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1. Information om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Geobrands på ett riksrepresentativt urval ur Zaperas online-panel som består av 
45.000 förrekryterade kvinnor/män i åldern 15-74 år. Urvalet omfattar 855 personer i åldern 18-64 år. Boende i 
Laholm kommun har exkluderats från urvalet.

Sammansättningen framgår nedan: 

Följande nedbrytningar har analyserats i rapporten:

Kön   Kvinna / man
Åldersgrupp   18-24 / 25-35 / 36-50 / 51-64 år
Region   Närregion* / Övriga Sverige
Utbildningsnivå   Grundskola / Gymnasium / Högskola
Yrkessektor   Privat sektor / Offentlig sektor / Övriga

Där signifikanta skillnader mellan grupperna förekommer kommenteras detta i rapporten. 

*Definitionen av närregion är för Laholm:

Hallands län 
Skåne län 
Kronobergs län
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2. Associationer till Laholm
Q.1 Vad kommer du att tänka på när du hör Laholm?

-Skåne (150)

-Halland (100) 

-Hav/kust (100)
-Bukten/Laholmsbukten (50)
-Västkusten (40)

-Bad/sol/stränder (65)
  -Bad (30)
  -Sol (20)
  -Strand/stränder (15)

-Björn Hellberg, tennisoraklet (60)
-Tennis (8)

-Sommar/sommarstad (25)

-Fiske/Lax (20)

-Vet ej/ej svar (190)

__________________________________________________________________________

Vanliga associationer till Laholm är hav och kust eller ännu mer specifikt västkusten och Laholmsbukten. Fler 
associerar Laholm med Skåne än med Halland även om Halland fortfarande nämns av många. Man tänker också på 
sommar och sol, stränder och bad.  Författaren och ”tennisoraklet” Björn Hellberg är en profil som förknippas med 
Laholm i hög utsträckning.
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3.Lokalisering av Laholm

                   

______________________________________________________________________________
Man har en relativt klar bild av var Laholm ligger. Hela 20% kan pricka ut Laholm helt rätt på kartan och de allra flesta 
placerar Laholm utmed västkusten, även om man inte är säker på exakt var utmed kusten kommunen ligger. Bland 
boende i närregion till Laholm markerar 35% helt rätt. Högskoleutbildade är också duktigare på att pricka helt rätt 
jämfört med mer lågutbildade.
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4. Kännedom om Laholm

_______________________________________________________________________________

Totalt sett är inte kännedomen om Laholm hög även om man kunnat placera kommunen på kartan.
Bland de yngsta, 18-24 år, har 21% ej hört talas om Laholm. I övriga åldersgrupper har betydligt fler hört talas om 
Laholm men man känner inte till så mycket.  Boende i närregion har naturligt en högre kännedom men endast 13% i 
denna grupp säger sig känna till Laholm ganska eller mycket bra.
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5. Helhetsbild av Laholm

_______________________________________________________________________________

De som tagit ställning i någon riktning är övervägande mycket positiva till Laholm. 
Boende i närregion har en tydligare bild och här är drygt 1 av 3 positiva medan endast några få procent är negativa.
Vi finner störst andel med en positiv helhetsbild i den äldsta åldersgruppen, 51-64 år (37% positiva) och bland 
högskoleutbildade (34% positiva). 
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6. Laholms förväntade kvaliteter

- Bo vid kusten/nära havet (350) 
        -Västkusten (25)

-Nära till resten av Europa/kontinenten (150)

-Liten stad/småstad/lagom stor stad (85)

-Lugnt/fridfullt/mysigt (60)

-Vacker natur och stränder (50)

-Nära till flera större städer såsom   
 Halmstad/Göteborg/Malmö (50)

-Nära Danmark/Köpenhamn (45)

-Klimatet/varmare/mycket sol (25)

-Inget/vet ej (150)

_______________________________________________________________________________

Även de som inte känner till eller besökt Laholm kan kommentera platsens läge  och det är just det som vi ser mest 
av i de öppna svaren.
Laholm ligger vid kusten, nära resten av Europa och kontinenten, nära flertalet större städer och nära Danmark. Det 
sydliga läget i Sverige erbjuder ett något varmare klimat än i norr och västkustens natur och stränder hjälper till att 
lyfta platsen. 
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 Q.5 Vad tror du skulle vara det bästa med att bo i Laholm?



7. Laholms karaktär

Laholm ger främst bilden av att vara en lugn, trygg och gästvänlig plats med lantmiljö. Denna bild bekräftas av 
boende i närregionen, där man i ännu högre grad instämmer med karaktärsbeskrivningen.

Begreppet avsides kommer upp på femte plats men här tillsammans med lättillgänglig vilket väger upp de negativa 
aspekterna med läget (med parallell till vad som kom fram i de öppna frågorna där Laholm uppfattas som en mysig 
småstad från vilken man med lätthet tar sig till flera större orter).

Stillastående och tråkig kommer upp i viss omfattning och har en viss negativ inverkan på helhetsbilden.
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8. Attraktionsfaktorer

______________________________________________________________________________

Laholm är en del av Öresundsregionen 3,43
Män och äldre instämmer i högst grad med påståendet. Boende i närregion, med större kännedom 
om området, håller inte med.

Laholm är rikt på upplevelser för turister och besökare 3,73
Äldre, 51-64 år, instämmer i högre grad än övriga (49% av dessa instämmer delvis eller helt))
 

Laholm är lätt att nå tack vare goda kommunikationer (som t.ex bil, buss, tåg eller flyg) 3,68
Åldersgruppen 51-64 år instämmer i högre grad. Även boende i närregion ser Laholm som mer 
tillgängligt, vilket till viss del beror på att man också bor närmare.

Laholm möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö 3,84
Små skillnader mellan olika grupper. Boende i närregionen instämmer i något högre grad och det 
finns även en tendens till att åldersgruppen 51-64 år samt högutbildade håller med i större 
omfattning.

Invånarna i Laholm är öppna och välkomnande 3,61
Återigen hittar vi flest som instämmer bland boende i närregon och i den äldre åldersgruppen 51-64 
år.

Laholm har ett starkt näringsliv med ett stort utbud av arbetstillfällen 2,84
Uppfattningen är generellt svag och det finns inga viktiga skillnader mellan olika grupper.

X.XX=Medelvärde skala 1(stämmer inte alls)-5(stämmer helt)
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9. Tilltro till platsens framtid

_______________________________________________________________________________

Man har en ganska positiv framtidstro när det gäller Laholm.
En av tre tror att Laholm klarat sig kring medel om man jämför hur olika kommuner klarat sig om 
10 år. I övrigt finns en övervikt på bättre än medel, där 27% tror på bättre och 10% sämre än medel. Mest positiv 
framtidstro har man bland män och äldre. Det finns här inga skillnader mellan boende i närregion och övriga Sverige. 
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10. Rekommendationsbenägenhet

_______________________________________________________________________________

På frågan om man skulle rekommendera en vän eller kollega att flytta till Laholm är 7 av 10 neutrala eller svarar vet ej. 
Bland resterande som tar ställning spretar svaren i både positiv och negativ riktning. 
De som i högst grad skulle rekommendera en flytt till Laholm är den äldre åldersgruppen 51-64 år.
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11. Laholms Attraktionsindex

Inom ramen för undersökningen skapas tre olika delindex:

Kännedom – som byggs upp av:
Q3. Kännedom (5-gradig skala utan vet ej-alternativ)

Helhetsbild – som byggs upp av:
Q4. Helhetsbild (5-gradig skala samt vet ej-alternativ)

Potential- som byggs upp av:
1. Q8. Framtidstro (5-gradig skala samt vet ej-alternativ)
2. Q9. Rekommendation (5-gradig skala samt vet ej-alternativ)

Då dessa index räknas fram tar vi hänsyn till samtliga svarsalternativ/skalsteg (men exkluderar dem som svarat vet ej 
på frågan). Att ta hänsyn till samtliga skalsteg ger indexen en större stabilitet. 
Svarsalternativen har kodats om så att vi får ett indexmått som går från 0 till 100.

