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ABSTRAKT 
 

"Vad som gör en plats attraktiv är en fråga som diskuterats under många år. Precis 

som många andra forskningsfält så svänger trender och infallsvinklar. Likaså kan sva-

ret variera över tid. Industrialismens samhälle byggde förmodligen på helt andra 

premisser än det postmoderna. 

Forskningen kan grovt delas upp i två läger. Den ena sidan som säger att det är män-

niskorna som gör platsen attraktiv. Tillräckligt många intressanta och kreativa män-

niskor på en plats gör att det i sig drar till sig ytterligare människor och på så vis ut-

gör en positiv spiral. Den här sidan har primärt de yrkesaktiva och de boende som 

målgrupp. 

Den andra sidan säger att det är platsen och dess fysiska utformning och samhälls-

service som är magneten som drar människor till sig och på så vis skapar samma po-

sitiva spiral. Satsa på skolor, kollektivtrafik och gynnsamma skattetryck så kommer 

platsen att ses som attraktiv. I det här fallet så är det de yrkesutövande inom sam-

hällsplanering och fysisk utformning som är den primära målgruppen. 

Vi berör också de socialpsykologiska aspekterna av mänskligt beteende. Vi kan med 

hjälp av den forskningen finna mekanismer som talar för att en plats attraktivitet 

ökar när människor strömmar till. Detta är alltså bekräftat via ganska djupgående 

mänskliga processer. 

Frågan för oss som arbetar med det här på daglig basis kvarstår. Är det samlingen 

individer som avgör eller är det platsens utformning som lockar. Vad är det som 

kommer först? Florida exemplifierar detta genom att ställa frågan till sig själv: 

”Vad kommer först - jobben eller människorna?”  

Hans svar: ingen, utan båda. 

Vi tror att båda teorierna har en plats och en sanning för en större bild. Det är för-

modligen så att bara för att man väljer det ena kan man inte utesluta det andra. Den 

kommun som kan parera dessa två på det sättet är förmodligen den kommun som 

kommer få mest spännande saker att hända." 

Nyckeln till platsens attraktivitet kallar vi: 

”Att få människor att strömma till”. 
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INLEDNING 
 

Vad är attraktiva investeringar? Vet vi vad som genererar tillväxt och vad är tillväxt? 

Vi måste veta mer om vad som driver vad innan vi kan bedöma en idé/tanke om in-

vestering.  

NSE har under hela hösten läst in sig på ämnet ur ett vetenskapligt perspektiv. Eko-

nomisk geografi samt en del sociologiska teorier som har gett en hyfsad bild över 

vart fältet står för närvarande. Vilka människor vill ha vad, kluster, platsens betydel-

se, boende, möjligheter till jobb etc.  

Vi har haft VGR:s rapport "Skaraborg och attraktiviteten" i botten, läst in vetenskap-

lig litteratur samt bevakat en del konferenser och talare på området.  

 

SYFTE  &  MÅL 
 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns vedertagna resonemang 

kring vad som gör en geografisk plats attraktiv. Attraktivitet är i det här fallet syno-

nymt med det slutliga målet ekonomisk tillväxt. 

Målet med studien är att skapa ett kunskapsunderlag för termen ”attraktivitet” i lju-

set av geografisk plats. 

Målet i sin förlängning är att beslutsfattare och tjänstemän inom Skövde Kommun 

enas kring en gemensam diskussionsbas. 

 

METOD,  MATERIAL  &  GENOMFÖRANDE 
 

Vi har valt att studera platsers attraktivitet genom litteraturstudier. Urvalet av litte-

ratur har gått till så att vi fokuserat på den ledande teoretikern i vetenskapen om 

platsers attraktivitet, Richard Florida. Via Floridas böcker har vi sedan gått vidare via 

hans källhänvisningar. Via en sökning på Florida och hans teorier, har vi mött delar 

av hans kritiker. 

Vidare har vi besökt två seminarier på ämnet. Talarna är angivna i avsnittet referen-

ser. 

I december 2012 var vi på en föreläsning som hölls av Lobo, Stolarick och Mellander 

som utgör stora delar av Floridas forskningsteam. Där upplevde vi att vi fick mycket 

information samt en bekräftelse på att vi förstått syftet med litteraturen. 
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Vi har läst in litteraturen och sammanfattat den via mail och diskussioner med var-

andra. Det är dessa tillfällen som ligger till grund för avsnitten nedan. 

