talet lyftes de miljömässiga faktorerna fram och motståndet mot stadslivets 

miljöproblem var en aspekt som gjorde att många valde att flytta ut på landet. Jämförelsevis 

med 1980-talet då ekonomiska motiv styrde, de som hade möjlighet bosatte sig i orter med 

exempelvis havsutsikt och närhet till rekreationsområden. Denna typ av urbanisering av 

glesbygden skedde successivt och främst i fritidshusområden som efterhand utvecklades mer 

och mer till ett åretruntboende, exempel på detta går att finna längst Västkusten och Skåne. 

Dessa områden blev halvt urbana regioner eller områden, som levde upp under sommarhalvåret 

(Ylander, 1993).  

För att kunna diskutera konsekvenser av urbanisering behöver även begreppen landsbygd 

och landsbygdsområde definieras. Dels kan det bero på att landsbygdens ekonomiska och 

sociala strukturer ibland uppfattas som problematiska ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. 

Landsbygden riskerar att bli en restprodukt som inte tas tillvara (Westholm, 2008).  

Erik Westholm (2008), professor i nordisk och europeisk landsbygdsutveckling, menar att 

en enhetlig definition av en landsbygd skulle bli en ”tvångströja” som inte är önskvärd av 

varken politiker eller planerare. Sett på landsbygdsdefinitioner på internationell nivå vittnar det 

om att det där finns stora skillnader i definitioner. I västländernas samarbetsorganisation, 

OCED, definition kategoriseras bygderna efter hur perifera de är. Det som kan vara 

problematiskt med detta är att en definition som fungerar i ett land inte alls stämmer överens i 

ett annat land. Exempelvis skulle det enligt denna definition vara att hela Nederländerna är en 

tätort vilket kanske inte är helt sant. På nationell nivå har myndigheter olika definitioner 

beroende på vilken definition som passar just deras behov (Westholm, 2008). 

Jordbruksverket definierar landsbygd som ett område som inte ingår i storstadsområde eller 

stadsområde. Befolkningstätheten ska bestå av minst fem invånare per km2 (Jordbruksverket, 

2015). Statistiska centralbyrån (SCB) avgränsar inte landsbygden som område utan definierar 

istället vad en tätort är. Områden som inte har mer än 200 invånare och det är mer än 200 meter 

mellan husen klassificeras som lands-och glesbygd (Svanström, 2015a). Glesbygdsverket väljer 

att se landsbygd utifrån restid till närmsta tätort. Det sker då en uppdelning mellan tre 
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kategorier. Glesbygd som är ett område med mer än 45 minuters bilresa till en tätort, tätortsnära 

landsbygd är ett område som kräver 5-45 minuter bilresa. Sedan är tätort en ort som har fler än 

3000 invånare. Enligt Glesbygdsverkets definition bor cirka 24 procent av befolkningen i 

Sverige i gles-eller landsbygdsområden (Glesbygdsverket, 2008).  

Att definiera ett landsbygdsområde är svårt och kanske inte alltid är nödvändigt och 

önskvärt men vid jämförelser mellan olika studier krävs naturligtvis samma definition. Exempel 

på det kan vara om myndigheter ska se hur ett område har utvecklas över tid, då krävs det en 

enhetlig definition av begreppet (Westholm, 2008).  

 

3.1.1 Motiv till flytt 

Forskarna Thomas Niedomysl och Hogni Kalso Hansen (2010) tar upp frågan om vad det är 

som kan vara motivet bakom en eventuell flytt i sin vetenskapliga artikel ”What matters more 

for the decision to move: jobs versus amenities” (Niedomysl, Kalso Hansen, 2010). De menar 

att den regionala planeringen har bytt fokus från att arbeta för att attrahera företag till att 

fokusera på att locka väl utbildad personal in i regionen eller kommunen. Vilka faktorer är det 

som kan motivera en flytt till annan ort? Två faktorer diskuteras i texten, antingen om det är 

arbetstillfällen på en plats som lockar eller om det finns ”amenities”, andra faktorer som kan 

attrahera, som boendemiljö och rekreationsmöjligheter. Deras resultat visar att ur ett politiskt- 

och planeringsperspektiv är jobbmöjligheter i en kommun viktigt för att attrahera människor 

till platsen. Detta kan ställas i kontrast till det som har skrivits om i tidigare forskning där 

resultat har visat att fler väljer att bosätta sig på en plats på grund av andra faktorer än 

arbetstillfällen. (Niedomysl, Kalo Hansen, 2010).  

Då studien använder sig av ålder och utbildning går det att se hur grupperna skiljer sig åt.  

Den yngre befolkningen anser att de urbana faktorerna spelar större roll vid val av plats, de 

väljer i större utsträckning att bosätta sig i en tätort än på landet. Det skiljer sig från hur den 

högutbildade och äldre delen av befolkningen anser vara viktigt, där värdesätts 

rekreationsmöjligheter och utomhusaktiviteter som viktiga faktorer för val av plats. Niedomysl 

& Kalo Hansen (2010) menar att trots att en plats satsar på faktorer som attraktiv boendemiljöer, 

kultur och nöje behöver det per automatik inte betyda att en andel av högutbildade kommer att 

bosätta sig på platsen, det ska även inte glömmas att det sociala kapitalet också spelar roll vid 

val av bostadsplats (Niedomysl, Kalo Hansen, 2010). 

Regioner och kommuner som kan erbjuda både urban miljö och rekreationsmöjligheter har 

ett försprång när det gäller att attrahera personer i arbetsför ålder, förutsatt att de kan erbjuda 

jobbmöjligheter. Det sociala kapitalet spelar också roll vid val av bostadsplats. Det går att skilja 

på krav och preferens vid en flytt, det finns vissa basala krav som bör vara uppfyllda för att det 

ska gå att leva ett bra liv. Krav är exempelvis att arbetet motsvarar den kompetens man har. 

Preferenser kan utgöras av de tankar och känslor som en person kan ha om en viss plats 

(Niedomysl, Kalo Hansen, 2010).  

Samtidigt menar Cassel (2008) att människor är överlag väljer att flytta till attraktiva 

boendemiljöer före arbete. Varför skiftet mellan att främst bosätta sig där jobben finns, till att 

välja bostad först, kan enligt Cassel (2008) diskuteras i förhållande till att arbetsmarknaden har 

blivit mer flexibel. Det är idag möjligt att arbeta utan att ha ett fast kontor, förutsatt att 

internetuppkoppling finns. Vilket gör att attraktiva boendemiljöer har blivit en viktig faktor för 
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att en plats ska bli attraktiv (Cassel, 2008).  Nya möjligheter till att distansarbeta, utan krav på 

ett fysiskt kontor, kan möjliggöra för människor att kombinera ett liv nära naturen i attraktiva 

lägen med arbete trots att arbetsplatsen ligger långt därifrån. Urbaniseringen och 

globaliseringen skapar inte enbart utmaningar utan även möjligheter som landsbygdskommuner 

kan dra nytta av, genom gemensamma satsningar kan kommuner lyfta fram områdets kvaliteter 

och förstärka erbjudandet för potentiella målgrupper. De kan locka till sig företag och utveckla 

ett näringsliv som skapar nya arbetstillfällen och kan få människor att stanna kvar på orten 

(Larsson, Robertsson, 2012). 

 

3.2 Platsmarknadsföring 

Josefina Syssner (2012) beskriver platsmarknadsföring som ett långsiktigt, strategiskt arbete 

som syftar till att förändra, förbättra och förstärka bilden av en plats (Syssner, 2012, s. 7). 