Ytterligare förklaring:
• Skulle samtliga personer i en undersökning svara det mest negativa svaret på frågorna som bygger upp ett 

index så skulle detta index få värdet 0.
• Skulle samtliga personer i en undersökning svara 3 i genomsnitt på frågorna som bygger upp ett index så 

skulle detta index få värdet 50.
• Skulle samtliga personer i en undersökning svara det mest positiva svaret på frågorna som bygger upp ett 

index så skulle detta index få värdet 100.

Ju högre index desto bättre med andra ord.

Attraktionsindex

Med hjälp av dessa tre indexmått har vi också skapat ett övergripande index. Detta övergripande index utgörs av 
medelvärdet för de tre delindex som beskrivs ovan.

Attraktionsindex för Laholm:

Nationellt Index Regionalt Index

Kännedom
Helhetsbild
Potential
Attraktionsindex

34
58
52
48

Kännedom
Helhetsbild
Potential
Regionalt Attraktionsindex

44
59
51
51
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12. Drivkrafter

För att identifiera vilka faktorer som i störst grad har en påverkan på helhetsbilden har Zapera genomfört en 
sambandsanalys och kommit fram till följande:

1. Attraktionsfaktorer som mäts i fråga 7 har följande samband med helhetsbilden:

2. Karaktärsprofilen för Laholm utgörs av de värdeord som ingår i fråga 6. Dessa värden har ett samband med 
helhetsbilden enligt nedan:
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13. Slutsatser
Den här undersökningen syftar till att klargöra omvärldens bild av Laholm och därigenom tjäna som stöd för det
fortsatta utvecklings- och varumärkesarbetet. Undersökningen möjliggör jämförelser med andra kommuner när det 
gäller viktiga faktorer och den gör det möjligt att spåra eventuella förändringar över tiden.

När det gäller Laholms kännedom bland den svenska befolkningen visar undersökningen att den är relativt låg. Vi 
uppmäter ett kännedomsindex på 34. Tittar vi särskilt på närregionen (Skåne, Halland och Kronoberg) är det bara 
13% som anser sig känna till Laholm i någon större utsträckning. Resultatet delas förstås med andra orter av samma 
storlek. Positivt är dock den anmärkningsvärt goda förmågan hos respondenterna att peka ut Laholm på en 
sverigekarta. De allra flesta vet ungefär var Laholm ligger. Detta måste ses som en varumärkesmässig tillgång.

Ett gynnsamt resultat av undersökningen är också de associationer som Laholm ger upphov till. Många nämner 
spontant havet, naturen, bad och sol; starkt livsstilsorienterade värden som torde vara attraktiva för såväl potentiella 
inflyttare som besökare. Påtagligt ofta nämns också geografiska begrepp som Skåne, Halland, Västkusten och 
Laholmsbukten. En slutsats vi kan dra är att Laholm av många uppfattas vara en ort i Skåne. Kanske finns ett behov 
av att klargöra Laholms halländska identitet.

När det gäller omvärldens attityder gentemot Laholm, visar undersökningen att de överlag är positiva (bland de som 
anser sig kunna svara). Indexet helhetsbild uppgår till 59 vilket överstiger både Karlskoga och Kramfors med klar 
marginal och ligger i paritet med Nyköping. Glädjande är att närregionen är lika positiv, vilket inte alltid har varit fallet 
för övriga undersökta kommuner. Med tanke på rektryteringsbehovet framöver är det också gynnsamt att 
högskoleutbildades attityder är särskilt positiva.

En viktig fråga för varumärket Laholm är förstås vilka kvaliteter som omvärlden tror sig veta är förknippat med ett 
boende i kommunen. Det dominerande svaret är närheten till havet, vilket därmed får anses vara en central 
komponent i Laholms attraktionskraft. Men också de andra frekvent förekommande svaren, åskådliggör Laholms 
dragningskraft som boendeort; närheteten till Europa, närheten till större städer och storlek på orten.

De fyra mest kännetecknande orden för Laholm är enligt undersökningen; lugn, lantmiljö, gästvänlig och trygg. De 
begrepp som stämmer minst in på Laholm är; ogästvänlig, problemfylld, puls och framåt. De som är särskilt negativa 
till Laholm i omvärlden tycker, eller förväntar sig, att orten är tråkig.
 
Genom undersökningen kan vi också visa hur Laholm står sig utifrån viktiga så kallade attraktionsfaktorer. Den 
attraktionsfaktor som Laholm uppnår högst betyg på är Möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö . Det lägsta 
betyget uppmättes för faktorn Starkt näringsliv med ett stort utbud av arbetstillfällen; en faktor som små orter i vår 
undersökning generellt får låga betyg på. När det gäller Laholms Tillgänglighet genom goda kommunikationer 
uppmätts ett relativt högt betyg jämfört med övriga undersökta kommuner. Påståendet om att Laholm är en del av 
Öresundsregionen accepteras av långväga respondenter men möter protester i närregionen.

Hur tror då omvärlden att Laholm kommer att lyckas attrahera invånare och öka antalet arbetstillfällen närmaste tio 
åren? Undersökningen visar att det finns en tilltro till Laholms förutsättningar inför framtiden, i den mån man anser sig 
veta något. Nästan var tredje respondent anger att Laholm kommer klara sig bättre eller mycket bättre en medel 
bland Sveriges kommuner. Närregionen är lika välvilligt inställd. Lägger vi till resultatet gällande rekommendations-
benägenhet kan vi beräkna indexet potential till 52 för Sverige som helhet och 51 i närregionen (återigen i klass med 
Nyköping). 14% av respondenterna kan rekommendera någon att flytta till Laholm. Motsvarande siffra för Kramfors är 
8%

Resultatet av undersökningen har genomgått en sambandsanalys för att så kallade drivkrafter ska kunna pekas ut, 
dvs aspekter av Laholms attraktionskraft som är värt att ytterligare stärka, om omvärldens omdöme om orten ska bli 
bättre i framtiden. Det framgår att flera av de så kallade attraktionsfaktorerna har just denna starka inverkan (se tabell 
sida 14), men förvånande nog inte påståendet att Laholm är en del av Öresundsregionen; resultatet indikerar att en 
eventuell Öresundsprofilering för Laholm inte kommer att vara särskilt effektiv. 

Genom att väga samman kännedomsindex (34), helhetsbild (58) och potential (52) kan vi beräkna ett sammanlagt 
attraktionsindex på 48. Motsvarande index för närregionen är 51. Ljuspunkterna i undersökningen kan sägas vara de 
starkt livsstilsorienterade förväntningarna om Laholm som boendeplats; hav, sol och närheten till större städer. 
Akilleshälen torde vara den relativt svaga kännedomsgraden och en förväntan att Laholm är stillastående och tråkigt.
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Samtliga kommuner som mätts:

Kommentar:

Både delindex och det övergripande indexet kan jämföras mellan kommunerna. En skillnad på 
2 enheter eller mer utgör en signifikant skillnad.
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Sammanfattning

- Undersökningen Bilden av Laholm har möjliggjort ett klargörande av Laholmsbornas uppfattning om den egna 

hemkommunen (som plats att leva och bo på). Mätningen ger oss förutsättningar att jämföra uppfattningar mellan olika 

grupper av människor och den kanaliserar genom sina många öppna frågor, såväl synpunkter som utvecklingsidéer.