 

 
 
METODKRITIK 
 

Rent vetenskapligt är det inte tillräckligt att till synes godtyckligt välja ut litteratur för 

att sedan koka ner den i den här rapporten. Man kan argumentera för att vi förbisett 

viktiga teoretiker alternativt att vi inte på ett tillräckligt bra sätt satt kunskapen i ett 

sammanhang, men vi upplever ha gjort vårt yttersta för att få en nyanserad bild. 

Vidare finns det risk i att vi haft så täta diskussioner, såväl verbala som skriftliga. Det 

finns alltid en risk för att man blir påverkad av upplevd konsensus. 
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POLARISERING 
 

Globalisering syftar till att beskriva den rörelse som gör att världen upplevs som 

”mindre”. Avstånden mellan individer och platser krymper i takt med att teknologin 

utvecklas samt att ekonomin blir mer global. Vi har idag möjligheter som tidigare ge-

nerationer inte hade genom resande och information, för att välja några exempel. 

Urbanisering är ett sätt att beskriva att individer i allt större utsträckning flyttar in till 

redan befolkade platser, städer. Årsskiftet 2008/2009 inträdde det historiska faktum 

att en majoritet av världens befolkning numera bor i städer
1
. 

Richard Florida och hans team har valt att närma sig dessa begrepp från ett lite an-

norlunda håll. Man har sammanställt data över vad vi valt att kalla polariserande rö-

relser. Det betyder att man har ställt frågor som ”Vart i världen sker mest produk-

tion”,” Vart i världen sker mest innovation”, ”Vart i världen finns de finansiella rörel-

serna” etc.   

Resultatet av dessa kartor (se bilaga) är vad man valt att kalla en så kallad ”spiky 

world”. En ”spetsig” värld. Intellektuellt såväl som finansiellt kapital verkar ha en po-

lariserande rörelse. Det dras till varandra. Världen ser ut att bli allt mer specialiserad, 

polariserad. 

Florida hävdar att vi i allt större utsträckning sysslar med ”peek-to-peek-activity”. 

Det betyder att dessa ”toppar”/”spetsar” i allt högre grad samverkar med varandra. 

Florida argumenterar implicit för att städer och till och med nationers gränser blir 

allt mer oviktigt. Nationsgränser definierar inte längre ekonomin. Istället föreslår han 

att världen håller på att utveckla ”megaregions”. En megaregion är regioner på mel-

lan 5-100 miljoner invånare. Världens fjärde största megaregion är AM-Brus-Twerp 

(Amsterdam-Bryssel-Antwerpen) som tillsammans innehåller 60 miljoner människor 

och står för 1,5 biljoner dollar i omsättning. 

Världen är inte platt den är spetsig. 

 

  

                                                                 
1
 FN:s befolkningsfond UNFPA 
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FORSKNINGENS PERSPEKTIV 
 

En plats attraktivitet har till dags dato huvudsakligen studerats utifrån disciplinerna 

”ekonomisk geografi” och ”urban planning”. ”Urban planning” är en disciplin vars 

motsvarighet vi har haft svårt att hitta i Sverige.  

Vi har strävat efter att läsa och lyssna på forskare inom dessa discipliner och deras 

resultat. Inom dessa två verkar det som att man kan välja två olika inriktningar; 

Den ena inriktningen sätter människan i främsta rummet och den andra sätter den 

fysiska planeringen i främsta rummet.  

Vi börjar med att redogöra för den förstnämnda. 

”Urban planning”, i perspektiv givet av humankapitalteorin, förespråkas främst av ti-

digare teoretiker Jane Jacobs och den samtida Richard Florida. Humankapitalteorin 

argumenterar för att människan är de frästa kapitalet och tillgången i platsens at-

traktivitet. Båda sätter individen som nyckel för en plats attraktivitet. ”Jobs follows 

people” är ett av flera berömda citat av Jane. Hon menar med sin forskning, som 

ägde rum redan under 60-talet, att människans initiativkraft och vilja att leva sitt liv 

så intressant mångfaldigt som möjligt gör att man ”skapar” sig en attraktiv plats. Vi 

människor har en inneboende vilja att bygga sammanhang, mjuka såväl som hårda 

för att vi skall trivas på den plats där vi är. Vill man kraftigt överdriva betydelsen av 

Jane Jacob´s citat brukar vi säga att: bara du sätter tillräckligt många människor på 

en plats så kommer de av sig själva bygga sammanhang, mötesplatser och ”attrakti-

vitet”. 

Attraktivitet i det här sammanhanget är tillväxt i form av flera människor, yrken, in-

tressen etc. på samma plats. 