Platsmarknadsföring är enligt Syssner (2012) ett komplext begrepp, då platser är en stor del av 

vår existens och människors relationer till platser är minst lika viktiga som relationer mellan 

människor. Den globala konkurrensen mellan länder, regioner och kommuner har gjort att 

marknadsföring av platser blir viktigt och därmed har den ökat i omfattning. Negativ 

befolkningsutveckling genererar minskande skatteintäkter vilket resulterar i mindre möjligheter 

att satsa på den gemensamma välfärden. Sammanfattningsvis menar Syssner (2012) att det går 

att förbättra förutsättningarna för en plats om platsen presenteras på ett strategiskt och välavvägt 

sätt. Tanken om konkurrens mellan regioner och kommuner var en grundläggande förutsättning 

för att idén om platsmarknadsföring skulle få ett sådant genomslag (Syssner, 2012).  

Platsmarknadsföring riktas till turister, företag/investerare, potentiella inflyttare och 

lokalbefolkningen, som är en viktig grupp då de väljer att bo kvar på platsen. Vilka det är som 

sysslar med platsmarknadsföring varierar, det kan vara en turistorganisation eller kommunen 

själv som driver det. Varumärken är starkt förknippat med platsmarknadsföring då det är 

symbolvärdet för en plats, det är varumärket som ska synliggöra platsen och visa upp de värden 

och egenskaper som platsen har. I varumärket bör det finnas positiva associationer till platsen 

som skapar ett band mellan platsen och personen (Aronsson, 2007 s. 118-117). I dagsläget 

arbetar nästan varje kommun och stad i Sverige med platsmarknadsföring på ett eller annat sätt.  

Kommuner och regioner i Sverige menar att det är nödvändigt att lägga ner tid och resurser på 

varumärket för att klara sig i konkurrensen mellan regioner och kommuner (Syssner, 2012). 

Vidare refererar Syssner (2012) i sin text till Simon Anholt som menar på att det går att 

skilja på slogantradition och politiska perspektiv. Slogantraditionen avfärdar Anholt som 

ohållbar och alltför fokuserad på kommunikationsstrategier. Om platsen inte har attraktiva 

faktorer eller har något att erbjuda krävs det mer än en slogan att rädda platsen. Det som Anholt 

förespråkar är platsmarknadsföring utifrån ett politiskt perspektiv. Hur en plats uppfattas samt 

hur omdömet är kan endast ändras ifall de rådande omständigheterna förändras. Det är viktigt 

att ta itu med de faktiska omständigheterna innan platsen marknadsförs (Syssner, 2012, s. 9). 

Kotler, Haider och Rein (1993) menar att platsmarknadsföring bör handla om utformandet 

av en plats och hur platsen kan tillfredsställa behoven hos målgrupper. För att lyckas med detta 

krävs det att både invånarna och näringslivet är nöjda med kommunen samt att de förväntningar 

som finns hos besökare och investerare införlivas. Det är viktigt att kunna definiera en plats 
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som en produkt eller en tjänst för att kunna ha ett bra varumärkesarbete, på så sätt kan platsen 

upplevas som attraktiv (Kotler, Haider, Rein, 1993).  

Platsamarknadsföring syftar inte bara till att locka utomstående som besökare, potentiella 

inflyttare eller investerare. Det handlar mycket om att skapa en identitet och platskänsla hos 

befolkningen. Det finns något som kallas mjuka utvecklingsfaktorer, dessa hjälper till att skapa 

goda förutsättningar för tillväxt och utveckling, exempel på sådana faktorer kan vara att skapa 

identitet och sammanhållning inom platsen. Då varje plats omfattar många olika intressen som 

kan stå i direkt motsättning till varandra, kan det bli problematiskt med platsmarknadsföring. 

Vid marknadsföring av en plats paketeras och sorteras mycket av den mångfalden bort och kvar 

blir de egenskaper som beslutsfattarna anser relevanta (Syssner, 2012, s. 58).  

 

3.2.1 Begränsningar inom platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen vilket leder till att det finns vissa begränsningar 

inom forskningsfältet. Gertner (2011) genomförde en studie genom att granska 212 

vetenskapliga artiklar som publicerats mellan åren 1990-2009.  Studiens resultat pekar på att 

vissa artiklar hade låg giltighet eftersom att majoriteten saknade teoretisk grund eller teoretiska 

modeller som gick att applicera. Gertner (2011) menar att bristen på empiriskt baserat material 

kräver att ett större fokus läggs på att ta fram teorier och även särskiljer olika typer av 

platsmarknadsföring för att validiteten ska bli högre (Gertner, 2011). Detta är även något som 

Niedomysl och Jonasson (2012) menar är viktigt eftersom litteraturen snabbt ökar i omfattning 

då antalet aktörer inom fältet blir fler. I studien menar de att det bör finnas mer teoretisk grund 

inom ämnet för att kunna utveckla platsmarknadsföring ytterligare (Niedomysl & Jonasson, 

2012). 
 

3.3 Attraktivitet 

Innan det går att diskutera vad attraktivitet är och vad det gör med en plats, är det nödvändigt 

att reda ut hur en plats är formad och hur den formas av människor. Det är bra att ha i åtanke 

att en plats innefattar olika upplevelser och sociala kontexter. Det beror på om man är 

helårsboende, delårsboende eller bara besökare över dagen (Aronsson, 2007). En 

grundläggande tes i den kulturgeografiska forskningen är att varken platser eller rum bara finns 

där ute i sig själva. De formas och förändras ständigt, genom att människor använder platserna, 

tolkar dem och beskriver dem (Syssner, 2012, s. 45-46). Då platser kan uppfattas och upplevas 

på olika sätt är det svårt att vara objektiv och ha obestridliga beskrivningar av dem. Varje 

beskrivning som sker av en plats är resultatet av en tolkning, och den tolkningen kan vara 

påverkad av allt från personliga erfarenheter till politisk och ideologisk övertygelse (Syssner, 

2012, s. 46). Två konstruktioner av platser som Aronsson (2007) tar upp är hur 

lokalbefolkningen betonar en plats och hur turister ser på en plats. Lokalbefolkningen betonar 

sociala relationer, arbete, aktiviteter samt den lokala miljön. En plats för turister ses som en 

destination, där bör platsen innehålla attraktioner, service och konsumtionsmöjlighter. 

Utvecklingen av destinationer genomförs genom att använda sig av marknadstänkande, det 

skapas attraktioner och upplevelser och en image för platsen som marknadsför det unika i 

platsen (Aronsson, 2007, s. 116). Dessa två konstruktioner av platser strävar å ena sidan efter 
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kulturell platsidentitet och å andra sidan platsutveckling genom ekonomisering (Aronsson, 

2007, s. 116).  

Att förstå hur en plats är beskaffad kräver en kombination av lokala förutsättningar och en 

interaktion med andra platser (Aronsson, 2007, s. 110). Aronsson (2007) menar att många 

människor i dagens samhälle har flexibla arbetsrum vilket innebär att boende, arbete, sociala 

relationer och fritidsaktiviteter kan vara förlagda på olika platser. Detta har som konsekvens att 

en person kan vara bosatt på en plats men ha ett kontaktnät som sträcker sig utanför det lokala 

(Aronsson, 2007, s. 111). I sin text hänvisar Aronsson (2007) till Buttimer som i sin tur 

beskriver två begrepp som skildrar hur man kan knyta an till en plats. Det första begreppet är 

existentiella rummet, som innebär att platsen har utvecklats och omformerats under tiden av 

människor från det lokala området. Det andra begreppet som tas upp är arkitektoniska rummet 

som omfattar byggnader och placeringar i ett samhälle. Dessa två typer av platser kan existera 

samtidigt, dock är fallet inte alltid så. Exempelvis i en turistort finns det ett minimerat 

existentiellt rum men ett stort arkitektoniskt rum eftersom att turistorten bara lever under 

turistsäsong (Aronsson, 2007, s. 113).  

