
Attrahera invånare och 
investeringar till din plats



olk drar folk och företag drar företag. En attraktiv livsstil, vackra miljöer, 
bra kommunikationer och god offentlig service är faktorer som bevisat 
bidrar till attraktionskraft.

Samarbete och en balans mellan det offentliga, näringslivet och akademin är 
saker som är avgörande när du vill attrahera människor till din plats. Eldsjälar, 
modiga politiker och entreprenörer, duktiga tjänstepersoner på kommunen och 
ett genomtänkt arbete med att stärka bilden av din plats likaså. Ofta rör det sig 
om flera faktorer i samspel med varandra.

En tydlig framgångsfaktor för att lyckas i arbetet med platsattraktion är att ha koll 
på sin omvärld. Hur beter sig dina målgrupper och vilka attityder har de?

Den här trendrapporten är ett verktyg i ditt arbete med att förstå din omvärld 
och skapa satsningar och kommunikation som ligger rätt i tiden och får din 
plats att sticka ut. Sätt den gärna i händerna på människor som påverkar  
utveckling och marknadsföring av just din plats.

F
Vad attraherar människor till din plats? 

Intro.



orona kom förstås med chock och förtvivlan men efter en första lam- 
slagen tid även med en och annan ljusglimt, med framtidstro och med 
positiv utveckling. Först sattes allting på paus men ganska fort fick  

trender och utveckling som redan smugits igång en fantastisk skjuts framåt.  
Nya möjligheter skapade ljusglimtar i pandemimörkret.

Corona har inte bara accelererat redan pågående trender som remote work och 
kärleken till det lokala. Pandemin har på ett grundläggande vis förändrat det som 
är viktigt i val av plats och skapat nya standarder som kommer att stanna kvar. 

“Den stora frågan för 2021 är: 
hur mycket av det nya blir kvar?”  
/Tom Standage, redaktör The Economist, The World in 2021

C

Corona satte allt på paus. 
Sedan accelererade flera trender.

Hopp och 
förändring.



2019 2020
Gretaeffekt
Flygskam
Smygflyga
Tågskryt
Digital tvilling
Grönt körfält
Klimatstrejk
Popcornhjärna
Cybersoldat

Coronaanpassning
Hobbyepidemiolog
Mjuta
Social Distansiering
Lockdown
Självkarantän
Turistkorridor
Lesserwisser
Zoombombning

Nyord.



trenderMakro
De övergripande 

globala förändringarna 
att ha koll på.



Vad är det för planet vi lämnar efter oss till framtida generationer?  
Klimatkämpar möter klimatförnekare och vi lever i en värld av  
värme böljor och naturkatastrofer med oroväckande prognoser  

om global uppvärmning.
Ljusglimtar i tillvaron är att fler går från snack till verkstad och börjar bygga  

in hållbarhetsaspekter i affärsmodellen. 
Pandemin har på många vis skyndat på utvecklingen och vi ser på flera att  

tunga investerare satsar på grönt utan en dold agenda. Företag vill göra gott  
och månar om världens befolkning. Dessutom är det just detta som den  
unga målgruppen efterfrågar, verksamheter som tar ansvar - på riktigt.

V
Klimatförändringen

Makrotrender.



en digitala transformationen ökade kraftigt under 2020. Branscher  
som tidigare kändes omöjliga att digitalisera har tvingats bevisa mot-
satsen. Digitaliseringen har ökat takten inom alla områden - oavsett  

om det gäller att arbeta och studera remote eller att sköta så många ärenden  
som möjligt hemifrån för ung såväl som för gammal. 

Till och med inom branscher som sjukvård har digitaliseringen fått ta plats.  
En brittisk läkare berättar i New York Times att hälsovårdsmyndigheten  
The National Health Service genomgick en tioårsförändring på en vecka när  
läkarna ställde om till distanskonsultationer. 

Även i branscher där det är omöjligt att distansarbeta fullt ut är det mest  
sannolika en framtid där distansarbete kombineras med fysisk närvaro på  
kontor och arbetsplatser.

Digitaliseringen

“Ny data visar att hushåll och företag 
på åtta veckor tagit ett kliv på fem år när 
det gäller att ta till sig digital teknik” 
   /McKinsey, maj 2020
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Makrotrender.