Efterföljande teoretiker, såsom Richard Florida, har anammat tesen men utvecklat 

den. Nu pratar vi främst attraktivitet såsom ekonomisk tillväxt. Detta ger avtryck i 

hur man skall uppnå attraktivitet. 

Florida förespråkar även han, att man samlar individer på samma plats. En kritisk 

massa individer kommer enligt Florida att till slut börja utgöra en ”magneteffekt”. 

Gruppen blir så att säga större än sig själv och börjar dra till sig/attrahera andra indi-

vider. 

Dock menar Florida att det inte är riktigt vilka individer som helst. Han skiljer på de 

”mobila” och de ”rotade”. De mobila är individer som i de allra flesta fall har en ef-

tergymnasial utbildning, universitetsutbildning och därigenom ett yrke som inte på 

samma vis är bundet till en fysisk plats. I och med detta så ökar platsens betydelse, 

menar han. Detta kan te sig motsägelsefullt men poängen är att eftersom de mobila 

kan välja vart de skall bo och verka, så väljer de ort utifrån andra parametrar än vad 

man traditionellt gjort. 

De rotade är de som har yrken som är bundna till den fysiska arbetsplatsen. 
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DEN  KREATIVA  KLASSEN 
 

De mobila individerna är de som Florida kallar för den ”kreativa klassen”. Vid en för-

sta anblick ter det sig som att de kreativa är alla yrken som har med någon form av 

kreativitet att göra. Så är de nödvändigtvis inte. Den kreativa klassen består av yrken 

såsom: 

1. Data- och matematiska yrken 
2. Arkitekter och ingenjörer 
3. Natur- och samhällsvetenskapliga yrken 
4. Pedagogiska, utbildning- och biblioteksyrken 
5. Konst, design, underhållning, sport- och mediayrken 
6. Chefsyrken 
7. Affärs- och finansyrken 
8. Jurister 
9. Läkare 
10. Försäljningschefer och key account-funktioner 

 

Florida går till och med så långt att han gjort studier på dessa kategorier och hittat 

gemensamma nämnare i såväl personlighet som i genetiska förutsättningar. Man har 

tittat på såväl värderingar som vad som motiverar den kreativa klassen. Syftet är att 

ackumulera kunskap som kan leda till ett mer systematiskt och effektivt sätt att at-

trahera dessa kategorier. Studierna har gjorts genom att via enkäter fråga personer 

som innehar ovan nämnda yrken. 

Karaktäristiskt för medlemmar av den kreativa klassen är: 

 Utmärkt finmotorik 

 Kognitivt skickliga 

 Socialt intelligent 
 
Den kreativa klassens värderingar: 

1) Höga krav på individualism. 
2) Höga krav på meriter. 
3) Höga krav på mångfald och öppenhet. 

 
Vad motiverar den kreativa klassen: 

1) Grundlönen är inte det primära incitamentet för valet av yrke 
2) Peer recognition - översätts ungefär med att man har bra kamrater och kan as-

sociera sig med ”höjdare”. 
3) Lokalisering och samhälle 
4) Möjligheten att genom bra insatser påverka lön eller andra förmåner. 

 
På senare tid (efter 2008) så har man reviderat vilka som ingår i den kreativa klassen. 

Dr. Kevin Stolarick har tillsammans med Florida omdefinierat vilka som ingår och 

akronymen för den kreativa klassen är numera (Technology, Artist, Professional, 

Education) TAPE: 

 Teknologi 

 Konstnär/artist 

 Kvalificerade yrken och ledande befattningar 
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 Lärare och utbildare 
 

Man hävdar att tillräckligt många yrken och personer ifrån den kreativa klassen på 

en avgränsad geografisk yta kommer ge en tilldragande effekt på likasinnade, förut-

satt att platsen har det som strategi och skapar förutsättningar för effekten att upp-

stå. 

Är då övriga medlemmar som inte innefattas av TAPE inte viktiga? 

Nej, menar Florida. Man kan se att eftersom kreativa klassens medlemmar väljer 

plats utifrån dess innehåll och inte utifrån att de faktiskt måste arbeta och verka där 

så blir platsens erbjudande till dessa individer extremt viktigt. Artisteri, servicein-

stanser, handel, trafik, förskolor och boende, bara för att nämna något av allt som 

spelar in i valet av ort. 

Florida har studerat vad en plats behöver fokusera på för att vara attraktiv för den 

kreativa klassen. Enligt hans slutsatser behöver en plats fokusera på 3T för att vara 

attraktiv för den kreativa klassen. 