Att en plats eller område uppfattas som attraktivt eller dynamiskt bidrar till att platsen är 

värd att besöka eller till och med flytta till (Syssner, 2012). Kotler, Haider och Rein (1993) 

menar att det är bra att lyfta fram de attraktioner som finns i kommunen, som exempelvis 

naturresurser, historiska byggnader eller andra kulturella nöjen. De konstaterar att den 

viktigaste faktorn för att locka nya invånare utifrån är inte enbart attraktioner utan om faktorer 

som den kommunala välfärden samt möjlighet till arbete (Kotler, Haider och Rein, 1993).  

 

4. LYSEKILS KOMMUN OCH STYRDOKUMENT 

 

I detta kapitel presenteras Lysekils kommun därefter följer en redovisning av kommunens 

översiktsplan samt boendestrategi, då dessa är av betydelse för arbetet med 

befolkningsutveckling. Syftet är dock inte att återge hela dokumenten utan endast information 

som är av relevans för arbetet.  

  

4.1 Lysekils kommun 

Lysekils kommun ligger cirka 13 mil norr om Göteborg i landskapet Bohuslän. Den största 

tätorten är Lysekil med ungefär 7600 invånare och totalt i kommunen bor det 14 400 invånare 

(Lysekils kommun, 2015a). På kommunens hemsida beskrivs platsen en pittoresk idyll längst 

med Bohuskusten. Lysekil tätort presenteras som staden vid havet, då tätorten är belägen precis 

vid havet (Lysekils kommun, 2015b). Det attraktiva läget vid kusten gör kommunen till en 

turistintensiv plats, framförallt under sommarmånaderna. Detta leder till att befolkningen ökar 

kraftigt mellan juli till augusti (Lysekils kommun, 2015a) Det geografiska området Norra 

Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs. Tillsammans 

samverkar dessa kommuner inom en rad olika områden som alla strävar efter att skapa 

utveckling och tillväxt i området (Tillväxt Norra Bohuslän).  

Den största tillgången för kommunen är havet vilket kan ses som en grundförutsättning för 

att Lysekils har kunnat utvecklas och vuxit som turistort. Havet genererar förutsättningar till 

arbete inom sektorer som fiske, sjöfart och marinforskning. Det är en viktig aspekt inom turism- 
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och besöksnäringen samt en anledning till att många väljer att bosätta sig i kommunen trots att 

det är en begränsad arbetsmarknad. Dessutom kan det komma att krävas pendling till 

kranskommunerna (Lysekils kommun, 2010).  

Arbetsmarknaden i kommun är varierande, idag består arbetstillfällena till stor del av olika 

tillverkningsindustrier. Den största privata arbetsgivaren i kommunen är oljeraffinaderiet 

Preemraff, som etablerade sig i kommunen på 1970-talet och bidrog då med en 

befolkningsökning. Kommunen är den största arbetsgivaren inom offentlig sektor. Många 

näringar inom kommunen är säsongsbaserade och har sin bas i turism.  

Det som är karakteristiskt för kommunen är den höga andelen äldre, personer i åldrarna 50-65 

år överrepresenterad och det är en liten andel 20-30 åringar (Lysekils kommun, 2006). Likt 

många andra kommuner längst med Bohusläns kust har Lysekil en svag negativ 

befolkningstillväxt. En befolkningsprognos som baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) 

riksprognos visar på att kommuninvånarantalet i kommunen kommer att sjunka till cirka 13 900 

invånare till år 2020 (Carlberg, Alström, & Kaldo, 2012).  

 

4.2 Översiktsplan  

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska det i varje kommun finnas en aktuell översiktsplan som 

pekar ut hur kommunen använder mark- och vattenområden. PBL kräver även att en 

aktualisering av planen sker en gång per mandatperiod vilket innebär att kommunen går igenom 

planen för att se vilka delar som fortfarande är aktuella efter rådande lagstiftning (Lysekils 

kommun, 2010). En översiktsplan ligger till grund för många av de besluts som tas i anknytning 

till fysisk planering i en kommun, det ska poängteras att en översiktsplan inte är juridiskt 

bindande utan agerar mer som ett visionsdokument samt ett instrument för att kunna styra 

utvecklingen i önskvärd riktning (Lysekils kommun, 2006).  

 

4.2.1 Lysekils kommuns utgångspunkter 

Lysekils kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2006. I dokumentet går att 

återfinna vision de satte upp för år 2015, Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året 

runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans 

och känner framtidstro. (Lysekils kommun, 2006, s. 5). För att uppnå visionen återfinns 

strategier som ska leda till att samhället blir levande året runt, bland annat genom att satsa på 

attraktiva åretruntbostäder samt bra kommunikationer, både i form av internet samt utbyggd 

kollektivtrafik. Då Lysekils kommun är en turistintensiv plats är det viktigt att även 

besöksnäringen förbättras, en satsning ska göras på att öka åretruntturismen. Som tidigare sagt 

är havet en viktig del av kommunens attraktivitet, det är en resurs som kommunen ska fortsätta 

att satsa på, dels för att kunna utveckla nya verksamheter som har anknytning till det marina 

(Lysekils kommun, 2006).  

En styrka för kommunen är närheten till naturen och möjligheten att erbjuda attraktiva 

bostäder. I planen står det att det ska reserveras mark i kommunen för att kunna erbjuda 

helårsboende. Det höjs även en varnande flagga angående att fler hus omvandlas till 

delårsboende. Det är inte bara Lysekils kommun som påverkas av denna omvandling utan även 

andra kommuner. De drabbade kommunerna har inte mycket att säga till om när det kommer 

till detta område (Lysekils kommun, 2006). Det finns ingen exakt statistik hur många hus och 
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lägenheter som omvandlas varje år, enligt fastighetstaxeringsstatistikens nettoavgång av 

helårshus till fritidshus varierar det mellan 25 till 30 hus per år. Nyproduktioner av lägenheter 

som beskrevs i översiktsplan handlar om cirka 55-60 nya lägenheter per år, främst i Lysekils 

tätort, för att möta den önskade befolkningsökningen (Lysekils kommun, 2006, s. 23). 

Inför framtiden är det viktigt att hushålla med mark för att styra markanvändningen i 

önskvärd riktning. Följande beskrivs problematiken med att fler helårsbostäder omvandlas till 

fritidshus, för att den trenden ska brytas krävs insatser på flera håll. Samtidigt visar en 

undersökning genomförd av SCB att det blir en allt åldrande befolkning fram tills år 2020. En 

aspekt som bör beaktas i aktualiseringen av översiktsplanen är att det är en ökad rörlighet i 

samhället, det är framförallt arbetspendlingen som kommer att öka och detta kräver att 

kommunikationen förbättras, främst då kollektivtrafiken (Lysekils kommun, 2010).   

