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Nya förutsättningar för staden

� Ökad bilism och rörlighet

� Människor mer rörliga och flyttbenägna

� Koncentration till allt större städer

� Konsumtionen växer och dess syfte förändras

� Staden är inte bara en handelsplats – mötesplats, arena för upplevelser

� Från råvaror och industri till K-samhället: kreativitet, kunskap och kultur

� Jobb och tillväxt följer människor



Vad genererar tillväxt?
Attraktiv miljö, öppen 
livsstil och bra 
bostadsmarknad

Nya företag och 
bättre arbetsmarknad 

Ökad inflyttning och 
fler investeringar 

Ökade skatteintäkter 
och mer välmående 
kommun 



Platsens förmåga att 
attrahera är 
avgörande



Vad får oss 
att flytta?



Rörlighet – Three big moves

Individen

The young and the restless

Married with children

When the kids are gone

Källa: Florida (2008) Who´s your city
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Platsens kvaliteter
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Platsens kvaliteter

Fysisk miljö, läge, infrastruktur, arkitektur, 
arbetsmarknad och bostadsutbud Vad finns där?

Vem finns där?

Vad är på gång?

Kvaliteter

Humankapital, mångfald, ”mating-market”, livsstil, 
öppenhet, sociala nätverk och engagemang 

Stadspuls, uteliv, shoppingutbud, 
kultur, evenemang och nöjen, 







Platsens identitet
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Platsens identitet - Vem är din stad?
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Hur förmedlas bilden?
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identitet 
och 
självbildReklam och PR

Nyhetsinnehåll
Lokala världsmästare

Bemötande
Invånare som goda 

ambassadörer

Invånarnas 
uppfattning



Ingenting säger 
så mycket om en 

stad som de 
människor som 

bor där



• Befolkningstäthet
• Byggnadernas karaktär
• Gatuliv/puls
• Invånarnas livsstil
• Singelhushåll
• Uteliv/nöjesliv Urbanisering



• Handel
• Restauranger, 

kaféer 
• Hotell, biografer, 

muséer, kyrkor
• Marknader, event, 

parker, lekplatser
• Mötesplatser
• Mångfald och 

unikitet/originalitet

Stadens 
utbud



• Sociala kontakter
• Samboende
• Vänner och 

grannar
• Föreningsliv
• Fackligt anslutna
• Yrkesverksamma
• Litar på 

medmänniskor

Sociala 
nätverk



• Friska och aktiva 
invånare

• Tillgänglig natur 
skog, hav, berg, fors 
etc

• Ekologisk profil/ 
miljömedvetenhet

Hälsa 
och miljö



• Högt i tak för 
olikhet,  
oliktänkande och 
olika livsstilsval

• Inställning till 
flyktingar

• Inställning till 
homosexuella

• Inställning till 
mångkultur

• Andel utlandsfödda

Mångfald 
och 

tolerans



• Intresse för politik
• Andel soffliggare
• Andel tidningsläsare
• Möjlighet att påverka
• Kontakt med politiker 

och beslutsfattare
• Nöjd med demokratinEngagemang



• Kulturaktivitet
• Skapande individer
• Kulturinstitutioner
• Gatukonst
• Varumärkes-

byggande
• Positiv 

uppmärksamhet
• Bra kunder
• Diversifierat 

kvällsliv – Evening
economy

Kultur



• Nöjd med olika serviceområden
• Nöjd med kommunens insatser/Bra att bo i kommunen
• Hemhörighet
• Nöjd med livet

Lycka = The X-factor



Fastigheter är inte flyttbara
Det medför att dess långsiktiga lönsamhet avgörs av den omedelbara 

omgivningens kvalitetsutveckling, den ekonomiska utvecklingen i orten 

och regionen och kanske ytterst av infrastrukturella beslut som ligger långt 

ifrån fastighetsägarens beslutsrevir.



Från ett C-läge till ett A-läge





• En attraktiv stad är en stad i rörelse – jobba med b åde push- och 
pullfaktorer

• Det blir ingen utveckling utan förändring, men förä ndringsarbete 
är krävande

• Gräv där du står – Tillväxt börjar med stadens kvali teter

• Ensam är inte stark – Dessa frågor är för omfattande  och krävande att 
hantera enskilt för såväl kommun som näringsliv

• En gemensamt satsad krona ger mångfalt mer tillbaka  än en enskilt 
satsad krona

• Varje stad har sina möjligheter men också sina begr änsningar. Varje 
stad kan inte vara bäst på allt, däremot kan varje stad vara bäst på 
någonting 

• ”En stad utan visioner har ingen framtid”



Tack!                             

@RudolfAntoni

Tel:    0709 55 60 13
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