1. Teknologi 
2. Talang 
3. Tolerans 

 
Teknologi; med teknologi menas att platsen behöver ha, alternativt eftersträva, en 

hög grad av teknologi, i form av spets såsom; innovationer, välutvecklade produkter 

samt en infrastruktur för att främja detta. 

Talang; med talang menas att platsen behöver ha ett system för att locka till sig ta-

langer inom olika yrkeskategorier. Talanger som i nya och befintliga, dessa kan då 

ges möjlighet att utöva sitt yrke och utveckla både sig själva och sin kunskap för att 

utveckla spets inom sina respektive områden. Förmågan att locka dem är viktig lika-

så förmågan att behålla dem. 

Tolerans; tolerans är en faktor som man sett är viktig för den kreativa klassen. Man 

kan se att de samhällena med högst grad av den kreativa klassen är också de samhäl-

lena med högst grad av tolerans. Dessa individer sätter stora krav på tolerans. Flori-

da har till och med utvecklat ett så kallat ”gay-index” där han försöker påvisa att 

samhällen med hög grad av homosexuella även är samhällen med hög grad av med-

lemmar i den kreativa klassen. 

Florida tydliggör också att detta inte betyder att medlemmar av den kreativa klassen 

per definition själva är homosexuella, han säger att medlemmar av den kreativa 

klassen ställer krav på sin ort/plats där ett av kraven är att vara tolerant mot exem-

pelvis homosexuella. 

Gay-index ger i vår bedömning en inte helt korrekt bild då vi tror att det är minorite-

ter alternativt utsatta grupper i stort som den kreativa klassen värnar om inte homo-

sexuella som utpekad grupp. 

För att sammanfatta ovan nämnda kan man säga att: 

”Individen gör platsen attraktiv” 
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Det verkar som att det är främst i Europa som Florida och hans förespråkare möter 

sina främsta kritiker. Den europeiska traditionen har inte samma syn på individen, 

även om humankapitalteorin på senare år fått fäste även här. 

 

MUSTERD  &  PECK 
 

Teoretikerna Musterd och Peck är några av flera som kritiserat Florida för använ-

dandet av data samt identifierat att det är faktiskt inte alla kategorier i den kreativa 

klassen som genererar ekonomisk tillväxt. Man har då valt att se på städer som haft 

en hög grad av ”artisteri” och man kan då se att de inte nödvändigtvis växer snab-

bast ekonomiskt. Dr. Stolarick förtydligar vid sin föreläsning i Jönköping vintern 2012 

att det är viktigt att komma ihåg att det är bara Technology och Professional and 

Managerial som driver tillväxt.  

Slutsatsen blir således att ekonomisk tillväxt verkar genereras främst av några få 

medlemmar av den kreativa klassen. Det faktum att man på senare tid tagit fram 

TAPE ser vi som en bekräftelse på att det ligger något i den observationen. 

Att ett sådant synsätt kan tolkas som elitistiskt kan möjligen ses som ett bekymmer 

men all data finns där och bör beaktas för vad den är. 

Muster och Peck vill gärna påvisa de effekter som en förnyad stadskärna kan innebä-

ra för en plats attraktivitet. Här finns återigen av naturliga skäl de flesta skälen i Eu-

ropa. Europas historia är präglad utav städer som växt upp kring industrin främst i 

efterkrigstiden och därigenom utvecklat sina citykärnor därefter. 

Dessa citykärnor har utarmats på boende av flera olika anledningar. Att platsen är 

sliten och estetiskt icke tilltalande, i kombination med bristande utbud för vardagsli-

vet, tros vara några orsaker av flera. Det finns flera olika exempel på fall där man fo-

kuserat på att rusta upp och ”återta” citykärnan. Detta med relativt goda resultat. 

Det som verkar vara gemensamt för dessa städer är att man kombinerat boende 

med utbud. 

Man kan också se en tendens där de så kallade ”echo-boomer” generationen (bar-

nen till baby-boom generationen), inte vill pendla i samma utsträckning och ställer 

därmed krav på att kunna leva och arbeta på samma plats. 