 

4.3 Boendestrategi  

Boendestrategin antogs av kommunfullmäktige år 2013 med syftet att göra det möjligt att styra 

planering av bostäder i önskad riktning samt vända befolkningsutvecklingen. Dokumentet är 

uppdelat i två delar där den första delen innehåller underlagsdata om befolkningssituationen i 

kommunen. Del två är strategiskt inriktad del som visar kommunens insatser i 

bostadsbyggandet (Lysekils kommun, 2015c). Det är viktigt att planera bebyggelse strategiskt 

då det kommer att påverka samhället under en lång tid framöver. Ändamålsenlig 

bostadsbebyggelse är av vikt för att kunna främja välfärden i kommunen (Carlberg, Alström & 

Kaldo, 2012). I dokumentet diskuteras varför människor inte väljer att bosätta sig i kommunen, 

en orsak till det kan vara att man har familj och vänner någon annanstans samt att det är dåliga 

kommunikationer till och från kommunen. Befolkningsutvecklingen i kommunen förväntas 

enligt enheten för analys och uppföljning vid regionsutvecklingssekretariatet i Västra 

Götalandsregionen att minska till 13 900 tills 2020, jämfört med 2015 då invånarantalet 

förväntas ligga på 14 400 (Carlberg, Alström & Kaldo, 2012, s. 10).  

Sammanlagt presenteras sex övergripande strategiska mål som strävar efter att öka 

kommuninvånarantalet. De är: (Carlberg, Alström & Kaldo, 2012, s.3) 

 att skapa fler arbetstillfällen i kommunen 

 att arbeta för att få fler unga att återvända till kommunen 

 att erbjuda omsorg till den äldre befolkningen 

 att arbeta med att förbättra infrastrukturen 

 att utveckla attraktiva boendemiljöer för helårsbefolkningen 

 att marknadsföra kommunens attraktiva värden 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas studiens undersökning som samlats in från de tre semistrukturerade 

intervjuerna med tjänstemän på Lysekils kommun. Analysen baseras på resultatet från 

intervjuerna som sammankopplats med de teoretiska utgångspunkterna, urbanisering, 

platsmarknadsföring och attraktivitet, samt bakgrundsinformationen. Kapitlet är uppdelat i två 

avsnitt som motsvarar studiens två frågeställningar. Första stycket redovisar vilka utmaningar 

som kommunen står inför då helårsbefolkningen minskar. Det sista stycket redovisar för hur 

kommunen arbetar med att främja inflyttning.  
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5.1 Utmaningar för Lysekils kommun  

Det är viktigt att vara medveten om att kommunen är en politiskt styrd organisation, där 

tjänstemännens uppdrag grundar sig i politiska beslut. Problematiken som finns i Lysekils 

kommun är att det under en tid har varit både ekonomiskt och politiskt instabilt, då det inte 

funnits någon stark majoritet som styrt. Anna-Karin Sagvall som arbetar som kommunikatör på 

Lysekils kommun menar att det kan påverka kommunens arbete med frågor som rör 

utvecklingen av kommunens verksamhet (intervju, Sagvall). I Lysekils kommun finns det, 

enligt plan-, bygglov och mätenhetschefen Josefin Kaldo, en urbaniseringstrend som de har 

svårt att påverka. Det gäller att acceptera de rådande förhållandena och därifrån angripa de 

utmaningar som en minskad befolkningstillväxt medför. Att som kommun vara medveten om 

hur den demografiska utvecklingen ser ut, är nödvändigt för att kunna möta de krav som ställs 

på framtidens kommun (Westholm, 2008). De flesta utmaningarna som kommunen står inför i 

och med den minskande helårsbefolkningen är komplexa och behöver drivas på många fronter 

menar Sagvall, Kommunikatör på Lysekils kommun.  

Ett delat synsätt som intervjupersonerna har, är att den minskade andel helårsbefolkning 

ger ett minskat årligt skatteunderlag. Det i sin tur generar konsekvenser som samtliga påverkar 

servicenivån och framtidssatsningar i kommunen (intervju, Sagvall). Kaldo formulerar 

problematiken med orden: Kommunen har en stor potential att bli en attraktiv kommun, men 

problemet ligger i att det inte är en rik kommun (intervju, Kaldo).  

I uppsatsens genomgång av den aktuella översiktsplanen från 2006, beskrivs den 

demografiska utvecklingen i kommunen som en stor utmaning. Samtidigt som 

helårsbefolkningen minskar och med den skatteintäkterna, ökar delårsbefolkningen. 

Kommunen har en åldrande befolkning, personerna i åldrarna 50-65 år är överrepresenterade 

vilket är en utmaning för kommunen. Dagens äldre lever längre, och problematiken uppkommer 

när de behöver vård och omsorg, då ökar kraven på välfärdssektorn. Vilket blir problematiskt 

då det blir färre invånare i yrkesverksamålder och som betalar skatt i kommunen. Det blir brister 

i att kunna erbjuda bra kommunala servicen som möter invånarnas krav. Ytterligare framgår 

det av den aktuella översiktsplanen att invånare i åldrarna 20-30 åringar utgör en mindre andel 

av kommunens totala invånarantal (Lysekils kommun, 2006). Denna befolkningsutveckling är 

inte unikt för Lysekil, utan kan ses i många landsbygdskommuner. Det är den yngre 

befolkningen är mest flyttbenägen och flyttar även längre bort från hemkommunen (Tillväxt 

Bohuslän, 2010) Kaldo förklarar under intervjun att flyttströmmar av de yngre invånarna inte 

enbart är negativt:  

 

”Jag tycker att man får flytta iväg efter gymnasiet för att utbilda sig, det är något positivt. Man behöver se 

sig om i världen, det mår man bra av. Lyckas man få tillbaka några av dem som flyttar, så tror jag de har 

mycket att tillföra då de har varit på andra platser.” (Intervju, Kaldo).  

 

Resonemanget tyder på att kommunen är mån om ”återvändare”, personer som har vuxit upp i 

kommunen och flyttat därifrån men väljer att återvända. Att arbeta med att locka återvändare 

är även något som går att finna i boendestrategin och som ska på sikt generera i en ökande 

befolkning (Carlberg, Alström & Kaldo, 2012). Detta är ett område som kommer att behandlas 

ytterligare i senare avsnitt.  
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I de teoretiska utgångspunkterna presenteras Niedomysl och Kalso Hansen (2010) två 

faktorer som kan bidra till att människor väljer att flytta till en ny plats. Antingen beror det på 

att det finns en attraktiv arbetsmarknad med jobbtillfällen eller faktorer som bidrar till en god 

levnadsstandard. Deras resultat visar att ur ett politiskt- och planeringsperspektiv är 

arbetstillfällena en stark attraktivitetsfaktor. (Niedomysl & Kalso Hanson, 2010).  Att kunna 

erbjuda arbetstillfällen är av stor vikt för att få en levande kommun. Cia Säll arbetar som 

turismutvecklare vid Näringslivsenheten på Lysekils kommun, hon beskriver att det i dagsläget 

inte finns tillräckligt med stöttning för exempelvis egenföretagare i kommunen. Det gäller att 

förbättra förutsättningarna för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftiga gentemot de 

urbana områdena. Säll förklarar det aktuella läget med orden: 

 

”Det gäller att vi är med i matchen när det gäller bredbandsutbyggnad. För infrastruktur är inte bara de 

fysiska kommunikationsmöjligheterna till jobbet utan det är också att man kan sitta hemma och jobba på 

ett bra sätt. Det gör att man då också får ett tjänstesamhälle som snurrar på.” (Intervju, Säll).  