- I likhet med våra två parallella undersökningar; Attraktionsindex samt en intervjustudie med opinionsbildare i regionen, 

bekräftar den här mätningen att Laholms attraktionskraft ligger i den vackra naturen och havet, i kombination med läget - 

“från Laholm är det nära till i princip allt”. 

- Det som drar ner betyget på Laholm som boendekommun är främst ett för litet utbud av nöjesliv, restauranger och 

shopping. Brister i kollektivtrafiken (främst inom kommunen) och trafiksituationen i centrum utpekas även som Laholms 

svaga sidor. 

- 63% av respondenterna kan tänka sig att rekommendera Laholm som boendeort till en god vän eller kollega. Resultatet 

får ses som gynnsamt. Benägenheten att rekommendera Laholm är något högre bland personer över 36 år. Personer 

boende i Laholms tätort är även de något mer benägna att rekommendera Laholm som boendeort än de som bor utanför 

tätorten.

- De ord som anses mest beskrivande för Laholm (bland fasta svarsalternativ) är lugn, lantmiljö, stillastående och 

lättillgänglig.

- I en värdering av Laholm utifrån nio viktiga attraktionsfaktorer får en vacker natur, samt ett gott företagsklimat högst betyg. 

Lägst betyg får möjligheten att hitta ett bra arbete i kommunen.

- 71% av respondenterna som besvarat frågan tror att Laholm klarat sig medelbra eller bättre än medel bland Sveriges 

kommuner de närmaste tio åren. I den här undersökningen tenderar personer över 36 år att vara något mer positiva till 

Laholms framtida tillväxt och befolkningsutveckling. De som har en positiv bild av Laholms framtida tillväxt och 

befolkningsutveckling motiverar främst svaret med Laholms läge, goda företagsklimat samt att det finns outnyttjad 

potential att ta vara på. De som istället har uppfattningen att det kommer gå sämre för Laholm i framtiden pekar främst på 

kommunens litenhet och därmed begränsade resurser, samt dess begränsade arbetsmarknad. 

- På frågan om vad respondenterna vill ska prioriteras i utvecklingen av Laholm dominerar förslag som rör satsningar på 

skola, vård och omsorg samt satsningar på ungdomar. Respondenterna i undersökningen tycker även att Laholm ska 

bygga mer och satsa på att utveckla bra och attraktiva boendemiljöer. Ytterligare en viktig prioriteringsfråga är en fortsatt 

satsning på näringsliv och arbetstillfällen i kommunen, enligt respondenterna.

- Som bilaga till undersökningsrapporten återfinns svar på öppna frågor om Laholm. Bland dessa återfinns en lång rad 

synpunkter och utvecklingsidéer väl värda en genomläsning.
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Mål & metod

Undersökningens mål
Bilden av Laholm ska klargöra föreställningar och attityder gentemot den egna hemkommunen, hos boende i Laholm. Med 

hemkommun i det här fallet menar vi alltså “platsen Laholm” med kommunens geografiska yta som avgränsning. 

Undersökningen ska visa vad Laholm förknippas med, vilka förväntade kvaliteter Laholm besitter som boendekommun och 

hur Laholm bedöms utifrån viktiga så kallade attraktionsfaktorer.

Undersökningen ska också visa på eventuella skillnader i uppfattningar om Laholm som kan finnas beroende på människors 

ålder, kön utbildningsnivå och sysselsättning. Slutligen ska undersökningen skapa jämförelsemöjligheter med parallella 

undersökningar om Laholm; Attraktionsindex som mäter omvärldens bild av Laholm, samt en intervjustudie som genomförts 

med opinionsbildare i regionen. 

Bilden av Laholm ska utgöra ett stöd den pågående kreativa processen i Laholm kommun, gällande det egna varumärket.

Undersökningsmetod
Undersökningen är genomförd under november - december 2008 via en webbaserad enkät som tillgängligjorts på Laholms 

kommuns externa webbplats, så att de medborgare som vill har kunnat ge sin bild av Laholm. Som komplement har också 

enkäten tillgängliggjorts i pappersform, för särskilda målgrupper. 

Urvalsmetoden är alltså inte på något sätt ett statistiskt obundet urval (OSU), och kan därför inte väntas beskriva alla 

kommuninvånares bild. Vid ett självpåtaget urval av det här slaget, får vi istället en överrepresentation av personer som har 

hög utbildningsnivå, god datavana, ett intresse av att besvara enkäter och med benägenhet att uttala sig i samhällsfrågor.

En uppenbar fördel med undersökningsmetoden är att vi får mycket hög engagemangsnivå i svaren och att vi till nytta för 

vårt pågående varumärkesprojekt, kanaliserar åsikter, idéer och föreställningar om platsen som finns lokalt.

För att få bättre tillförlitlighet och jämförelsemöjligheter mellan respondentgrupperna har vi i analysfasen slagit ihop de 

ursprungliga respondentgrupperingarna, när det gäller ålder, utbildning och sysselsättning, för att få ett tillräckligt stort 

respondentunderlag i varje grupp. 
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Enkäten
Följande frågor har ställts i enkäten;

1. Var bor du?

 - I Laholms tätort

 - I Laholm, utanför tätorten

 - Utanför Laholm, i Halland

 - Utanför Halland

	 	

2. Hur gammal är du?

	 - -17

	 - 18-24

	 - 25-35

	 - 36-50

	 - 51-65

	 - 66-

3. Kvinna eller man?

           - Kvinna

           - Man

4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

 - Anställd i offentlig sektor

 - Anställd i privat sektor

 - Egen företagare

 - Studerande

 - Arbetssökande

 - Pensionär

 - Annat

5. Vad är din högsta utbildning

 - Grundskola/folkskola

 - Gymnasium

 - Högskola, max 2 år

 - Högskola, mer än 2 år

6. Vad är det bästa med Laholm, enligt dig? (nämn max tre saker).

 - Öppen fråga

7. Vad är det sämsta med Laholm, enligt dig? (nämn max tre saker).

 - Öppen fråga
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8a. Skulle du rekommendera en vän eller kollega att flytta till Laholm?

 - Ja, absolut

 - Ja, troligtvis

	 - Varken eller

 - Nej, troligen inte

 - Nej, absolut inte

 - Har ingen uppfattning

8b. Vill du motivera varför?

 - Öppen fråga

9. Vilka ord stämmer med din bild av Laholm? Kryssa för de du håller med om. (fritt antal).

- Framåt
- Tråkig
- Ogästvänlig
- Stillastående
- Högstatus
- Problemfylld
- Lugn
- Trygg
- Puls
- Billig
- Gästvänlig
- Lågstatus
- Dyr
- Stadsmiljö
- Avsides
- Upplevelserik
- Lantmiljö
- Lättillgänglig

10. Nu följer nio påståenden om Laholm. Ange i vilken utsträckning du instämmer. Du kan också lämna en kommentar om 

du vill. (Skala; Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer knappt, Instämmer inte alls, Har ingen uppfattning).

 - Laholm är lätt att nå för besökaren, tack vare goda kommunikationer.

