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Förord
Denna uppsatts utgör den avslutande delen av kandidatprogrammet i Fysisk 
Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill rikta ett tack till min handledare 
Patrik Faming för de intressanta diskussioner och den hjälp han har givit. Jag vill 
också rikta ett tack till min familj, för det stöd och idéer de har givit mig under 
arbetets tid.
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Sammanfattning
Detta kandidatarbete undersöker hur kommuner med en krympande befolkning hanterar 
miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö i deras översiktsplaner. Arbetet utfördes genom en 
kvalitativ textanalys på tre översiktsplaner från Arjeplog, Hofors och Jokkmokk, och försöker 
besvara tre frågor; Hur beskrivs befolkningsutvecklingen? Vad anser kommunen är en god
bebyggd miljö? Och vilka konsekvenser har dessa två delar? I till exempel Arjeplog kommun 
beskrivs befolkningsutvecklingen som en stor utmaning mot kommunens framtida utveckling, 
och att det är svårare att vända trenden på grund av de relativa höga priserna på villor. I 
Hofors kommun fokuserar arbetet med en god bebyggd miljö på kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter. Jokkmokk kommun presenterar inga tydliga konsekvenser av sina 
ställningstaganden.  En slutsats som dras är att definitionen av god bebyggd miljö är olika i 
kommunerna eftersom de behöver utgå från sina egna förutsättningar och problem. En 
annan slutsats är att det behövs en kompetensutveckling inom social hållbarhet, med 
anledningen att både god bebyggd miljö och social hållbarhet inkluderar liknande koncept 
och idéer.

Nyckelord/fraser: Krympande kommuner, Miljömål, God bebyggd miljö, 
Översiktsplanering
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1. Inledning

Har människor rätt att bo vart de vill? och om de har den rätten, har de rätt till den service, 
möjligheter och kvalitéer som kan anses skapa en god bebyggd miljö?

För att besvara dessa frågor kan man vända sig till den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, vilket i artikel 13.1 förklarar att människor har rätt att välja sin 
bostadsort i landet. Och i artiklarna 3, 17, 21.2, 22, 26 och 27 som förklarar att människor 
har rätt till ett liv med frihet, säkerhet, egendom, offentliga tjänster, social trygghet, utbildning 
och kultur (Regeringskansliet, 2011, s. 4–7). Alla dessa rättigheter kan ingå i en god 
bebyggd miljö, eftersom miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö syftar till att skapa en hållbar 
utveckling av den byggda miljön ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv 
(Boverket, 2017). Men kan alla kommuner uppfylla detta eller är Sverige på väg att 
omedvetet bryta mot 7 av de mänskliga rättigheterna?

Synen i många svenska kommuner att befolkningstillväxt är något positivt och fungerar som 
en bekräftelse på kommunens attraktionskraft (Fjertorp, 2013, s. 8), samtidigt som nästan 
hälften av Sveriges kommuner har rapporterat problem med befolkningsutvecklingen år 2001 
(Johansson, 2005, s. 29) och 2013 rapporterade 84 kommuner en fortsatt minskning av 
befolkningen (Syssner & Erlingsson, 2014). Svenskt Näringsliv har gjort en 
befolkningsprognos över alla svenska kommuner från 2010 till 2035. Denna prognos visar på 
att de kommuner som räknas som storstad, samt kommuner nära storstäder förväntas växa 
med cirka 10% fram till 2035. Å andra sidan förväntas cirka 75 kommuner att minska med 
mer än 5% (Svenskt näringsliv, 2011). Anledningen till varför en minskande befolkning är 
problematiskt är att skatteunderlaget krymper, vilket betyder att kommunernas skatteintäkter 
minskar, samtidigt som kommunens kostnader för service ökar på grund av ökande 
omfattning och högre krav på kvalité av service samt en överkapacitet av infrastruktur som 
måste underhållas. Detta gör också att kommuner som krymper inte vågar ta lån eftersom 
kostnaden per invånare är för hög och kommunen är redan pressad att få ihop sin budget. 
Förenklat betyder detta att krympande kommuner hamnar i en negativ spiral där pengarna 
inte räcker till att uppehålla service och underhåll, vilket kräver högre skattesatser och 
bortprioritering av investeringar som skulle kunna attrahera fler eller minska kostnaderna för 
service (Fjertorp, 2013, s. 12–13).