Urbaniseringen

isst finns det de som tar chansen att flytta när man kan ta med sig jobbet på 
distans, men rubriker om att människor flyr storstäder är överdrivna. Utbudet 
i storstaden kommer att locka folk även när vi är på andra sidan pandemin. 

Med sin densitet av såväl människor som företag förblir storstaden en kraftfull magnet.
Tätortsnära och täta, blandade kommuner såg ett uppsving redan innan Corona och det 

uppsvinget kommer troligtvis fortsätta. För det är främst till tätortsnära platser som mig- 
reringen från storstaden sker, och den sker primärt av barnfamiljen. Här sätts laget framför 
jaget, familjens och framförallt barnens bästa framför den enskilda vuxna individens. 

Staden omformas efter invånarnas önskemål och går i viss mån tillbaka till sitt ursprung. 
Nu ser vi hur städerna åter fylls av ett utbud anpassat för att leverera livskvalitet till sina 
medvetna och moderna invånare. Bostäder ersätter kontoren, upplevelser, mikrobryggerier 
och andra typer av hantverk ersätter shoppingcenter och cykeln får förtur framför bilen. 

V

Makrotrender.



ven om det av många uppfattas som en smaskig nyhet  
i media att Stockholm tappar, bör man hålla sig lite med 

att dra slutsatsen ny grön våg är på gång. Att porträttera utflytten 
från Stockholm på detta sätt i media, och att sedan illustrera det 
med några som valt att lämna storstaden för att flytta till lands
bygden, riskerar att ge en väldigt missvisande bild av hur utveck
lingen ser ut. De allra flesta som lämnar Stockholms stad gör  
det för en närliggande kranskommun i samma region.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi  
på Handelshögskolan i Jönköping 

Ä



ör att attrahera och möjliggöra nya företagsetableringar krävs 
det en tydlig strategi. En införsäljning av vad orten kan erbjuda 

och en organisation som säkerställer att företagets etablering på kortast 
möjliga tid når ut på marknaden. För tio år sedan identifierade Bodens 
kommun extremt goda förutsättningar för elintensiva etableringar.  
En väl utbyggd infrastruktur och närheten till den gröna vattenkraften  
i Lule Älv skapar möjligheter. Ett långsiktigt arbete med marknadsföring 
påbörjades och vi fick stöttning från politiskt håll. Satsningen har  
medfört att man nu bygger världens största fossilfria  
stålproduktionsanläggning i Boden.

Håkan Nordin, Business Developer, Boden Business Agency

F



Trender
Våra attityder

och statusmarkörer
är i förändring.

Attityderna.



i ser för första gången möjligheten att rekrytera 
medarbetare utanför Östergötland där våra kontor 

finns. Jag tror att städer som våra, Norrköping och Linköping, 
kommer ut som segrare efter de omställningar som sker nu. 
Tillräckligt stora för att det mesta ska finnas, men inte  
för dyrt och dessutom nära naturen.

Johan Lindén, 
VD Gaia Digitaliseringsbyrån 

V



Attityderna.

RESANDE

JOBB

LIVSSTIL

ARBETSPLATS

2019 2021vs

“Vi reser till alperna för att  
åka skidor över påsk”

“Det är viktigt med 
flexibla arbetstider”

“Vi går ofta ut och äter 
spännande mat “

“Ibland jobbar jag 
undan hemifrån”

“I år hyrde vi en stuga  
i svenska fjällen“

“Det är viktigt att ha en tydlig gräns mellan  
arbete och ledighet på hemmakontoret”

“Vi hämtar hem en matkasse  
från vår lokala restaurang”

“Vi kan flytta till fjällen på prov  
och ta med oss jobbet”



Alla är platsmarknadsförare
Ge svängrum och sprid kunskap

ffentliga aktörer som kommuner och regioner har länge intresserat  
sig för platsmarknadsföring. Det som händer nu är att ännu fler aktörer 
vill arbeta med frågorna. Fastighetsägare går samman för att bygga  

varumärke kring en hel stadsdel. Besöksnäringsaktörer samarbetar kring ett 
större område. Arbetsgivare inser att det inte räcker att arbetsgivarvarumärket är 
starkt och är beredda att lägga resurser på att marknadsföra även bostadsorten.