 

Detta innebär att kravet på fysisk närvaron på arbetsplatser minskar, till förmån till den digitala 

närvaron. Dagens arbetsplatser är inte lika platsberoende, den moderna tekniken gör det möjligt 

att arbeta på annan plats. Detta tankesätt kan återkopplas till Cassels (2008) övergripande syn 

på den flexibla arbetsmarknaden, där god internetuppkoppling ger möjlighet till att 

distansarbeta. Vilket ger människor möjlighet att bosätta sig i attraktiva boendemiljöer trots att 

det är långt till den fasta arbetsplatsen. Dock har satsningen på stabilt bredband inte prioriterats 

eftersom kommunen har en ekonomiskt pressad situation, Säll beskriver det med orden: 

 

”Det ser jag som en utmaning, det är självklart att man måste prioritera skola, vård och omsorg, men det är 

också viktigt utvecklingsdelarna finns kvar för att om man trappar ner för mycket, finns det risk att trenden 

vikar av och ner och blir nedåtgående för företag känner ingen tilltro eller investeringsvilja eller framtidstro.” 

(Intervju, Säll). 

 

Som kommun är det viktigt att skapa förutsättningar för näringsliv och företagare att etablera 

sig i kommunen, trots en ekonomisk pressad situation. Det är också viktigt att identifiera vilka 

befintliga näringar som är livskraftiga och har tillväxtpotential. Kaldo menar att det som gör 

kommunen unik är att det finns en bra kompetensbas med många akademiker och högutbildade. 

Det beror till stor del på att det pågår mycket forskning i kommunen, dels i 

Havsfiskelaboratoriet, som ligger under Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, samt vid Havets 

hus. Ytterligare finns det företag inom båtnäringen, fiske och vattenbruk (intervju, Kaldo).  

Som tidigare nämnt i bakgrundinformationen har kommunen en ökande andel 

delårsbefolkning. Eftersom skatteintäkter baseras på vart man är folkbokförd genererar inte 

delårsboende i några skatteintäkter. Detta blir ett dilemma för kommunen då det är svårt att 

anpassa den kommunala servicen efter en ökande befolkning enbart under sommaren (Intervju, 

Sagvall).  Respondenterna menar att samtidigt som det är en styrka för kommunen att ha en stor 

andel delårsboende, resulterar det även i utmaningar. Delårsbefolkningen är mer köpstarka 

vilket resulterar i att huspriserna stiger, framför allt i Lysekils tätort. En aktuell fråga som Kaldo 
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ställer sig är vem som har råd att bosätta sig i kommunen då huspriserna är höga? (intervju, 

Kaldo) 

Kommunen är beroende av utomstående exploatörer eller andra som är beredda att satsa i 

kommunen, då ekonomin och incitament inte har funnits (Kaldo, 2015). Detta blir tydligt när 

privata exploatörer bygger bostäder, eftersom exploatörerna önskar att bygga i de mest 

attraktiva lägena. Vilket då resulterar i höga huspriser. Ett sätt att bygga så att huspriserna 

sjunker kan vara att bygga hus inåt landet, exempelvis i kommunens norra delar samt att bygga 

i lägen som anses vara mindre attraktiva ur utsiktssynpunkt vilket då innebär att bostaden inte 

har havsutsikt. Ytterligare ett problem som uppstår i kommunen vid nybyggnation menar Kaldo 

beror på terrängen. Att bygga billigt är något som man pratar mycket om, men det är lättare 

sagt än gjort. Vi har dessutom en terräng som innebär att bygga på berg som är sluttande. Det 

blir ganska dyrt att bygga (Intervju, Kaldo). Kaldo pekar på att den utvecklingen bidra till att 

människor inte har råd att bygga och bo i kommunen, speciellt i Lysekils tätort (intervju, Kaldo) 

Kombinationen av dyra huspriser samt få välbetalda arbeten göra att det blir svårt att få 

människor att flytta till kommunen. 

 

5.1.1 Sammanfattning  

Resultatet av denna studie visar på att den främsta utmaningen som kommunen står inför är att 

anpassa samhället efter de minskade skatteintäkterna. Kommunen har en stor andel äldre 

invånare som på sikt kommer att kräva mer resurser i form av vård och omsorg vilket kommer 

att kräva mer skatteunderlag. För att möta detta måste man öka skatteunderlaget. Kommunen 

måste skapa förutsättningarna för ett expansivt och livskraftigt näringsliv. Då det är en 

förutsättning för en modern kommunikation i form av stabilt bredband, som i dagsläget en brist. 

Det handlar om att dimensioner den kommunala servicen eftersom den varierar under året på 

grund av delårsboendeproblematiken. De sista utmaningen är de höga huspriserna i kommunen 

vilket gör det svårt för åretruntboende att bosätta sig i Lysekils tätort.  

 

5.2 Främjande av inflyttning till Lysekils kommun  

För att Lysekils kommun ska kunna främja inflyttning till kommunen, är det många aspekter 

att ta hänsyn till. I boendestrategin från 2013, låg fokus på sju områden som tillsammans skulle 

öka antalet kommuninvånare till 15 500 invånare till år 2015 (Carlberg, Alström & Kaldo, 

2012). Målet med denna satsning har inte uppnåtts, då befolkningen i Lysekils kommun år 2015 

är cirka 14 400 invånare (Lysekils kommun, 2015a).  Fram tills nu har det saknas övergripande 

strategier och styrdokument för hur kommunen ska arbeta med frågor som berör att främja 

inflyttning. Översiktsplanen från 2006 var inriktad på tanken att fler bostäder resulterar i fler 

invånare vilket det inte finns någon evidens för. Kaldo menar att Vi har gått lite för mycket på 

känsla och förhoppningar (intervju, Kaldo).  Just nu bedrivs olika projekt som syftar till att ta 

fram plan- och styrdokument som ska leda till tydliga strategier för hur kring 

befolkningsutveckling, attraktivitet och platsmarknadsföring ska se ut.  

Det tas bland annat fram en ny marknadsförsörjningsplan, som innefattar strategier över 

hur kommunens mark ska användas. Ytterligare pågår framtagande av en ny vatten- och 

avloppsplan. Planen är viktig eftersom det kan leda till att det blir fler helårsboende i 

fritidshusområden, eftersom vatten-och avlopp höjer standarden på bostaden och skapar 
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möjlighet till åretruntboende. Fortsättningsvis tas även en grönstrukturplan fram, som är av 

betydelse för kommunens attraktivitet. Vilka områden som bör bevaras och satsas på är viktigt 

för att veta hur områdena ska utvecklas i bästa möjliga riktning. Ovanstående planer kommer 

bilda ett bra fundament för den nya översiktsplanen som har påbörjats. Det kommer 

förhoppningsvis att resultera i ett bra verktyg i arbetet med göra kommunen expansiv och 

livskraftig, som främjar inflyttning (intervju, Kaldo).   

 

5.2.1 Attraktivitet 

När respondenterna ombads att beskriva vad Lysekils kommuns attraktivitet består av, kretsade 

resonemangen kring närheten till den varierande naturen, bergen och havet. Just havet är något 

som har lockat människor till kommunen under alla tider, så väl turister som försörjning för 

helårsboende. Andra faktorer som nämndes var arbetstillfällen, boendemiljö samt förbättrade 

kommunikationer.  

För att göra Lysekils kommun mer tillgänglig och pendlingsvänlig krävs förbättrade 

kommunikationer till och från kommunen.  Sagvall menar att attraktiviteten kan komma att öka 

då pendlingsmöjligheterna förbättras. Förbättringar har skett, exempelvis sattes Sveriges största 

vägfärja i trafik mellan Lysekil – Fiskebäckskil år 2014. Det pågår även en diskussion om det 

är möjligt och önskvärt att bygga en broförbindelse för att ytterligare förbättra 

kommunikationen mellan Lysekil och Uddevalla samt minska avståndet till E6. Dessa åtgärder 

skulle förbättra pendlarnas vardag (intervju, Sagvall).  