 

KLUSTER 
 

Ett kluster är i ekonomiska termer en agglomeration av företag inom samma eller 

liknande bransch. Syftet med ett kluster är att man skall kunna skapa gemensamma 

samarbetsområden. I sin förlängning vill man att det skall leda till kostnadsbespa-

ringar samt ytterligare affärer. Ett kluster ses också som en positiv miljö för nyföre-

tagande, då man tänker sig att nya företag direkt hamnar i en stärkande miljö. 
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Musterd och Peck i sina texter ”varna” för kluster som fenomen betraktat. Anled-

ningen till att vi läst in oss på material om kluster är att Musterd och Peck kritiserade 

kluster som fenomen och hävdar i sin litteraturstudie att det är en form som har haft 

sin tid och sina glansdagar. Musterd och Peck menar i sin studie att platsens attrakti-

vitet utifrån humankapital och stadens förutsättningar är överordnat. 

Att bilda ett kluster löser ingenting, menar man. Det finns flera problematiska utma-

ningar med ett kluster: 

 Hur säkrar man kunskapsöverföringen mellan enheterna i ett kluster? 

 Hur skapar man ägandeskap i ett kluster? 

 Hur kan man nyttja synergierna i ett kluster? 
 

Bland annat, med ovan nämnda, kan vi konstatera att kluster mer passar som mark-

nadsföringsfenomen och att det i sig möjligen kan signalera att samhället kraftsam-

lat på en plats etc. 

Dock så finns det en del viktiga lärdomar som bör dockas in i det som vi i Skövde vill 

lära oss om attraktivitet. 

 Kluster är geografiskt beroende av närhet 

 Det är väldigt svårt att få kluster att hänga ihop på ett bra sätt 

 Kluster kan vara ett bra verktyg att stötta platsens attraktivitet 

 Kluster måste växa organiskt i första hand 

 Med ovan nämnda kan man se att ett växande kluster i sin allra mest expansiva 
miljö är en ganska ”stökig” miljö. 

 
Även Florida pratar om ”klustereffekten”, i själva verket är det i vår mening en pola-

risering. Han pratar om hur folk i allt större utsträckning flyttar dit andra bor. 

Man kan se att städer är ”superlinjära”. Att en stad är superlinjär betyder att desto 

större stadens befolkning är desto större andel innovationer och välstånd per capita. 

Detta menar Florida är en effekt av ”klustereffekten” 

Florida använder Jane Jacobs för att argumentera för vikten av innovation. Jacobs 

pratar om att en stad (precis som ett bolag) kan växa genom differentiering
2
 eller 

expansion. Det verkar som att det är bara differentiering som ger verklig effekt över 

lång tid. 

Att expandera innebär att man gör samma sak men i större skala, en sådan expan-

sion når en maxgräns förr eller senare. Den stad som växer genom differentiering är 

den som kommer klara sig längst och bli störst. Detta stärker tesen som ges av Mus-

terd & Peck att kluster som företeelse har en begränsad effekt på helheten. 

Fenomenet kluster är en utmärkt magnet för att locka till sig ”talent”. Men, om det 

är ”talent” man är ute efter så är det just ”magneteffekten” man vill åt. Det kan då 

finnas fler sätt än nämnda att lyckas med det på. 

För att sammanfatta ovan nämnda kan man säga att: 

”Platsen lockar individen” 

                                                                 
2
 Skilja sig gentemot sina konkurrenter 
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ETT  FJÄRDE  T 
 

Ovanstående slutsats bekräftas sedermera på senare tid av Richard Florida och hans 

team genom att man identifierat ett fjärde T i sin tidigare uppställning av 3T. 

Det fjärde T:et står för ”Territory assets” fritt översatt till ”Platsens tillgångar”. 

Vad som är viktigt enligt Florida vad gäller det fjärde T:et 

1. VAD är där? 
2. VEM är där? 
3. VAD händer? 

 
Med det fjärde T:et vill man omfamna det faktum att platsens fysiska utformning in-

verkar på dess attraktivitet. Individer vill bo på tillgängliga och vackra platser och det 

verkar som att det är viktigt som en del av ett pussel. 

När man då talar mycket om dessa T, samtidigt som man pratar om särskilda yrken 

såsom TAPE, kan man dra slutsatsen att det är utbildning och utbildade yrken som 

krävs för att skapa en attraktiv plats. 

Det är en missuppfattning enligt Florida att det finns ett linjärt samband mellan aka-

demi-nyföretagande- attraktivitet. Florida säger till och med att ett sådant synsätt är 

naivt. Universiteten har ett mycket större ansvar för de 3 T:na, annars blir det ”inte 

på riktigt”. Universitetet måste ta ansvar för T:na och bredda sin upplevelse och ut-

bud för att bygga attraktivitet på en plats. 