Den tidigare nämnda synen på befolkningstillväxt förstärks hos eleverna i 
kandidatprogrammet för fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola, eftersom synen 
inte bemöts och kritiseras i någon kurs. Kandidatprogrammet presenterar inte heller om eller 
hur den fysiska planeringen, ur ett praktiskt perspektiv, kan skapa möjligheter för tillväxt. 
Utbildningen tar inte heller upp om eller hur den fysiska planeringen kan hjälpa att anpassa 
kommuner till deras förhållanden (Blekinge Tekniska Högskola, 2017). Samtidigt är det den 
fysiska planeringens uppgift att tillsammans med andra samhällsaktörer skapa en god 
bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2012). 

Detta är problematiskt eftersom så många kommuner i Sverige har en minskande befolkning 
och som följd en negativ ekonomisk utveckling. Därför vill detta kandidatarbete undersöka 
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hur den fysiska planeringen kan arbeta med en av sina huvuduppgifter i en kommun som 
upplever en negativ befolkning- och ekonomisk utveckling på en översiktlig nivå.

1.1 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur kommuner arbetar med en krympande befolkning 
och miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö på en översiktlig nivå. För att uppfylla syftet 
används följande frågor.

1.2 Frågeställningar
Hur uppfattar kommunerna sin befolkningsutveckling?
Hur arbetar kommunerna med sin befolkningsutveckling?
Vad anser kommunerna vara en god bebyggd miljö?
Hur är kommunernas idéer om en god bebyggd miljö anpassade efter 
befolkningsutvecklingen?
Vilka ställningstagande gör kommunerna angående det potentiella konsekvenserna 
som befolkningsutvecklingen och en god bebyggd miljö kan generera? 

1.3 Avgränsning
En kandidatuppsats beräknas ta 10 veckors arbete. Detta medför att uppsatsen är av en 
begränsad karaktär. Uppsatsen utgår därför från ett svenskt perspektiv, där svenska 
definitioner av ord, företeelser och teorier prioriteras samt appliceras. Med detta utesluts inte 
internationella teorier som kan ge en generell förklaring av ämnet eller händelser. Ett 
exempel på en svenska definitionen är begreppet tätort som enligt Statistiska Centralbyrån 
är sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare (SCB, 2016, s. 6–7).

Idén med arbetet är att analysera kommunernas översiktsplaner om hur kommunerna 
arbetet med befolkningsutvecklingen och miljömålet god bebyggd miljö. En översiktsplan ska 
hjälpa kommunen i sitt planeringsarbete, samt redogöra för hur kommunen hanterar olika 
intressen; översiktsplanen är därför ett politiskt dokument som försöker styra kommunens 
utveckling (Boverket, 2016). Översiktsplanen bör kunna representera kommunernas åsikter, 
och fungera som en sammanställning för de åtgärder och ställningstaganden som 
kommunerna anses behövas. Dock ger inte en analys av översiktsplanen möjligheten att 
granska hur ställningstagandena förverkligas och om åtgärderna har någon effekt.

1.3.1 Forskningsobjekt
För att hitta aktuella forskningsobjekt behöver detta arbete formulera några kriterier som det 
potentiella kandidaterna måste uppfylla. Till att börja med behöver kommunen ha problem 
med sin befolkningsutveckling. Som tidigare nämnts rapporterade år 2001 (se Johansson,
2005) nästan hälften av Sveriges kommuner att de hade ett problem med 
befolkningsutvecklingen, samt Svenskt Näringslivs befolkningsprognos pekar ut ett flertal 
kommuner som antas krympa till år 2035. De flesta av dessa kommuner ligger i Norrland, 
och därför fokuserar detta arbete på norrländska kommuner. I detta arbete kommer ett krav 
på en minskning av minst 5% att använda. Argumentationen för en minsta gräns på 5% är 
att detta tillåter kommunen att ha vissa år med tillväxt, men betyder inte att kommunen har 
en långsiktig stabil befolkning (Turok och Mykhnenko, 2007). Att därför försöka använda sig 
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av ett krav på en befolkningsminskning på minst 5% kan vara ett grundkriterium för 
forskningsobjektet. Det negativa med detta är man exkluderar kommuner som krymper 
långsamt. 