 - Det är lätt för människor att hitta ett bra arbete i Laholm

 - Laholm har ett gott företagsklimat

 - I Laholm är det lätt att hitta ett attraktivt boende

 - Laholm har ett rikt kultur- och fritidsutbud

 - I Laholm finns ett brett utbud av butiker och service

 - Laholm har en vacker natur

 - Laholm har bra skolor och förskolor för barn

 - Laholm är tryggt och säkert
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11a. Om du ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen, hur tror du då att Laholm har klarat sig om 10 

år, jämfört med andra kommuner i Sverige?

 - Mycket bättre än medel 

 - Bättre än medel

 - Medel

 - Sämre än medel

 - Mycket sämre än medel

 - Har ingen uppfattning

11b. Vill du motivera ditt svar?

 - Öppen fråga

12. Avslutningsvis, vad anser du ska prioriteras i utvecklingen av Laholm? (För att bli en bättre kommun att leva och bo i).

 - Öppen fråga
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Resultatredovisning

Vem har svarat?
Totalt har 220 personer besvarat enkäten. Dessa fördelar sig enligt följande, utifrån de faktorer vi valt att mäta;

	 	 	 	 	 Antal	 	 Andel

Kön   

Kvinna 	 	 	 	 150	 	 68%

Man 	 	 	 	 	 70	 	 32%

Ålder  

- 17     10  5%

18-24 år     3   1%

25-35 år     21  10%

36-50 år     86   39%

51-65 år     85  38%

66 -	 	 	 	 	 15	 	 7%

Sysselsättning

Anställd i offentlig sektor  135  61%

Anställd i privat sektor  30  14%

Egen företagare   16   7%

Studerande     9   4%

Arbetssökande   3   1%

Pensionär    23   11%

Annat     4  2%

Utbildningsnivå

Grundskola/folkskola   22  10%

Gymnasium     63   29%

Högskola, max 2 år   27  12%

Högskola, mer än 2 år  108   49%
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Boendeort

I Laholms tätort   96   43%

I Laholm, utanför tätorten  81  37%

Utanför Laholm i Halland  26   12%

Utanför Halland   17  8%

Resultatredovisning per fråga

Fråga 6. Vad är det bästa med Laholm, enligt dig?

Denna fråga ställdes för att ringa in Laholms attraktionskraft som kommun att leva och bo i. Efter att svaren har räknats och 

kategoriserats är följande typsvar mest frekventa;

1. Naturen

2. Havet

3. Läget - närhet till allt

4. Lagom stor stad

5. Mysig och pittoresk stadskärna

6. Stranden

7. Närhet till större städer och kontinenten

8. Lugnt och tryggt

9. Småskaligheten

10.Människorna

De tre förstnämnda svarskategorierna utgör de överlägset vanligaste svaren på den här frågan. Vi kan således konstatera att 

naturen, havet och läget förklarar en stor del av Laholms attraktionskraft. Respondenterna uppskattar litenheten i Laholm, 

samtidigt som de har nära till större städer med såväl större arbetsmarknad som ett bredare utbud av nöje, shopping och 

kultur. 

Fråga 7. Vad är det sämsta med Laholm, enligt dig?

Vad är då de svaga sidorna när det gäller Laholms attraktionskraft som kommun att leva och bo i? Svaren på den här frågan 

har räknats och kategoriserats;

1. Utbud av nöjesliv, restauranger och shopping.

2. Kollektivtrafik och allmänna kommunikationer (främst inom kommunen)

3. Trafiksituationen i centrum

4. Bristande politisk ledning

5. Satsar ej på sysselsättningar bland ungdomar

6. Biltrafik på stranden

7. Brister i barnomsorg och skola

8. Busliv och ökad kriminalitet
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9. Konservativt

10. Kulturutbudet

De vanligaste svaren är att utbudet av nöje, restauranger och shopping är för litet i Laholm. Kollektivtrafiken får kritik för att 

det är dålig samordning mellan buss- och tågtrafik, samt för att det är svårt att ta sig mellan mindre orter i kommunen. 

Många påtalar att man måste ha tillgång till bil för att bo i Laholms kommun. Samtidigt menar många att trafiksituationen i 

centrum är en svaghet. Det är rörigt, svårt att hitta samt alldeles för mycket bilar på och kring torget. Flera framhåller även 

bristande politisk ledning som en svag sida i Laholm. 

Ytterligare kritik som framförs av respondenterna är att det satsas för lite på ungdomar och ungdomsaktiviteter. Avsaknaden 

av aktiviteter menar många leder till onödigt busliv och ökad kriminalitet, vilket drar ner Laholms attraktionskraft.

Fråga 8a. Skulle du rekommendera en vän eller kollega att flytta till Laholm?

Benägenheten att rekommendera en vara, tjänst (eller för den delen en plats) till en god vän eller kollega, anses ha en stor 

förklaringsgrad när det gäller potentiell framgång på marknaden. Av de som besvarat den här frågan kan 63% tänka sig att 

rekommendera Laholm som boendeort (svarar ja, absolut eller ja, troligtvis). Resultatet måste tolkas som gynnsamt. Benä-

genheten att rekommendera Laholm är något högre bland personer över 36 år. Personer boende i Laholms tätort (som be-

svarat denna enkät) är även de mer benägna att rekommendera Laholm som boendeort än de som bor utanför tätorten.

Fråga 8b. Vill du motivera varför?

Den här följdfrågan ställdes till alla respondenter, oavsett vad de svarat på föregående delfråga om rekommendationsbenä-

genhet. Av de som valt att rekommendera Laholm är det många som använder just de attraktiva sidor som angivits som svar 

på fråga 6 som motivering (naturen, havet, läget samt att det är en lagom stor stad).

De personer som inte vill rekommendera Laholm framhåller att utbudet är litet och att det överhuvudtaget händer för lite i 

Laholm som de övervägande största orsakerna. Flera nämner att de hellre vill rekommendera en vän än en kollega att flytta 

till Laholm, eftersom man anser att utbudet av arbetstillfällen är begränsat medan boendemiljön är bra. 

Fråga 9. Vilka ord stämmer med din bild av Laholm? Kryssa för de du håller med om. (fritt antal).

För att bättre kunna beskriva Laholms varumärkesmässiga karaktär har respondenterna ombetts kryssa för de ord som man 

anser stämma med den egna bilden av Laholm (fallande ordning utifrån andel som förknippar begreppet med Laholm).

Begrepp	 	        Andel 

Lugn	 69%

Lantmiljö 60%

Stillastående 45%

Lättillgänglig 41%

Trygg	 36%

Gästvänlig  35%

Tråkig 26%

Problemfylld	 23%

Upplevelserik	 17%
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Lågstatus  15%

Stadsmiljö  14%

Framåt  13%

Avsides 	 13%

Dyr	 7%

Billig	 7%

Ogästvänlig 7%

Högstatus  1%

Puls	 0%

Enligt den här analysen finns en uppfattning om Laholm som lugn och lantlig. Andra epitet som få starkt stöd är lättillgänglig, 

trygg och gästvänlig, liksom det mer negativt laddade begreppet stillastående. Lite talande är ju förstås det 

faktum att begreppet puls samtidigt hamnar längst ned på listan. 

Fråga 10. Nio påståenden om Laholm.

Respondenterna har fått kommentera nio påståenden om Laholm, som alla kan antas spegla viktiga så kallade attraktions-

faktorer; förhållanden som påverkar upplevelsen av Laholm som en bra plats att leva och bo på.