Niedomysl och Kalo Hansen (2010) problematiserar förhållandet mellan attraktiv 

boendemiljö och det sociala kapitalet i en kommun. Enbart en attraktiv boendemiljö genererar 

inte i att människor väljer att bosätta sig, det krävs att platsen inger en välkomnande atmosfär 

(Niedomysl & Kalo Hansen, 2010). Det sociala kapitalet i Lysekils kommun är ett område som 

behövs prioriteras. Under 2014 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning 

vars syfte var att granska hur väl invånarna trivdes i kommunen. Resultatet blev något 

förvånande för kommunen, då 33 procent av invånarna skulle avråda vänner och familj att 

bosätta sig i kommunen (Statistiska Centralbyrån, 2014). Att det saknas en gemenskap samt en 

stolthet för de värden som finns, menar Sagvall kan vara en bidragande orsak till resultatet av 

undersökningen. Att ta tillvara de attraktiva värdena som finns i kommunen är viktigt för att 

skapa ett hållbart samhälle. Syssner (2012) hänvisar till Anholt, som menar att det är viktigt att 

se till vad problematiken i en kommun grundar sig i, för att sedan kunna marknadsföra 

kommunen. Det är svårt att skapa ett levande och hållbart samhälle med enbart en slogan 

(Syssner, 2012). Det är viktigt att se vilka attraktiva värden som finns i närområdet. Sagvall 

menar att: Vi kanske inte har IKEA, men vi har så mycket annat som kan vara attraktivt för 

invånarna. Så titta mer på vad vi har och mindre på vad vi inte har (intervju, Sagvall). Detta är 

ett tankesätt som Kaldo diskuterar har tagits i beaktning vid utformning av den nya 

översiktsplanen. Naturligtvis vill kommunen växa men det är viktigt att främja ett gott liv för 

de redan boende i kommunen (intervju, Kaldo).  

En aspekt som Kaldo diskuterar är att kommunen ska vara attraktiva utifrån de unika 

förutsättningar som finns. De yttre faktorerna som den fantastiska miljön och naturen utgör är 

viktigt att visa på. Dock bör mer arbete läggas på den sociala attraktiviteten (intervju, Kaldo). 

Detta återkopplar till Aronssons (2007) resonemang kring hur en plats upplevs. Att besöka en 
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plats som turist eller som helårsboende ger två uppfattningar om en och samma plats. En turist 

eller delårsboende som enbart besöker kommunen en solig julidag ser de värden som finns då, 

hav, sol och klippor. Det är viktigt för kommunen att visa att det finns mer än så. Att skapa ett 

mer existentiellt rum än ett arkitektoniska rum, är viktigt för att hitta en balans mellan en 

turistort och en levande kommun året runt, detta är något som Aronsson (2007) diskuterar 

utifrån Buttimers resonemang (Aronsson, 2007). 

Stor attraktionskraft utgör kommunens läge längst med Bohuskusten och närhet till havet. 

Säll förklarar varför många turister samt delårsbefolkning bestämmer sig för att besöka 

kommunen. Människor hade inte valt att investera tid och pengar på en plats som inte erbjöd 

något av intresse. Målet är att kunna erbjuda det som efterfrågas av de delårsboende för att de 

överväga att bli helårsboende. Att känna sin målgrupp är viktigt för fortsatt arbete. Som nämnt 

i tidigare avsnitt är återvändare en målgrupp som kommunen gärna ser bosätter sig i kommunen, 

eftersom de dels är i yrkesverksam ålder samt har med sig en positiv bild av området, samt har 

anknytning till kommunen. Att satsa på ungdomar är viktigt för att de ska få en positiv känsla 

och bild av kommunen för att eventuellt vilja bosätta sig i kommunen i vuxen ålder (intervju, 

Kaldo). 

 

5.2.2 Platsmarknadsföring 

På grund av minskade ekonomiska resurser har platsmarknadsföring och varumärkesarbetet 

inte prioriterats i kommunens arbete. Som tidigare nämnts befinner sig kommunen i en 

uppbyggnadsfas och förhoppningarna är att det kommer att satsas mer på det under de 

kommande åren (intervju, Sagvall).  

Enligt Syssner (2012) är platsmarknadsföring ett långsiktigt och strategiskt arbete som 

syftar till att höja attraktiviteten av en plats. Idén om platsmarknadsföring förutsatte en 

konkurrens mellan kommuner. Att det skulle finnas en konkurrens mellan Lysekils kommun 

och dess grannkommuner menar Säll inte stämmer, utan förklarar att vi som är små kommuner, 

det finns inte en chans att man skulle köra sitt eget race. Det är bortkastad energi. (intervju, 

Säll). Lysekils kommun ingår i en samverkan som heter Tillväxt Norra Bohuslän, som består 

av fem kommuner, med syfte att gemensamt sätta landskapet Bohuslän på kartan. Kommunens 

varumärke är sammankopplat med platsmarknadsföring, då det är varumärkets värde och 

symboler som syns ut till besökare och invånare. Sagvall anser att kommunen är ett varumärke 

som är laddat med olika egenskaper beroende på vilken målgrupp de vänder sig till. Vilken 

målgrupp som kommunen är intresserad är svårt att utläsa då de övergripande strategiska arbetet 

ännu inte är färdigställt.   

 

5.2.3 Sammanfattning 

Att öka invånarantalet handlar om att komma till insikt med vilket typ av kommun Lysekil vill 

vara, vilka de ska vara attraktiva för och hur de ska förpacka sitt varumärke.  Att kommunen 

kan erbjuda attraktiva boendemiljöer, ett stort utbud när det gäller rekreationsmöjligheter samt 

åtgärder för att förbättra kommunikationer är bidragande faktorer för att öka 

kommuninvånarantalet. Sammanfattningsvis visar resultatet på att arbetet med dessa frågor 

befinner sig i en uppbyggnadsfas, i dagsläget finns det inte direkta strategier eller planer för 

varumärkesbyggande eller platsmarknadsföring. Resultatet av mina intervjuer visa att det finns 
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en högmedvetande grad i dessa frågor hos tjänstemännen i kommunen. Slutligen ska de inre 

faktorer som formar en kommun inte underskattas, det bör finnas samverka för att skapa en 

gemensamhetskänsla och det är bra att bo i Lysekils kommun.   

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med studien är få klarhet i hur en landsbygdskommun med en negativ befolkningstillväxt 

arbetar med att främja inflyttning. Fokus ligger på att försöka besvara frågeställningarna ” vilka 

utmaningar står Lysekils kommun inför då helårsbefolkningen minskar?” och ”hur arbetar 

Lysekils kommun med att främja inflyttningen till kommunen?” Lysekils kommun valdes att 

studera som exempel. Analysen bygger på tre semistrukturerade intervjuer med tjänstemän på 

vid kommun som sammankopplats med de teoretiska utgångspunkterna, urbanisering, 

attraktivitet och platsmarknadsföring.   