O

Trend 1.



Den offentliga aktörens roll kopplat till platsattraktion är därför än viktigare 
att definiera och särskilja. Bäst sammanfattas rollen i tre delar. VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

Platsmarknadsföring är alltså inte enbart  
ett område dedikerat för kommunfolk.  
Det är en fråga som berör och intresserar 
många aktörer. Om du jobbar på en  
kommun, ett destinationsbolag, en region 
eller liknande är det viktigt att inte stirra  
dig blind på den geografiska platsen som 
kommungränsen skapar. Se vilka platser som 
finns i närheten av platsen och hur du kan 
vara den kunskapsspridande möjliggöraren 
som ser helheten och får delarna att  
blomma tillsammans.

Trend 1.

1) Att vara en möjliggörare. 
Var den stöttande aktören som gör det som är svårt för den enskilda företagaren 
att klara av. Exempel är påverkansarbete och tunga insatser för platsutveckling. 

2) Att se till hela platsen. 
Se helheten, som till exempel hela kommunen. Var den som är bäst på att sälja in 
helheten men låt många olika varumärken få svängrum inom den stora helheten. 

3) Att vara en god kunskapsspridare. 
Sprid kunskapen som de enskilda företagen behöver för att attrahera människor.



GOCO HEALTH INNOVATION CITY
I Göteborg bygger man just nu ett kluster kring Astra Zeneca: GoCo Health  
Innovation City. Input från 5000 personer har resulterat i en stadsdel helt  
utformad för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för innovation.  
Stadsdelen ska attrahera forskare, entreprenörer och talanger från hela  
världen med ett grönt och cykelvänligt område bestående av företag, bostäder, 
hotell och levande bottenvåningar med banbrytande, tekniska lösningar.

BODEN
I Boden sker massiva investeringar. Här är de bra på att arbeta med det  
som skapar goda förutsättningar för investeringar. Dessutom finns produktions
resurserna och det görs stora investeringar som rör energi, stål och vätgas.  
Just nu är H2 Green Steel en snackis. Det sägs att det är det största som hänt 
Boden sedan Bodens fästning. Investeringen i det som ska bli världens största 
vätgasanläggning för framställning av fossilfritt, grönt stål backas av flera tunga 
aktörer inom svenskt näringsliv. Dessutom räknar de med att investeringen  
sprider ringar på vattnet långt utanför Bodens kommungräns.

Exempel.



ag tycker att platser runt om i Sverige ska börja jobba  
mer som ett företag. Visst vore det smart om kommunerna 

jobbar mer med kompetensdriven platsutveckling för att attrahera 
talanger och människor som kan dra igång mer än bara det hen 
bidrar med på sitt jobb. En ort växer genom kompetens och det  
är människorna som gör platsen. Flyttar det in ett par kreativa  
entreprenörer eller talanger så händer det så otroligt mycket 
mer runt omkring och det är en underskattad 
källa till framgång för platser.

Fredrik Andersson, VD 4Potentials 

J



Trend 2.

Antal flyttar över en kommungräns.

Det är viktigt att komma ihåg att det är i åldern 18-35 år som  
de flesta flyttar sker. Det är där den största kritiska massan finns.  
Se graf hämtad från Charlotta Mellander och Lina Bjerkes forskning.

Nostalgi och familjevänlighet  
Småstadsdrömmen

takt med att storstäderna blir dyrare och mer trångbodda, ökar intresset  
för mindre platser. Idag är medelstora platser i Sverige stora vinnare, där  
ser vi en stor tillväxt. De medelstora städerna har de senaste åren vässat  

sitt utbud och kan idag fungera som ett fint alternativ till livet i storstaden.
När möjligheten att kunna arbeta remote tog ett rejält steg framåt började fler 

drömma om livet på en liten plats. Idag ser vi en förändring i människors attityder.  