Vi kan inledningsvis jämföra hur respondenters totalbetyg varierar för de olika faktorerna (fallande ordning utifrån andel av de 

som svarat instämmer helt, instämmer delvis eller instämmer knappt. Endast svar från de som ansett sig kunna besvara frå-

gan är medräknade):

Påstående        Andel som instämmer

Laholm har en vacker natur	 	 	 	 	 	 	 99%

Laholm har ett gott företagsklimat       93%

Laholm är tryggt och säkert       90%

I Laholm är det lätt att hitta ett bra boende     90%

Laholm har bra skolor och förskolor för barn    88%

Laholm är lätt att nå för besökaren, tack vare goda kommunikationer 79% 

I Laholm finns ett brett utbud av butiker och service    78%

Laholm har ett rikt kultur- och fritidsutbud	 	 	 	 	 77%

Det är lätt för människor att hitta ett bra arbete i Laholm   57%

     

Återigen visar undersökningen att Laholm är starkt förknippat med vacker natur. Siffrorna talar här sitt tydliga språk och en-

dast enstaka respondenter invänder mot detta påstående. Högt betyg får även Laholms företagsklimat och att det är tryggt 

och säkert, samt lätt att hitta bra boende. Personer som är 36 år och däröver anser i genomsnitt att det är lättare att hitta ett 

bra boende jämfört med personer upp till 35 år. 

Värt att notera är att trots att respondenterna anser att det är ett bra företagsklimat i kommunen upplever de att det är svårt 

att hitta ett bra arbete i Laholm, vilket är den attraktionsfaktor som får lägst betyg totalt sett av respondenterna. Män är nå-

got mer hoppfulla när det gäller att hitta ett bra arbete i Laholm jämfört med kvinnor. Män tycker även att Laholm är lättare 
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att nå för besökaren, tack vare goda kommunikationer än vad kvinnor gör. Dåliga bussförbindelser och järnvägsstationens 

placering är det främst som kritiseras.

Hela 88% av de respondenter som besvarat frågan instämmer i att Laholm har bra skolor och förskolor för barn, vilket är en 

hög siffra om vi jämför med undersökningar vi gjort i andra kommuner (exempelvis Haninge 25%, 2008). Många framhåller 

att de har bra egna erfarenheter av skola och barnomsorg i Laholm. Kritik som framförs är dock att det behövs mer perso-

nal, lokaler behöver rustas upp, samt att mer resurser bör satsas på skolan generellt sett. Det framkommer även att respon-

denterna uppfattar det som att det är ganska stora skillnader mellan olika skolor i kommunen.

När det gäller utbudet av butiker och service kan vi konstatera att yngre respondenter (upp till och med 35 år) är mer kritiska 

än vad äldre respondenter är. Yngre respondenter efterlyser i större utsträckning fler kaféer och restauranger, samt klädes- 

och sportbutiker. När det istället gäller kultur- och fritidsutbudet är det respondentgruppen med högskoleutbildning som är 

mer kritiska jämfört med respondenter utan högskoleutbildning som deltagit. Likaså är offentligt anställda mer kritiska än 

övriga till kultur- och fritidsutbudet. Många framhåller att det finns flera klassiska idrottsföreningar men att utbudet annars är 

skralt, särskilt under vinterhalvåret. Fler aktiviteter för framförallt ungdomar efterlyses. 

Fråga 11a. Om du ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen, hur tror du då att Laholm 

har klarat sig om 10 år, jämfört med andra kommuner i Sverige?

Hur tror då respondenterna att det har gått för Laholm om tio år? Svaren (från de 89% som ansåg sig kunna svara) utföll så 

här;

Svar     Andel respondenter

Mycket bättre än medel  5%

Bättre än medel   26%

Medel     40%

Sämre än medel   23%

Mycket sämre än medel   6%

71% av de som besvarat frågan tror alltså att Laholm klarat sig medelbra eller bättre bland Sveriges kommuner de närmaste 

tio åren, medan 26% tror på en sämre utveckling för Laholm. Personer över 36 år tenderar att vara något mer positiva till 

Laholms framtida tillväxt och befolkningsutveckling. I övrigt föreligger inte några stora skillnader mellan de granskade 

respondentgrupperna. Resultatet utgör totalt sett en bra bas för den fortsatta omvärldskommunikationen av Laholm som en 

bra och attraktiv plats att leva och bo på.

Fråga 11b. Vill du motivera ditt föregående svar?

De som svarat att de tror att Laholm klarat sig bättre än medel på föregående delfråga motiverar ofta sitt svar med Laholms 

läge, gott företagsklimat, samt att det finns bra förutsättningar och potential att ta vara på och marknadsföra bättre i 

kommunen. De som istället har uppfattningen att det kommer gå sämre för Laholm i framtiden pekar i första hand på att 

Laholm är en liten kommun med små resurser, att arbetsmarknaden i kommunen är begränsad, samt att det i Laholm finns 

en ovilja till förändringar generellt sett. 
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Fråga 12. Avslutningsvis, vad anser du ska prioriteras i utvecklingen av Laholm? (För att bli en bättre kommun 

att leva och bo i).

En lång rad utvecklingsidéer och råd ges i svaren på denna avslutande öppna fråga. En särskild genomläsning rekommen-

deras för att ge dem full rättvisa. Bland svaren kan skönjas tydliga mönster och följande svar är mest frekventa:

1. Satsa på skola, vård och omsorg

2. Bygg mer och skapa framförallt bra och attraktiva boendemiljöer (även för ungdomar).

3. Satsa på ungdomar så att de stannar kvar i kommunen

4. Fortsätt arbeta för ett bättre företagsklimat och för fler arbetstillfällen i kommunen

5. Prioritera fritidsmöjligheter - utveckla utbudet av aktiviteter och upplevelser

6. Utveckla tåg- och busskommunikationer

7. Utveckla stadskärnan - större utbud av butiker, nöje och restauranger

8. Förbättra kulturutbudet

9. Satsa på kustområdet och Mellbystrand - stor utvecklingspotential

10. Bekämpa ungdomsbrottsligheten
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Sammanfattning

Huvudsakliga slutsatser
- Studien har givit insikt i attityder gentemot Laholm hos 24 personer i ledande befattning eller med opinionsbildande roll. 

Dessa personer återfinns både i privat och offentlig sektor, såväl i som utanför Laholms kommun. 

- Laholms stora attraktionskraft som boendekommun är starkt förknippad med närheten till natur, hav och samtidigt större 

städer som Göteborg och Köpenhamn. Bra kommunikationer och infrastruktur, samt en trygg och attraktiv boendemiljö är 

andra faktorer som värdesätts högt. Laholms huvudsakliga akilleshäl som boendekommun, som beslutsfattarna pekar ut, är 

ett bristande utbud av restauranger, caféer, nöjen och shopping.

- Beslutsfattarna framhåller Laholm som en relativt stark företagarkommun. Bra kommunikationer i kombination med läget är 

de mest positiva faktorerna. Beslutsfattarna uppfattning när det gäller företagandets svaga sidor i Laholm rör främst att 

hemmamarknaden är liten och att företag inte växer, bland annat till följd av att de inte vill eller att de inte hittar rätt 

arbetskraft.  

- Havet, stranden och naturen med alla dess fritidsmöjligheter framhåller beslutsfattarna som Laholms attraktiva och starka 

sidor som besökskommun. Den charmiga stadskärnan och Teckningsmuseet lyfts fram som andra attraktiva besöksmål. 

Den största svagheten bedömer beslutsfattarna återigen att Laholms nöjes-, café- och restaurangutbud utgör. Flera 

beslutsfattare efterfrågar även bättre marknadsföring/information till besökare.