Tidigt in i arbetsprocessen visade det sig att frågor som handlar om att främja inflyttningen 

är mångbottnat och kräver åtgärder från flera håll inom kommunen. Dels står kommunen inför 

en rad utmaningar, där den största är de minskade skatteintäkterna. Tjänstemännen poängterade 

att det är viktigt att människor i yrkesverksam ålder väljer att bosätta sig i kommunen. För att 

kommunen i framtiden ska kunna erbjuda den servicenivå som krävs för att möta den ökande 

efterfrågan inom vård- och omsorg, då befolkningen har en större andel äldre. Lysekils kommun 

är inte ensam om att stå inför denna utmaning och tjänstemän måste se över hur den ekonomiskt 

och politiska situationen ser ut för att kunna definiera hur problemet ska lösas. Jag anser att en 

god kommunal service är nödvändigt för att skapa ett attraktivt och levande samhälle.  

När det gäller att öka skatteunderlaget är det viktigt att kommunen kan skapa 

förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad. Som nämnts tidigare erbjuder den 

existerande arbetsmarknaden yrken inom offentlig och privat sektor. Tjänstemännen poängterar 

att ytterligare en arbetsbransch är inom den marina forskningen, vilket är en god förutsättning 

med tanke på att Lysekils kommun är en landsbygdskommun och kan via denna sektor erbjuda 

en attraktiv arbetsmarknad. Detta är ett område som jag upplever att det finns 

utvecklingspotential samt en rad fördelar som gynnar kommunen, eftersom ett expansivt och 

livskraftigt näringsliv kan konkurrera om morgondagens anställda. Dessutom nämner de att mer 

resurser bör läggas på en modern kommunikation i form av stabilt bredband. Detta upplever jag 

vara av stor vikt då en kommun med goda förutsättningar kan möta efterfrågan från företag 

samt den digitala utvecklingen då den fysiska närvaron minskar i takt med att uppkopplingen 

förbättras. Det är viktigt att inte underskatta teknikens möjligheter och våga ligga i framkant 

inom dessa områden.  

Vidare kan en slutsats dras att Lysekils kommun läge vid havet generar en attraktiv 

boendemiljö nära rekreationsmöjligheter. Diskussionen angående vad det är som lockar 

människor att flytta, om det är arbetstillfällen eller andra faktorer som attraktiva boendemiljöer, 

tyder intervjusvaren på att den ena faktorn inte kan finnas utan den andra. En kombination av 

en attraktiv arbetsmarknad tillsammans med en god livsmiljö gör att kommunen blir en attraktiv 

plats att spendera sin tid i.  

Det har även framkommit att den attraktiva miljön resulterar i att huspriserna stiger, främst 

i Lysekils tätort. Denna problematik är kommunen inte ensam om utan samma situation 

återfinns i andra kommuner längs med den bohuslänska kusten. Då det finns en andel 
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delårsboende som har möjlighet att investera i ett hus bosätter de sig i de mest attraktiva lägena 

vilket kan leda till att åretruntboende blir ”anvisade” till mindre attraktiva lägen. Vidare kan 

denna utveckling ses som en möjlig konflikt till visionen om ett levande samhälle året runt, 

man kan fråga sig om det går det att skapa ett levande samhälle när de attraktiva och havsnära 

delarna tenderar att bli mer ett delårsområde? En slutsats som kan göras är att blanda 

bebyggelsen är viktigt för att hitta attraktionskraften året runt, samt visa att det finns fler värden 

i kommunen även under höst och vinter.   

Vidare kan en slutsats dras att främja inflyttningen handlar om att komma till insikt med 

hur kommunen ska arbeta strategiskt övergripande med bland annat platsmarknadsföring och 

varumärkesbyggande. I dagsläget finns inga uttalade strategier om hur det ska gå till vilket kan 

vara en bidragande orsak till att målet att öka till 15 500 invånare inte nåddes. Det pågår ett 

arbete med att ta fram visioner och mål för kommunen vilket jag upplever kommer att göra 

kommunen ännu mer attraktiv inom de sektorer som tidigare diskuterats.  

I framtiden ligger fokus på att presentera och arbeta efter de nya styrdokumenten som nu 

är under framtagande. Kommunens mål att öka antalet kommuninvånare är inte längre det mest 

centrala i den nya översiktsplanen, satsningen kommer att rikta in sig på att behålla dagens nivå. 

Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att arbeta med att skapa en levande kommun, att 

kunna reglera hur mark- och bebyggelse ska utformas är nödvändigt. Det är viktigt att ta hand 

om invånare och se till att de trivs och har en bra levnadsstandard, för om kommunen är levande 

året om främjar det inflyttning. Likt intervjupersonerna betonade är det viktigt att fokus läggs 

på en bra och trivsam uppväxtmiljö för att kunna öka möjligheterna för fler återvändare. Ur min 

synpunkt är det viktigt att tjänstemännen på kommunen är medvetna och enade om sina visioner 

och mål och hur de ska arbeta för att nå dit. Jag tror att ett strategiskt övergripande och 

målinriktat arbete kan göra Lysekil till den levande staden vid havet då det är effektiva verktyg 

som kan hjälpa kommunen att bryta den negativa befolkningsutvecklingen.  

En möjlig vidareutveckling av studien kan vara att jämföra fler kommuner för att se 

skillnader och likheter i deras arbete. Ytterligare en intressant infallsvinkel kan vara att rikta in 

sig på näringslivets förutsättningar och effekter av den alltmer digitaliserade industrin och 

tjänstesektorn. Jakten på kostnadseffektivitet leder till att arbetstillfällen kan kommer att 

försvinna inom privat och kommunal verksamhet. Färre antal anställda innebär i förlängningen 

att skattebasen förändras. Hur ska kommunen kunna upprätthålla en attraktiv servicenivå med 

lägre skatteintäkter? 

 

 

 

  



23 
 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Amcoff, J. (2008) Vad händer med landsbygdens befolkning? Ingår i: Ska hela Sverige 

leva? Johansson, B. och Salonen, P. (red), Formas, Stockholm. S. 71-82 

 

Arén, H. (2004) Skärgårdslivets förändring. Ingår i: Bohuslän, Arén, H. Carlsson, H. Sandahl, 

M. (red.), Tynderfeldt Bo, Bilda Förlag, Nacka  

 

Aronsson, L (2007) Kulturell ekonomi: skapandet av värden, platser och identiteter i 

upplevelsesamhället, 1. uppl. ed, Studentlitteratur, Lund. 

 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, 2nd ed. Liber, Malmö. 

Carlberg, S, Alström, R & Kaldo, J (2012) Boendestrategi 2012, Del 1 – Underlag Lysekil: 

Lysekils kommun 

Cassel, S.H. (2008) Trying to be attractive: Image building and identity formation in small 

industrial municipalities in Sweden. Place Branding and Public Diplomacy, 4(2), s. 102-

114 

Gertner, D. (2011) Unfolding and configuring two decades of research and publications on 

place marketing and place branding. Place Branding and Public Diplomacy, 7(2), s. 91–

106. 

Glesbygdsverket (2008) Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder Östersund: 

Glesbygdsverket  

Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2nd ed.  

Studentlitteratur, Lund. 

Kotler, P, Haider, D.H & Rein, I.J. (1993) Marketing places: attracting investment, industry, 

and tourism to cities, states, and nations. New York: Free Press. 

Larsson, L & Robertsson, L (2012) Delårsboende i Norra Bohuslän. GERUM- 

kulturgeografisk arbetsrapport. Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå 

universitet.  

Lysekils kommun (2006) Översiktsplan 06 Lysekils kommun. Lysekil: Lysekils kommun 

Lysekils kommun (2010) Aktualiseringsförklaring oktober 2010 av Lysekils kommuns ÖP 06. 