SOCIALPSYKOLOGI  
 

Snart hundra år av psykologisk och socialpsykologisk forskning kring hur människor 

fungerar i grupp bekräftar teorierna kring attraktivitet som vi beskriver i den här 

rapporten. Detta för att det relaterar starkt till de teorier och slutsatser som forsk-

ningen kring platsers attraktivitet beskrivit. VI kan se att det finns individuella meka-

nismer som kan bekräfta tesen om människors vilja att agera i större sammanhang 

 

GRUPPER OCH IDENTITET  
 

Vi människor är hopplöst sociala varelser. Forskning har genom åren visat att vi sö-

ker oss till individer och grupper på olika sätt. Såväl systematiskt som mer slump-

mässigt. Att så sker kan man genom olika experiment visa, likaså hur det sker i viss 

utsträckning.  

Således bär vi med oss premissen att människan är en social varelse. 

Att vara social innebär i stora delar att ingå olika relationer såväl med ”utgrupper” 

som med ”ingrupper” samt individer. Vi har försökt på ett komprimerat sätt redovisa 

på två starka strömningar inom disciplinen ”urban planning”. Även om de två närmar 
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sig till synes samma nycklar från två olika håll så är det vår bedömning att båda byg-

ger i grund och botten på att vi människor är sociala varelser. De antar att männi-

skan vill relatera, socialisera och att det är just detta som drar oss till och mot var-

andra. 

Vi söker oss till och har en tendens av att fascineras av individer/grupper med tydliga 

och ibland starka identiteter. Stark i den meningen att den är tydlig. Teorin om den 

kreativa klassen bygger på just detta argument. 

Tydlighet är ofta synonymt med enkelhet, enkelhet är i det här fallet synonymt med 

något positivt. Alla intryck som kommer till oss genom vår vardag behöver sorteras 

och processas enligt vissa neurologiska och psykologiska scheman. Ett schema inne-

bär att vi stoppar in intryck i olika fack och sätter etiketter på dem för att enkelt 

kunna hantera dem alternativt plocka fram intrycket vid ett senare tillfälle. 

Allt som hjälper oss i den här processen genom att vara enkelt och tydligt är positivt 

och ”lätt att ta till sig”. Den negativa konsekvensen av den processen är exempelvis 

fördomar. 

Förmodligen är gruppen och val av grupper starka bärare av delar av vår identitet. Vi 

använder gruppen för att bekräfta oss själva i grund och botten. Den bekräftande 

processen går åt båda håll vilket betyder att gruppen bekräftar oss själva men ge-

nom att bidra till gruppen och få feedback från densamma så bekräftar vi även oss 

själva. I den här dynamiken som uppstår finns några begrepp vi vill nämna. 

Syftet med detta är att få en förståelse för hur vi människor socialiserar och att det i 

vissa fall är relativt sett starka krafter. Vi tror att det är viktigt för att förstå teorin om 

humankapitalet och de argument som bygger på att individer lockar andra individer. 

Identiteten är vår ”biljett” in i olika sociala sammanhang och vi har en uppsjö olika 

verktyg för att få den att passa in alternativt i vissa fall till och med justera den för 

att få det sociala samspelet att fungera. Det finns även en del begrepp som ligger till 

grund för hur vi närmar oss varandra socialt, vi ser att det dockar in i mekanismerna 

för en plats (kan ses som stor grupp i de fall vi pratar polarisering och kluster) attrak-

tivitet. 

SPEGLING  
 

Man kan se på barn i mycket tidiga stadier att de har förmågan att imitera och speg-

la olika typer av beteende. Detta är en mycket viktig del av inlärningsprocessen. 

Förmågan till imitation spelar en avgörande roll i vår kognitiva och sociala utveckling. 

Det är förmodligen en viktig pusselbit i socialiseringen av en individ, alltså dess för-

måga att hålla relationer till andra individer men även grupper. 

Som individer imiterar vi andras beteenden och värderingar utifrån såväl neurologis-

ka, biologiska samt sociala anledningar. Vi har en förmåga som vuxna att sortera i in-

trycken som vi vill imitera till en viss gräns. Hur det än ligger till med den saken så 

upplever vi att vi kan välja vilka beteenden vi vill imitera. Man kan även tänka sig att 

man ”imiterar” värderingar och övertygelser.  
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Det står i alla fall klart att vi aldrig slutar med detta. Förmodligen är det bland annat 

för att belöningen i form av, antingen undvikande av lidande eller belöning i form av 

acceptans, är så pass tydlig. Utan förmåga att imitera hade vi förlorat en oerhört vik-

tig del i socialisationsprocessen. 