- Beslutsfattarna har bedömt Laholm utifrån viktiga så kallade attraktionsfaktorer; Att Laholm möter barnfamiljens behov av 

en trygg livsmiljö, Att Laholm är lätt att nå tack vare goda kommunikationer samt att Invånarna i Laholm är öppna och 

välkomnande hamnar som topp 3 på listan, medan de instämmer minst med att Laholm är en del av Öresundsregionen. 

- Flertalet av beslutsfattarna anser att det är ett status quoläge eller en svag positiv utveckling i kommunen just nu. De har 

även fått uttala sig om hur de tror att det kommer att gå för Laholm i framtiden. Svaren ger uttryck för en tilltro till Laholms 

framtida utveckling. 22 av 24 respondenter tror att det kommer att gå medelbra eller bättre än medel för Laholm om tio år.

- När det gäller förslag och idéer över vad Laholm bör göra för att bli en mer attraktiv kommun i framtiden dominerar; bli 

bättre och tydligare på att marknadsföra och sälja in Laholm till inflyttare, turister och etableringar. Samverkan, nära dialog, 

snabb och tydlig handläggning är faktorer som kan förbättras, enligt beslutsfattarna. Satsa på kultur- och naturupplevelser 

och att bli bättre på att paketera dessa är andra faktorer som framkommer. 
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Mål och metod

Undersökningens mål
Beslutsfattarens bild av Laholm ska klargöra attityder som personer i ledande befattning eller med opinionsbildande roll har 

gentemot Laholm. Undersökningens resultat ska utgöra ett stöd för det varumärkesarbete som Laholm kommun just nu 

bedriver. Det finns skäl att anta att de föreställningar och kunskaper som finns hos opinionsbildare gentemot regioner och 

kommuner har stor inverkan på platsens utveckling, och dessa personer kan också antas påverka hur andra människor 

uppfattar platsen ifråga.

Parallellt med den här undersökningen har har ytterligare två genomförts; Dels Attraktionsindex, som mätt omvärldens bild av 

platsen. 855 personer mellan 18 och 64 år har besvarat viktiga frågor om Laholms attraktionskraft och renommé. Dels har 

det genomförts en webbaserad undersökning om den lokala uppfattningen om Laholm där totalt 220 respondenter deltagit. 

Tillsammans med annat befintligt undersökningsmaterial ger undersökningarna en tydligt bild av hur Laholm uppfattas som 

plats att leva och verka i.

Undersökningsmetod
Intervjuer har genomförts på telefon med totalt 24 personer i ledande befattning eller med opinionsbildande roll. Dessa 

personer återfinns både i privat och offentlig sektor, såväl i som utanför Laholms kommun. I genomsnitt tog varje intervju 

cirka 25 minuter och ett batteri av stödfrågor användes för att etablera en bra intervjusituation (se rubriken frågeunderlaget). 

Resultaten från respektive intervju består av återgivna citat och tankegångar som givits som svar på olika stödfrågor. 

Personen som gjorde intervjuerna har inte tillfört någon ytterligare tolkning av “vad som sägs mellan raderna” i intervjuerna, 

utan citaten utgör det enda som granskats. Respondenterna har meddelats att intervjuerna inte är anonyma.

Frågeunderlaget
Som underlag för intervjuerna användes följande stödfrågor:

Inledning

 - Bakgrundsinfo (uppdragsgivare / syfte / handhavande om resultatet).

Sektion 1 - (Laholms attraktionskraft) 

1a. Vi tänkte först diskutera Laholms starka och svaga sidor som boendekommun. Vilka värden eller vilka starka sidor skulle 

du vilja säga att Laholm har som kommun att leva och bo i? 

1b. Vilka svagheter har Laholm som boendekommun, enligt din mening?
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2a. Om vi skulle betrakta Laholm som företagarkommun. Vilka starka sidor har då Laholm? (fråga även de som inte personli-

gen är företagare)

2b. Vilka svaga sidor har Laholm som företagarkommun, enligt din mening?

3a. Om vi skulle betrakta Laholm ur besökarens eller turistens synvinkel, vilka är då de främsta värdena (eller sevärdigheter-

na) som vi har att erbjuda?

3b. Skulle du vilja lyfta fram någon svag sida hos Laholm ur besökarens synvinkel?

Sektion 2 - (Laholms upplevda kvalitet). 

4a. Hur väl stämmer följande påståenden med din bild av Laholm? (Svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer inte särskilt 

bra, varken eller, stämmer ganska bra, stämmer helt, samt vet ej/ingen uppfattning. En femgradig skala samt ett vet ej alter-

nativ) 

  A. Laholm har ett starkt näringsliv med ett stort utbud av arbetstillfällen.

  B. Laholm är rikt på upplevelser för turister och besökare. 

  C. Laholm möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö.

  D. Invånarna i Laholm är öppna och välkomnande.

  E. Laholm är lätt att nå, tack vare goda kommunikationer (som till exempel bil, buss, tåg eller flyg).

  F.  Laholm är en del av Öresundsregionen

  

4b. Respondenten får kommentera orsaken till det/de mest utstående betyget/betygen. 

Sektion 3 (Laholms utveckling). 

5. Har du någon uppfattning om hur det går för Laholm just nu? 

 - Tillväxt- och befolkningsmässigt?

	

6. Hur tror du Laholm har klarat sig om tio år, jämfört med andra kommuner i södra Sverige? 

 A. Bättre än medel 

 B. Medel 

 C. Sämre än medel 

 

Vad grundar du ditt svar på? 

7. Vad tycker du att Laholm bör göra för att bli en; 

	 - Mer attraktiv kommun att leva och bo i? 

 - Mer attraktiv kommun för företagande?

 - Mer attraktiv kommun att besöka och turista i? 

Vi avslutar och tackar för intervjun. 
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Resultatredovisning                               

Fråga 1a. Vilka värden eller vilka starka sidor skulle du vilja säga att Laholm har som kommun att leva och bo i?

Fråga 1-3 i denna undersökning klargör de kvaliteter eller värden som platsen associeras med. Respondenterna har i många 

fall givit uttömmande svar, men dessa har för tydlighets skull tolkats och kategoriserats för att analysen ska kunna göras;

Bra läge/nära till mycket      17 

Havet	 	 	 	 	 	 	 16 

Naturen	 	 	 	 	 	 	 8

Bra infrastruktur/kommunikationer	 	 	 	 8

Trygg och attraktiv boendemiljö     7

Vacker stadskärna     6

Gemytlig, lagom stor stad	 	 	 	 	 5

Småskaligheten      3

Nära till stor arbetsmarknad    3

Miljön       3

Bra servicemöjligheter     2

Mysig	 	 	 	 	 	 	 1

Fin kulturmiljö       1

Arkitektur	 	 	 	 	 	 1

Lagan	 	 	 	 	 	 	 1

Sverige i miniatyr	 	 	 	 	 	 1

	

Följande citat har valts ut för att ytterligare förtydliga resultatet;

  ”Först och främst läget, det är en mycket stark bit. Både det kustnära läget, men även inlandet som 

  erbjuder attraktiva boenden som ändå är strandnära” 

  “HAVET - helt klart!”

	 	

  “Framförallt det kustnära boendet och miljön är starka värden eller sidor. När det gäller miljön så syftar jag 

  både på miljön i allmänhet och det miljöarbete som bedrivs i kommunen” 

Beslutsfattarens bild av Laholm 5



Laholms stora attraktionskraft som boendekommun, är enligt beslutsfattarna starkt förknippad med närheten till natur, hav 

och samtidigt större städer som Göteborg och Köpenhamn. Bra kommunikationer och infrastruktur samt en trygg och at-

traktiv boendemiljö är andra faktorer som värdesätts högt. Många uppskattar även småskaligheten och tycker att Laholm är 

en lagom stor stad. 