Lysekil: Lysekils kommun 

Lysekils kommun (2012) Boendestrategi del 2, Lysekil: Lysekils kommun 



24 
 

Niedomys, T & Kalo Hansen, H (2010) What matters more for the decision to move: jobs versus 

amenities. Environment and Planning A, 42 (7) s. 1636-1649 

Niedomysl, T & Jonasson, M (2012) Towards a theory of place marketing Journal of Place 

Management and Development, 5, (3), s. 223-230  

Merriam, S.B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. 

Statistiska Centralbyrån (2014) SCB:s medborgarundersökning – hösten 2014, Lysekils 

kommun Rapport. Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 

Svanström, S. (2015a) Urbanisering – från land till stad. Välfärd 2015:1 s. 26-27 

Svanström, S. (2015b) Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad. Välfärd  

       2015:2 s. 5-7 

 

Syssner, J (2012) Världens bästa plats? Nordic Academic Press. Lund 

Westholm, E (2004) Dynamik i långsamma landskap. Ingår i: Att leva med 

befolkningsförändringar: en översikt: demografiska utmaningar och kommunernas 

handlingsutrymme.  Svenska kommunförbundet, Stockholm, s. 9-24 

Westholm, E (2008) Vad menas egentligen med landsbygd? Ingår i: Ska hela Sverige 

leva? Johansson, B. och Salonen, P. (red), Formas, Stockholm, s. 49-58 

Ylander, H (1993), Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige. Ingår i: Markanvändningen i 

Sverige, Red. SCB. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), s. 71-94 

Elektroniska källor 

Jordbruksverket. ”Så här definierar vi landsbygd” 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/saha

rdefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html [Hämtad den 2015-12-01] 

Lysekils kommuns hemsida (2015a). ”Om Lysekils kommun” 

http://www.lysekil.se/omlysekilskommun.4.36d9d5c211db3fb195e800015076.html 

[Hämtad den 2015-11-20]  

Lysekils kommuns hemsida (2015b). ”Välkommen till Lysekils kommun” 

        http://www.lysekil.se/ [Hämtad den 2015-11-20]  

Lysekils kommuns hemsida (2015c) ”Boendestrategi” 

http://www.lysekil.se/invanare/boochbygga/strategiskplanering/boendestrategi.4.295a71b

1132d4b2770e80002106.html 

Tillväxt Norra Bohuslän. ”Välkommen till Norra Bohuslän” 

        http://www.tillvaxtbohuslan.se/ [Hämtad den 2015-11-30] 

 

Intervjuer  

Kaldo, Josefin, 151126, Plan-, bygglov och mätenhetschef Lysekils kommun 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
http://www.lysekil.se/omlysekilskommun.4.36d9d5c211db3fb195e800015076.html
http://www.lysekil.se/
http://www.tillvaxtbohuslan.se/


25 
 

Sagvall, Anna-Karin, 151126, Kommunikatör Lysekils kommun.  

Säll, Cia, 151201, Turismutvecklare/Besöksnäring Lysekils kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

BILAGA 1 

Intervjuguide: Plan-, bygglov och enhetschef Lysekils kommun  

Introduktion 

Presentation av studiens syfte och frågeställning samt bakgrund till ämnet.  

Presentation av intervjupersonen: presentera sig själv och sin yrkesroll. 

Attraktivitet 

Vad anser ni att Lysekils kommun bör förknippas med? Vilka är områdets styrkor? 

Vad anser ni göra en plats attraktiv? Varför?  

Vad har ni som kommun att erbjuda när det gäller attraktiv plats? Vilka är de främsta skälen att 

bosätta sig i kommunen?  

Vilket område i kommunen kräver mest planering? Ex; infrastruktur, boendemiljö, företag mm.  

Befolkningsutveckling och strategier 

Påverkar ökningen av antalet delårsboende er verksamhet på ett avgörande sätt? Hur?  

Hur ser Lysekils kommun på statistik som rör befolkningsutveckling?  

Vilka åtgärder krävs anser ni för att kommunen ska locka fler invånare? Vilken målgrupp är det 

ni satsar på? 

Hur se ni möjligheterna att locka återvändare till kommunen? Finns strategier? (Attraktiva 

bostäder, infrastruktur, företag) 

Hur ser ni på era närliggande kommuner i samma situation? Exempelvis Tanum, Sotenäs och 

Strömstad.  

- Ser ni det som en kamp om potentiella invånare? 

Hur ser ni på framtiden för kommunen?  

Finns det något som ni skulle vilja tillägga eller förtydliga? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide: Kommunikatör Lysekils kommun  

Introduktion 

Presentation av studiens syfte och frågeställning samt bakgrund till ämnet. 

Presentation av intervjupersonen: presentera sig själv och sin yrkesroll.   

Attraktivitet 

Hur ser ni på kommunen som ett varumärke? 

Anser ni att det är viktigt med ett starkt kommunalt varumärke? Varför? 

Vad anser ni att Lysekils kommun bör förknippas med? Vilka är områdets styrkor?  

Vilken målgrupp är det ni vill ska flytta till kommunen?  

Vilka faktorer anser ni bidrar till en attraktiv plats? Vad har er kommun att erbjuda? Hur 

kommunicerar ni ut det?  

Vilka av de tre målgrupperna invånare, turism, näringsliv/investeringar prioriterar er kommun 

mest? Varför? 

Vilken typ av företag tror ni kan etablera sig i kommunen i framtiden?  

Befolkningsutveckling och strategier 

Vilken betydelse anser ni att platsmarknadsföring har för att locka nya invånare? 

Finns det andra utarbetade strategier för att locka nya invånare till kommunen som ni har 

kommunen arbetat med att få folk att stanna kvar i kommunen?  

Anser ni att det finns en ”kamp” om potentiella invånare mellan grannkommunerna? (Tanum, 

Sotenäs och Strömstad) 

Hur ser ni på framtiden för kommunen?   

Finns det något som ni skulle vilja tillägga eller förtydliga? 
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BILAGA 3 

Intervjuguide: Turismutvecklare/projektledare, Näringslivsenheten Lysekils kommun 

Introduktion 

Presentation av studiens syfte och frågeställning samt bakgrund till ämnet  

Presentation av intervjupersonen: presentera sig själv och sin yrkesroll.   

Attraktivitet 

Vilken vikt lägger ni vid ett starkt kommunalt varumärke och varför? 

Vad anser ni att varumärket Lysekils kommun förknippas med? Vilka styrkor finns?  

Vilka faktorer bidrar enligt er till en attraktiv plats?  

Vilka är de främsta skälen att bo/vistas i kommunen som ni väljer att lyfta fram i er 

platsmarknadsföring?  

Vilka av de tre målgrupperna invånare, turism, näringsliv/investeringar prioriterar er kommun 

mest? Varför? 

Befolkningsutveckling och strategier 

Hur ser Lysekils kommun på statistik som rör befolkningsutveckling? Hur går resonemanget 

kring statistikens eventuella konsekvenser eller möjligheter?  

Hur arbetar ni med platsmarknadsföring i syfte att locka nya invånare eller turister till 

kommunen? Kan detta vara en strategi för att vända den negativa befolkningsutvecklingen?  

Vilka målgrupper syftar ert arbete till att locka? 

Anser ni att det finns en ”kamp” om potentiella invånare/besökare mellan grannkommunerna? 

(Tanum, Sotenäs och Strömstad) 

Vad har ni för planer för framtiden? 

Finns det något som ni vilja tillägga eller förtydliga? 

 