Vi vill imitera för att passa in och ju tydligare signaler en individ/grupp, kanske till 

och med plats kan sända ut, desto lättare blir det att identifiera och därmed imitera. 

Florida och Jacobs argumenterar för att människor av samma intressen vill finnas 

och verka på samma plats. Hela tanken med kluster bygger även de på att speglings-

effekten är verklig. 

Det är högst troligt att om man lyckas samla vissa yrkeskategorier alternativt ”typer” 

av människor på en geografiskt avgränsad yta så ökar sannolikheten att individer 

utanför vill identifiera sig med gruppen av olika anledningar. Detta sker bland annat 

genom imitering. 

I vardagstal så pratar vi om att klä sig, prata som använda samma typ av utrustrning 

etc. Allt detta är tecken på den socialpsykologiska mekanismen ”imitation”. 

När man då sedan börjar närma sig den gruppen vars acceptans man eftersträvar så 

uppstår förr eller senare ett möte parterna emellan. Det mötet kan vara individ till 

grupp eller individ till individ. När detta så äger rum så finns det en rad termer som 

beskriver det som sker i det socialiserande mötet. 

 

 

RECIPROCITETSPRINCIPEN  
 

Reciprocitetsprincipe
3
n innebär enkelt sammanfattat att man belönar en god hand-

ling med en annan god handling. Dock är det viktigt att vi här inte pratar om ett di-

rekt utbyte av tjänster och gärningar. Reciprocitetsprincipen är ett socialt lim som 

utgör ett oerhört avancerat signal system i såväl relationer som socialisering.  

Gärningarna utbyts inte direkt med varandra men om person A gör mig en tjänst, 

detta kan ske genom ord eller handling så skapar det en ”indirekt” skuld i mig att 

gengälda gärningen på det ena eller det andra sättet. 

Till exempel om någon säger något snällt till mig på jobbet så skapar det en känsla av 

att vilja ge något tillbaka. Dagen efter väljer jag att bjuda på lunch. I sin tur genererar 

det samma känsla tillbaka och så påbörjas en liten, men viktig del, i det utbyte som vi 

kallar relation. 

Man kan också tänka sig att andra faktorer som imitation, gillande, likhet osv inte 

klickar och då kan man naturligtvis avbryta relationen och därmed känslan av 

”skuld”. 

                                                                 
3
 Cialdini & Trost, 1998; ”Social Psycholgy” AWA 1999 
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Men när vi har sökt oss till en ny person eller grupp så talar det för att individen från 

början har en vilja att passa in och när vi väl har börjat göra det och fått en respons 

hos den andra parten så kliver reciprocitetsnormen in och relationen kan börja. 

En plats kan ta initiativet till en sådan utbytesrelation genom sina förutsättningar. Vi 

kan se sådana effekter på Gothia Science Park där flera bolag stannar i miljön med 

argumenten att man där fått sin ”uppstart och bra hjälp”. 

 

KONFORMITET  
 

Konformitet är ett slags social inflytande som innebär att man ändrar sina värdering-

ar alternativt beteende i syfte att passa in i en grupp. 

Förändringen äger rum i direkt gensvar till verkligt eller föreställt grupptryck. Med 

föreställt grupptryck menas att man har en närvaro av gruppen mentalt även om 

man inte är där fysiskt. 

Konformitet kan förenklat definieras som ”att ge efter för grupptryck” (Crutchfield 

1955). Grupptryck kan ibland förväxlas med uteslutande negativa attribut varför 

”majoritetsinflytande” är ett mer passande begrepp. Majoritetsinflytande måste inte 

vara negativt utan kan vara positivt ur individens perspektiv. Det kan ju vara så att 

man vill ändra sig av olika anledningar. 

När vi närmar oss nya grupper så är konformitet ett viktigt verktyg för att hjälpa oss 

att passa in och bli omtyckta, vilja vara korrekta alternativt bara passa en viss social 

roll. 

Frågan är hur konformitet hjälper oss att lägga en pusselbit i frågan om städers at-

traktivitet? 

Jo, konformitet är visserligen ett utmärkt verktyg i kampen om social acceptans, men 

det går faktiskt djupare än så. Djupet av vår vilja/förmåga till konformitet illustreras 

bäst i ett av de mest kända experimenten inom Socialpsykologin. 

1951 ville den polskfödde gestaltningspsykologen Solomon Asch, verksam i USA, tes-

ta hur långt människor är villiga att gå i sin vilja att bli socialt accepterade. Man kal-

lade in försökspersoner som sades ställa upp i ett experiment där deras visuella för-

måga skulle mätas. 