Fråga 1b. Vilka svagheter har Laholm som boendekommun, enligt din mening?

Laholms huvudsakliga akilleshäl som boendekommun, som beslutsfattarna pekar ut, är utbudet. Utbudet av restauranger 

och caféer, nöjes-, kultur samt shoppingutbudet anser många är för litet. Det utbud som finns får även kritik för dåliga öppet-

tider. En annan svag sida är att flera påpekar att det finns för få arbetstillfällen i kommunen.

Shopping-, nöjes- och kulturutbud   6

Utbud av caféer och restauranger   4

Arbetsmarknaden i kommunen	 	 	 4

Litet utbud i en liten ort	 	 	 	 3

Kollektivtrafik	 	 	 	 	 	 3

Få hyresbostäder för unga    2

Service och öppettider    2

Saknas aktiviteter för barn    2

Slitningar mellan satsningar på kust och inland 2

Har inga svagheter	 	 	 	 	 2

Utnyttjar ej potential	 	 	 	 	 1

Dålig marknadsföring    1

Kort pendlingsavstånd    1

Underhåll rondeller och vägkanter   1

Ekonomiska problem		 	 	 	 1

Kommun och näringsliv    1

Stationens placering	 	 	 	 	 1

Följande citat är värda att lyftas fram;

  “Laholms svaghet som boendekommun är att det inte händer något på kvällarna, det finns inga restauranger 

  eller dylikt” 

  ”Först och främst att det finns för få arbetstillfällen på orten inom olika sektorer. Där behövs en stor satsning 

  för att skapa arbetstillfällen inom kommunens gränser”

Fråga 2a. Om vi skulle betrakta Laholm som företagarkommun, vilka starka sidor har då Laholm?

Beslutsfattarna framhåller Laholm som en relativt stark företagarkommun. Bra kommunikationer i kombination med läget är 

de mest positiva faktorerna. Dialogen mellan kommun och företagare samt företagare emellan och företagsklimatet i övrigt 

framhålls också vara gott.
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Bra kommunikationer och infrastruktur	 	 	 	 	 	 12

Läget           10

Lättillgänglig kommunal service        8

Bra dialog och nära relationer       6

Strukturen med små och medelstora företag     4

Arbetskraften	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3

Gynnsamt företagsklimat         3

Boendemiljön för anställda         2

Bra information från kommunen       2

Finns vilja att bli bättre och fler       1

Medvetenheten	 	 	 	 	 	 	 	 	 1

Gammalt jordbrukssamhälle        1

Tillgång på mark          1

Tillväxtregion          1

Närhet till högskola         1

	 	 	 	 	 	 	 	

Bland intervjuresultaten kan nämnas följande citat; 

   ”Först och främst anser jag att det är närheten som är den största starka sidan. Närheten mellan företagare 

  göra att de känner till varandra väl, de kan lätt samarbeta och få ut synergieffekter av varandra.” 

  “Läget - närheten till både Öresund, övriga Halland och Göteborg är en stor fördel.”

  ”I Laholm har man bra kommunikationer så att man lätt når både Öresund och Göteborg och samtidigt 

  närheten företagare emellan”

	 	

  ”Laholms företagande får goda betyg. Laholm ligger på trettonde plats i hela Sverige. Lättillgängligheten till 

  kommunal service ligger bakom det. Det är lätt för företagare att få kontakt och de tillstånd de behöver. Arbeta 

  vidare på det sättet. man har bra relationer mellan företagare och kommun.”

	 	

Fråga 2b. Vilka svagheter har Laholm som företagarkommun, enligt din mening?

Beslutsfattarna uppfattning när det gäller företagandets svaga sidor i Laholm rör främst att hemmamarknaden är liten och att 

företag inte växer p.g.a. att de inte vill eller att de inte hittar rätt arbetskraft. Vad som är mycket positivt är att flera av besluts-

fattarna har svårt att se några svagheter alls. 

Har inga svagheter	 	 	 	  	 	 4

Företag växer ej (vill ej växa, hittar ej arbetskraft)   4

Liten hemmamarknad	 	 	 	 	 4 

Bli bättre på snabba beslut     3

Drar ner på skola/barnomsorg/aktiviteter   2
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Infrastrukturen - För mycket trafik    2

Utbud restauranger	 	 	 	 	 	 2

Behövs mer möjligheter till etableringar   1

Dålig ekonomi      1

Satsar på för många olika ställen    1

Behöver satsa mer      1

Skepsis mot högutbildade hämmar utveckling  1

Negativ mentalitet	 	 	 	 	 	 1

Utveckla IT-kommunikationen	 	 	 	 1

Problem med industrimark p.g.a. mycket jordbruk 		 1

	 	 	 	 	

Bland intervjuresultaten kan nämnas följande citat;

 

  ”Jag tycker att Laholm som företagarkommun har få svagheter”

  “En nackdel är väl att företag som riktar sig enbart till Laholmsborna inte har så stort underlag.”

Fråga 3a. Om vi skulle betrakta Laholm ur besökarens eller turistens synvinkel, vilka är då de främsta värdena 

(eller sevärdigheterna) som vi har att erbjuda? 

	 	

Ett citat förklarar beslutsfattarnas uppfattning:

 

  “Närheten till havet är det främsta värdet. Mellbystrand är det jag tänker på ur turistsynpunkt. Sol och bad - 

  det är därför man åker till Laholm, eller iallafall jag.”

Havet, stranden och naturen med alla dess fritidsmöjligheter framhåller beslutsfattarna som Laholms attraktiva och starka 

sidor som besökskommun. Den charmiga stadskärnan och Teckningsmuseet lyfts fram som andra attraktiva besöksmål. 

Beslutsfattarnas svar har fördelat sig enligt följande:

Havet	 	 	 	 	 	 16

Charmig stadskärna     12

Mellbystrand	 	 	 	 	 11

Teckningsmuseum 	 	 	 	 8

Naturen	 	 	 	 	 7

Lagan	 	 	 	 	 	 6

Skogen	 	 	 	 	 4

Kulturen	 	 	 	 	 4

Centralt läge - nära till mycket  4

Laxfiske	 	 	 	 	 3

Konsthallen i Hishult	 	 	 	 3

Mångfalden     2
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Rekreationsmöjligheter   1

Hallands äldsta stad    1

Behaglig miljö     1

Åsen      1

Rökeriet     1

Golfbanor	 	 	 	 	 1

Vackert	 	 	 	 	 1

Sjöar      1

Konststråket     1

Hundbadplats		 	 	 	 1

Mycket fritidsaktiviteter	 	 	 1

Lugnet		 	 	 	 	 1

Ysby lanthandel	 	 	 	 1

Hjornered	 	 	 	 	 1

Boaltegården     1

Fråga 3b. Skulle du vilja lyfta fram någon svag sida hos Laholm ur besökarens synvinkel?

 

Flera beslutsfattare svarar att den största svagheten är Laholms nöjes-, café- och restaurangutbud. Flera beslutsfattare påta-

lar även behovet av bättre marknadsföring och information till besökare, liksom behovet av fler övernattningsmöjligheter.