Beräkningen för detta krav följer den enkla formeln X/Y = Z. 
X är befolkningen år 2017. Detta är den senaste publicerade befolkningsstatistik. 
Y är befolkningen år 2000. 
Z är förändringen i befolkningen. 

Ett annat kriterium är en relativ ny översiktsplan som speglar vår samtid. 2010 tog Sverige 
riksdag ett beslut om nya strukturer, bedömningskriterier och skapandet av en ny 
organisation för arbetet med Sveriges 16 miljömål (Naturvårdsverket, 2017). Därför anses 
2010 vara gränsen för översiktsplanens aktualitet i arbetet med miljömålet god bebyggd 
miljö. Detta kriterium utesluter inte heller kommuner som arbetar fram en ny, mer aktuell 
översiktsplan, dock bör arbetet befinna sig i slutet av processen för att inkluderas som en 
potentiell kandidat. Argumentet för detta är att översiktsplanerna antas förändras minimalt 
efter granskning/utställningsskedet i planprocessen för översiktsplaner.  Detta säkerställer 
också att översiktsplanerna innehåller mer aktuella beskrivningar av kommunens nuvarande 
situation. 

Efter dessa kriterier blev följande kommuner utvalda. 

Arjeplog kommun i Norrbotten län
Hofors kommun i Gävleborgs län
Jokkmokk kommun i Norrbotten län

För mer information hänvisas läsaren till empirikapitlet där information om forskningsobjekten 
presenteras, samt diskussion av urvalet. 
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2. Forskningsdesign

2.1 Strategi
I detta arbete kan en fallstudie vara en lämplig forskningsstrategi. Martyn Denscombe skriver 
i sin bok Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, att en fallstudies syfte är att säga något om det generella genom att 
undersöka det specifika. De krav som ställs på fallet är att det ska vara en fristående enhet 
med tydliga gränser (Denscombe, 2014, s. 91). I detta arbete ska översiktsplaner 
analyseras, och eftersom en översiktsplan endast gäller en specifik kommun och Sveriges 
kommuner är relativt väl definierade geografiska områden uppfyller empirin kraven på tydliga
gränser Dock kan kravet ’fristående’ vara svårare att uppfylla. De flesta kommuner som har 
en negativ befolkningsutveckling har generellt en sämre ekonomi som har stora behov av 
bidrag, därför kan kommunen försöka arbete på ett sätt som gör den beroende. Ett annat 
problem kan vara hur mycket kommunen samarbetar med sina grannkommuner, till exempel 
kan ett flertal kommuner ha gått samman i ett regionalt samarbete för att underlätta 
krishanteringen.

I en fallstudie fokuserar forskaren ofta på en specifik fråga och djupdyker i den. Forskaren 
försöker också inte bara säga vad det är som händer eller har hänt, utan också varför. Detta 
ger arbetet möjligheten att ställa händelser och företeelser i relationer med varandra och 
skapar därmed en helhetsbild (Denscombe, 2014, s. 92–93). I detta arbete undersöks 
egentligen två områden. Vad kommunerna anser är god bebyggd miljö, och hur 
kommunerna uppfattar sin befolkningsutveckling. Dessa två områden sammanfogas sen i en 
relation som undersöks.