I



lera olika sätt att leva är plötsligt möjligt. Än så länge syns det mer i 
attityder och media än i flyttstatistik. Vi får komma ihåg att flytten från 
storstaden till en liten ort till fjälls, långt ut på landet eller till sommar- 

stugan i skärgården inte är den vanligaste flytten. Men faktum kvarstår  flytt-
benägenheten är hög i åldern 1835 år och där finns ett fönster att kommunicera 
fördelarna med din plats.

Att skapa ett liv som harmonierar med ens intressen, familje- och arbetssituation  
är parametrar som starkt bidrar till val av bostadsort. För barnfamiljen är det barnens 
bästa som står högst på agendan och då utgår man från sin egen barndom.  
Antingen vill man bo på samma plats som man själv växte upp på, en liknande,  
eller kanske den man önskar att man vuxit upp på.

F

Trend 2.

VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

Nu finns det en större stolthet över att komma 
från en mindre stad och det snackas mer om 
flytt till mindre platser. Det känns idag möjligt 
för fler. Du har ett gyllene läge att läska dina 
målgrupper med livet på just din plats.  
Fundera på om ni kan göra en flytt enklare.  
Är din plats liten behöver du jobba hårdare  
för att få din plats att sticka ut och myck-
et handlar om platsutveckling snarare än 
platsmarknadsföring. Fundera över hur dina 
målgrupper kan bli en del av din plats.  
Det första steget är kanske inte att flytta dit, 
hur knyter du din målgrupp till dig?



SMART MOVE
I arbetet med att attrahera och behålla studenter och talanger har Örebro- 
regionen riktat in sig på målgruppen millenials och sett till att de hittar den  
information och inspiration på en sajt som tilltalar dem. Smart Move är en  
digital smällkaramell. Det är ett samarbete som paketerat om 29 kommunala 
webbplatser till en livsstilsportal. Sajten är en genomarbetad produktion  
som sticker ut från mängden både i formspråk och navigation. 

Exempel.



mart Move är ett färgsprakande smörgåsbord med  
glimten i ögat som riktar sig till unga vuxna i storstäderna. 

Kommunikationen är på målgruppens villkor där vi vill sätta  
en positiv livsstilskänsla hela vägen in i hjärtat.

Johan Arvidsson, 
projektledare Smart Move 

S



VARMA ZONER I DANMARK
Ett danskt forskningsprojekt har identifierat faktorer som skapar “varma zoner” 
 det som får människor att flytta till landsbygder. Det handlar om byarnas 
förutsättningar för kreativt skapande, sammanhållning och mötesplatserna.  
Även det som särskiljer byar från varandra. En av insikterna i projektet är att  
det vore bra att ha prova-på-boenden och att det är högutbildade personer  
med barn som flyttar in. Den gemensamma nämnaren för dem som flyttar  
till varma zoner är att de söker något som inte finns i stadsmiljö.

NORTHVOLT
I Skellefteå pratar man om Northvolt-effekten. En byggboom, satsningar  
på infrastruktur och en stark tro på framtiden följer i spåren av företagets  
etablering på orten. När batterifabriken står klar 2023 kommer 3000 personer  
att vara anställda där och det sprider ringar på vattnet. Underleverantörer  
får jobb, andra företag nyetablerar, bostäder byggs, infrastruktur förstärks  
och känslan av vind i seglen ökar.

Exempel.



istansarbete gör att hemmet och logistiken kring 
hemmet blir viktigare. Nya krav uppstår, exempelvis 

ett behov av att kunna sitta avskilt. 

Vikten av community och en känsla av samhörighet är större 
än någonsin. Här tror jag att innovationsmiljöer som exempelvis 
Science Parks kan tillgodose de här behoven.

Anna Broeders, Community & Employer Branding Manager, 
Linköping Science Park 

D



måstaden är framtidens vinnare och att vi nu kan jobba  
mer platsoberoende möjliggör detta. Men att sitta hemma  

och jobba fem dagar i veckan kommer vi snart att tröttna på. 

Därför blir det viktigt för mindre städer att skapa olika mötesplatser  
för jobb, fritid och sociala nätverk. Småstäder som kan vaska fram  
och utveckla sina befintliga guldkorn är framtiden.