Utbudet av nöje, caféer och restauranger  10

Laholm är anonymt i besökssammanhang, 

krävs bättre marknadsföring    5

Aktiviteter vid regn saknas 	 	 	 	 3

Boende för turister     3

Problem att locka turister in till staden	 	 2

Arbeta mer för att förlänga säsongen  2

Minska trafiken i centrum	 	 	 	 2

Ta vara på det vi har bättre    2

Öppettider      2

Ogräs i Gamleby     1

Anslutningsbussar från stationen behövs  1

Få vågar satsa     1

Vi måste bli bättre på att leva upp till varumärket 1

Utveckla turismnäringen mer   1

Dåligt skyltat/svårt att hitta    1

Många åker bara förbi     1

Inställning och förståelse för kulturen  1

Satsa på förnybar energi    1

	 	 	 	 	

Följande citat är värda att nämna;
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  ”Fler restauranger behövs. Maten är en viktig bit när man besöker en ort.”

 

  ”Laholm ligger centralt i mitten, men många missar det och åker bara förbi.” 

  “Arbeta mer för att utöka och förlänga turistsäsongen”

 

Fråga 4. Hur väl stämmer följande påståenden med din bild av Laholm?

Respondenterna ombads betygsätta hur väl ett antal påståenden stämmer med deras bild av Laholm. De olika påståendena 

speglar viktiga så kallade attraktionsfaktorer, som kan antas inverka på kommunens samlade attraktivitet. Svarsalternativen 

som respondenterna ställdes inför var hur väl de instämmer på en femgradig skala. Svaren utföll som följer;

Laholm möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö     medelvärde: 4,2 

Invånarna i Laholm är öppna och välkomnande     medelvärde: 4 

Laholm är lätt att nå, tack vare goda kommunikationer   medelvärde: 4

Laholm är rikt på upplevelser för turister och besökare    medelvärde: 3,8

Laholm har ett starkt näringsliv med ett stort utbud av arbetstillfällen medelvärde: 3,8

Laholm är en del av Öresundsregionen     medelvärde: 3 

Trygg livsmiljö, öppna invånare och goda kommunikationer är topp tre på listan över positivt laddade attraktionsfaktorer för 

Laholm, medan assocationer till Laholm som en del av Öresundsregionen återfinns i botten. Beslutsfattare ger överlag 

Laholm ett bra betyg på viktiga attraktionsfaktorer.  

Fråga 5. Har du någon uppfattning om hur det går för Laholm just nu? 

Beslutsfattarna fick uttala sig om hur de tror att det går för Laholm just nu, såväl när det gäller tillväxt som 

befolkningsutveckling. Ett par åsikter lyder;

  “Tillväxt och befolkningsmässigt är det väl halvbra, det är ett status quo-läge. Det gick upp lite tidigare och nu 

  är det ner igen”

  “Laholm växer lite grann.”

Flertalet av beslutsfattarna anser att det är ett status quoläge eller en svag positiv utveckling i kommunen just nu. Flera näm-

ner den allmänt svåra ekonomiska situationen i och med finanskrisen, men tror samtidigt att det inte är något som kommer 

drabba Laholm mer än någon annan kommun. 
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Fråga 6. Hur tror du Laholm klarat sig om tio år, jämfört med andra kommuner i södra Sverige?

Beslutsfattarna fick även uttala sig om hur de tror att det kommer att gå för Laholm i framtiden. Svaren ger uttryck för en 

tilltro till Laholms framtida utveckling. 22 av 24 respondenter tror att det kommer att gå medelbra eller bättre än medel för 

Laholm om tio år, vilket är mycket positivt.

Bättre än medel  14

Medel	 	 	 	 8

Sämre än medel  2

När vi bad respondenterna motivera sitt betyg fick vi bl.a. dessa svar;

  ”Finns en framåtanda i den delen av Halland och Skåne, dock är jobben ett litet problem”

	 	

  ”Återigen lägesbiten och att arbetsmarknadsregionerna bli allt större. Då ligger Laholm bra till, nära 

  Öresundsregionen.”

  ”Jag tror Laholm kommer att klara sig rätt bra. Turismen kommer att växa och Laholm har goda 

  förutsättningar och möjligheter att ta vara på inom det området.”

  ”Om man jobbar medvetet med marknadsföringsfrågor finns goda förutsättningar” 

  “Jag tror på fortsatt kamp mot de större kommunerna”

Fråga 7a. Vad tycker du att Laholm bör göra för att bli en mer attraktiv kommun att leva och bo i? 

De mest frekvent förekommande svaret är att Laholm måste bli bättre på att marknadsföra och sälja in Laholms som ett 

attraktivt alternativ för inflyttare, turister och etableringar. Att lyfta fram och använda de resurser som man redan har. 

Marknadsför och sälj in Laholm mer 11 

Satsa på attraktiva boendemiljöer  5

Utveckla kulturen	 	 	 	 3

Satsa på välfärden och god service  3

Samverka med andra kommuner	 	 2

Satsa på infrastrukturen   2

Vara en aktiv kommun	 	 	 2

Förbättra utbudet    2

Medborgarperspektiv		 	 	 1

Profilera näringsområden   1

Satsa på aktiviteter året om   1

Satsa på besöksnäring   1

Fler ungdomsaktiviteter	 	 	 1
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Nämnvärda citat:

  “Laholm behöver marknadsföra sig tydligare - stick ut mer.”

  “Lansera Laholm som en livskvalitétsstad”

Fråga 7b. Vad tycker du att Laholm bör göra för att bli en mer attraktiv kommun för företagande?

Inställningen hos många beslutsfattare är att Laholm är en attraktiv kommun för företagande och att man ska fortsätta jobba 

på. Samverkan, nära dialog, snabb och tydlig handläggning är faktorer som alltid kan förbättras. 

Arbeta för att aktivt locka företag    3

Utveckla goda relationer till näringslivet   3

Upprätthåll och förbättra infrastrukturen  2

Skapa fler lokaler och företagshotell  2

Snabb och smidig handläggning   2

Locka arbetskraft med rätt utbildning  2

Värna större företag     1

Hitta och utveckla nischbranscher	 	 	 1

Öppnare attityd     1

Marknadsför Laholm mer    1

Aktiv kommunikation mellan företag och kommun 1

Här återges några röster om hur Laholm kan förbättras som företagarkommun;

  “Man är rätt bra som företagskommun redan, men fortsätt jobba med att knyta kontakter mellan kommun och 

  företag, samt företag emellan.”

  “Fortsätt utveckla de goda relationer som redan finns med företagare.”

	 	

  “Arbeta aktivt för att locka hit företag”

	

Fråga 7c. Vad tycker du att Laholm bör göra för att bli en mer attraktiv kommun att besöka och turista i?

Återigen blir det mest frekvent förekommande svaret att Laholm måste bli bättre och tydligare i sin marknadsföring. Andra 

förslag som framkommer är främst att satsa på kultur- och naturupplevelser. 

Marknadsför Laholm mer   10

Satsa mer på kultur    5

Vidareutveckla de attraktioner som finns 	 4 

Satsa på naturen    3

Beslutsfattarens bild av Laholm 12



Arbeta för att förlänga säsongen  2

Förstärk och öka nöjesutbudet  2

Fler övernattningsmöjligheter  2

Använd Lagan    2

Satsa på attraktiva tomter   1

Pinpointa målgrupper   1

Skapa paketupplevelser	 	 	 1

Utveckla stadsmiljön    1

Öka tillgängligheten för turister   1

Satsa på vindkraft    1 

Här återges några röster om hur Laholm kan förbättras som turistkommun;

  “Marknadsför Laholm som en fantastisk sommarstad. Idag är det bara Halmstad och Båstad som gäller, man 

  glömmer bort Laholm.”

  “Utveckla turismnäringen och satsa även på att förlänga säsongen.” 
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