Man satte 7-8 personer runt ett bord varav den som observerades sattes sist i raden. 

Gruppen skulle avgöra vilka två linjer som matchade varandra. 
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Samtliga runt bordet svarade att linjen till vänster matchade bäst med linje A eller B. 

Experimentet gick alltså ut på att studera huruvida försökspersonen som satt sist 

lämnade en avvikande uppfattning eller om vederbörande konformerade till grupp-

trycket trots att gruppen gjort en uppenbar felaktig bedömning. 

Resultatet visar att upp emot 75% i ursprungsexperimentet gav vika för gruppen och 

lämnade till försöksledaren ett felaktigt svar. 

Experimentet har upprepats med liknande resultat. 

Vi är med andra ord ”hopplöst sociala varelser”. Till och med om majoriteten har fel 

är vi benägna att vika oss för gruppen för att passa in. Termen har vi tagit upp för att 

påvisa att när en individ väl har valt sitt sammanhang genom att etablera sig på en 

plats så säger forskningen att vi anpassar oss för att passa in i det sammanhang som 

vi har valt. 

Konformitet är en mycket viktig förklaring till att grupper påverkar sin omgivning. 

Såväl positivt som i detta fall negativt. 

 

LIKHETER  
 

Inom psykologin så tänker man på vad det är som gör att vi attraheras av varandra. 

Såväl på vänskaplig bas som såväl den romantiska kärleken. Utifrån den senare så är 

det något lättare att mäta då man kan intervjua par om vad och varför de valt just 

varandra. Man kan även testa dem individuellt för att se om man kan hitta mönster i 

hur man har matchat sig med sin partner. 

I grund och botten gäller frågan om vad det är som överbrygger de mentala och 

själsliga avstånden som finns människor emellan. I forskningen om attraktion indivi-

der emellan kan man se främst en faktor som påverkar mer än något annat, nämli-

gen likheter. 

Individer har en tendens att välja partner som liknar dem själva i framstående per-

sonlighetsdrag såsom ålder, ras, religion, social klass, personlighet, utbildning, intel-

ligens och attityder.  

Dessa likheter driver gillande.  

Dessa likheter får oss att vilja anpassa oss (konformera) 

Dessa likheter driver sökandet efter attraktion, även attraktiva omgivningar.  

Teorierna om platsens attraktivitet bygger i mångt och mycket på dessa likheter och 

förklarar varför vi upplever olika saker som attraktiva. 
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SAMMANFATTNING  
 

Rapporten visar på humankapitalets påverkan för platsers attraktivitet. En kritisk 

massa individer/kompetenser kommer förmodligen till slut utgöra en magnet effekt 

på individer som har liknande mål. Dessa mekanismer bottnar i djupa psykologiska 

processer i vårt sökande efter sociala sammanhang. Dessa psykologiska effekter har 

vi också redogjort för. 

Förmodligen är det så att humankapitalteorins ansats kan på det här sättet vidime-

ras genom mångårig psykologisk forskning på individnivå 

Detta bekräftar tanken om att om man kan få människor att strömma till så är det 

sannolikt att man påbörjat byggandet av en attraktiv plats. I sin praktik är det ingen 

exakt vetenskap men vi ser att principerna är tydliga och vi har här visat att de be-

kräftas även via den Socialpsykologiska forskningen. 
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VART  STÅR  VI  IDAG? 
 

Charlotta Mellander, till vardags verksam som nationalekonom på Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping och ingår i Richard Floridas team, säger att akademin 

idag börjar få fatt i en del pusselbitar och man tittar nu på hur dessa pusselbitar rela-

terar till varandra. 

Det man vet, via studier på Prince Edward County i Canada, är att när antalet yrken 

av kategorin TAPE ökar på en viss begränsad yta så skapas densitet. Man kan då se 

att ju högre densitet desto större dragningskraft får orten. 

Detta får även stöd i den forskning som säger att platsens tillväxttakt inte är relate-

rad till dess storlek. Det betyder med andra ord att stora städer inte per definition 

växer fortare än mindre. Det som avgör tillväxttakten är huruvida man gör rätt saker. 

Debattens vågor går tidvis högt om vad som är rätt saker. Vi har valt att tematisera 

olika sektorer i kommande kapitel för att analysera vad som är ”rätt” och vad som 

kan tänkas ge effekter av olika slag. 

Ett fokus på att attrahera den kreativa klassen till en plats kommer att ge ekonomisk 

tillväxt.  

Om människor attraheras till platsen, skapas attraktion. 
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