Birger Boström, 
Näringslivschef, Tranås United

S



Ett platsoberoende arbetsliv
REMOTE WORK 

tt anställa remote innebär att arbetsgivarna kan välja och vraka på ett helt nytt sätt  
bland kompetens från nya delar av såväl Sverige som utlandet. Under pan demin har  
distansarbete blivit synonymt med hemmakontor, men riktigt så kommer det troligen inte 

att se ut framöver. När smittspridningen är under kontroll och vaccinationerna utrullade kommer vissa 
välja att gå tillbaka till sitt fysiska kontor. Men fram växer sannolikt en form av hybridlandskap där  
individen själv kan välja mellan olika kontorsalternativ efter vad som passar bäst just då. 

Platser som anpassar sin infrastruktur efter det invånarna söker och önskar blir vinnare.  
Att underlätta och skapa möjligheter för att såväl den enskilda individen som näringslivet ska 
få en dynamisk vardag blir en framgångsfaktor. Det kan handla om smart, nytt och oväntat  
nytt jande av befintliga lokaler, trygg och bred tillgång på fiber eller att som offentlig aktör  
gå i bräschen och själv vara ett gott exempel.

A

Trend 3.

VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

En ordentlig arbetsplats och ett socialt  
sammanhang är viktigt för oss som individer. 
Framtidens remote work blir inte synonymt 
med att arbeta hemifrån. Fundera därför på 
hur din plats tillgodoser framtidens plats- 
oberoende arbetsliv. Vilka trådar behöver  
du dra i för att få till de där smarta mötes- 
platserna och jobbställena? Är fastighets- 
ägarna på din plats på tårna och vilka har 
du som kan fylla lokaler med innehåll  
a la 2020-talet?



THE REMOTE LAB
I Östersund finns The Remote Lab som är experter på och har lång  
erfarenhet av distansarbete. Där samlas och förmedlas kompetens inom  
området. De gör också egna studier och events som fokuserar på det  
som rör framtidens plats-oberoende arbetsliv. 

TULSA REMOTE
Tulsa i Oklahoma tar ett spännande grepp i jakten på talanger.  
De vänder sig till personer som har en sysselsättning och kan jobba  
på distans. De vill att du tar med dig ditt jobb och bosätter dig i Tulsa under  
ett år. Första omgången fick de in 10.000 ansökningar från 150 länder och  
100 personer antogs. Varje antagen person får 10.000 dollar i cash, en  
arbetsplats, exklusiva events och blir en del av en community.

Exempel.



m man får säga flax om pandemin så hade vi flax.  
Vi hade mycket svårare att beskriva att det här var en  

stor och global trend innan corona. Nu förstår alla och alla förstår 
varför man måste arbeta med frågor som rör remote work.

Maria S Wiklander, 
The Remote Lab

O



n tydlig trend jag ser är att arbetsgivare börjar lyfta 
fram möjligheten att arbeta från valfri geografisk plats 

som en förmån för att kunna attrahera talang och kompetens. 
Som följdeffekt ökar betydelsen för platsers erbjudande 
i form av livskvalitet och livsstil. 

Niclas Söör, 
grundare DoSpace

E



åra medarbetare finns spridda över nio tidszoner  
och många av dem har ännu inte träffats eftersom de  

anställts remote. När pandemin slog till fick våra medarbetare 
använda tio procent av sin tid för att agera i ett lokalt projekt som 
bidrog till något gott i en svår tid. Det kunde vara att hjälpa en 
granne att handla eller att arbeta för en välgörenhetsorganisation.  
Vi fick jättebra feedback från våra anställda och det blev en 
viktig del av hur vi tog oss igenom en tuff period.

Emil Eifrém, 
VD, Neo4j 

V



Strukturomvandling i städerna och urbana element till landsbygderna
CO-WORKING & COMMUNITY 

lera städer var redan innan pandemin på väg mot en strukturomvandling och  
anpassning till utmaningarna inom klimat och miljö. Det handlar om att skapa  
mer eller mindre självförsörjande stadsdelar, där bilen i princip spelat ut sin roll  

och där stadskärnorna blir upplevelsebaserade. Fastighetsägare och kommuner behöver  
arbeta i symbios och det blir viktigt med folkliv och gröna lungor i städerna. 

Det kan handla om att stora livsmedelsbutiker förvandlar parkeringsplatser till urban odling  
med odlingsväggar. I framtiden är det kanske lika självklart med en kvartersyta för gemensam  
odling som det är med en plats för sopsortering. Stora parkeringsgarage kan förvandlas till  
community gardens. Medan vi i städerna ser allt fler inslag av rurala element ser vi fler  
urbana element på våra landsbygder. Här poppar obemannade servicebutiker upp och  
kanske ser vi såväl gästhamnar som bygdegårdar extraknäcka som co-working platser.  
Våra platser kommer i större utsträckning vara i ständig omformning där anpassningen inte sker  
efter vad som är tekniskt möjligt, utan vad invånarna efterfrågar för att leva det liv de önskar.

F

Trend 4.

VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

Nu gäller det att hitta investerare och satsa  
på utveckling som harmonierar med efter-
frågan och skapar attraktionskraft. I tätort och 
på landsbygd. Släpp taget om gamla målbilder 
och leta aktivt efter personer som tänker nytt 
och bidrar till utveckling av platsen. Fundera 
över hur urbant och ruralt kan korsas och  
mixas. Utmana, inspirera och innovera.



15 MINUTE CITIES OCH STREET MOVES
15 minute cities och Street Moves är två olika exempel på varumärken som  
skapar produkter som ger invånare i städer möjlighet att anpassa sin närmiljö  
för att få in mer av det gröna och lantliga som saknas i traditionell stadsmiljö.  
Byggsatser och moduler som snabbt kan ställas på plats för att skapa yta för  
lek, utegym, odling, sociala knutpunkter och annat som ger en gata mer liv.

AGRIHOOD
Samhällsformen Agrihood är en växande trend i USA. Bostadsområden och  
mindre samhällen skapas i anslutning till gårdar och jordbruk. Här odlar man 
sina egna grönsaker och kompletterar det med råvaror från de lokala bönderna, 
arbetar remote och onlineshoppar det som inte finns att få tag i lokalt. Husen 
ligger nära varandra för att lämna så lite avtryck som möjligt och skapa korta 
cykel och gångavstånd. Ofta finns ett torg eller en samlingsplats för en farmers 
market där man kan köpa hyperlokal mat direkt från bönderna. 

Exempel.



avsett vad jag kommer att jobba med är det viktigare  
att göra gott och utvecklas än att tjäna mycket pengar.  

När jag tänker på var jag vill bo är det en viss känsla jag söker, det  
ska vara en hemtrevlig stad. Jag har kikat lite på Jönköping och  
Göteborg, det är fina städer som kan kännas som hemma.  
Stockholm är kul att åka till men jag vill inte bo där.

Freja Wimmergren, 
elev på Kristinebergsskolan i Oskarshamn
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ag önskar mig ett dubbelt ledarskap. Någon som kan arbeta  
jämte kommundirektör, en slags borgmästare, någon som kan  

agera kaospilot. Det ska vara en fri och kreativ roll frånkopplad  
de traditionella ansvaren som vård, skola och omsorg. 

Borgmästaren ska ha som uppgift att fokusera på att driva det som 
gäller etablering, jobbskapande aktiviteter, näringslivsaktiviteter, kultur, 
arkitektur och stadsplanering. Ett uppdrag som innefattar allt det där 
som ses som lustfyllt och normalt ligger utanför kärnuppdraget men 
som också är det som attraherar nya talanger och investeringar. 

Martin Roos, VD, Destination Eskilstuna AB
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Placebrander.

PLACEBRANDER BRINNER FÖR att göra platser attraktiva med  
syfte att generera besökare, invånare och investeringar. 
Vi sprider kunskap inom platsmarknadsföring och platsutveck-
ling. Det görs genom konsulttjänster, trendspaningar, events och 
föredrag. Bolaget grundades 2013 och har sedan dess anlitats av 
kommuner, destinationsbolag, besöks näringsföretag, regionala 
aktörer och näringslivs konstellationer över hela Sverige. 

placebrander.se | info@placebrander.se | @placebrander
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