En annan fördel med fallstudie som forskningsstrategi är att valet av metod blir friare. En 
fallstudie är inte bunden till en specifik metod för insamling eller bearbetning av data, utan 
kan välja att kombinera olika metod om forskningsarbetet kräver det. Eftersom fallstudier ska 
undersöka en fråga på djupet uppmuntras forskaren att kombinera metoder för att nå en 
djupare förståelse. (Denscombe, 2014, s. 93,103)

Fallstudier brukar kritiseras för trovärdigheten när det gäller generaliseringar utifrån resultatet 
(Denscombe, 2014, s. 104). I denna undersökning åtgärdas detta genom att tydligt redogöra 
för de valda undersökningsobjekten och metoder samt förklara varför de valdes. 

2.2 Metod
I detta arbete anses kvalitativ textanalys vara ett lämpligt val av metod. Kvalitativ textanalys 
lämpar sig bra för arbeten där empirin utgörs av texter och dokument, och där forskningens 
syfte är att kartlägga en debatt, åsikter och ställningstaganden eller samhällsfenomen. I
kvalitativ textanalys kan texten belysas ur tre dimensioner. Den första fokuserar på 
författaren, upphovspersonen eller redaktören av en text och vilka innebörder den tilldelar 
texten. Den andra riktar in sig på textens innehåll och struktur, och fokuserar mer på det 
textens innehåll, språk och litteraturens innebörd. Den tredje dimensionen redogör för 
textens betydelse och vad texten innebär i relation till det omgivande samhället (Widén i 
Fejes & Thornberg, 2015, s. 178). Detta arbete fokuserar på hur kommunen uppfattar sin 
befolkningsutveckling samt begreppet och miljömålet god bebyggd miljö. Därför är den första 



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

5

och tredje dimensionen som är viktig för arbetet. Den första dimensionen förklarar vilken 
innebörd kommunen tilldelar texterna om befolkningsutveckling och god bebyggd miljö,
medan den tredje sätter dessa två delar i relation till kommunen.

För att kunna genomföra en kvalitativ textanalys behöver man veta vilka texter som kan och 
ska analyseras. Det första som behöver klargöras är att texten ska vara av skriftlig karaktär, 
och producerad, sammanställd eller författad av en eller flera personer (Widén i Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 180). Anledningen till denna definition är att ordet text kan ha olika 
betydelser i olika språk, och genom att förtydliga av vad detta arbete menar med text blir 
empirin definierad och tydliggör att analysen sker på ett avgränsat och avslutat textavsnitt.

Därefter behöver man identifiera och dela in texterna i olika texttyper. Detta ger arbetet en 
möjlighet att förtydliga sitt problem och vad analysen efterfrågar. Widén presenterar fyra
olika texttyper; den politiska texten, den samhälleliga texten, skol- och utbildnings text samt 
privat text (Widén i Fejes & Thornberg, 2015, s.180–181). För det här arbetet är den politiska 
texten och skol- och utbildnings text aktuella.  Den politiska texten är kommunens 
översiktsplan, medan Boverkets texter om god bebyggd miljö faller in under skol- och 
utbildnings text. Boverkets texter kan också falla in under den politiska texten, eftersom 
definitionen av kategorin inkluderar statliga utredningar, men syftet med Boverkets texter 
passar bättre in under skol- och utbildning där officiella åtgärdsprogram och andra 
styrdokument faller in.

För att kunna utföra analysen behövs analysfrågor formuleras och definieras. Dessa ska 
vara anpassade efter den vetenskapliga traditionen och utgör verktyget för analysen. 
Frågorna baserar sig på det tidigare nämnda tolknings dimensionerna, och formulerar sig 
därför antingen efter textens upphovsperson, textens kvalitéer och innehåll eller förhållandet 
mellan texten och dess sammanhang. Om analysen behöver fördjupas kan analysfrågorna 
kompletteras med en problematisering som utgår från ett teoretiskt perspektiv. (Widén i 
Fejes & Thornberg, 2015, s. 182–185)

Sammanfattningsvis följer arbetet med en kvalitativ textanalys fyra steg.

1: Identifiera problem för analysen
Hur kommuner arbetar med en negativ befolkningsutveckling samt miljömålet god bebyggd 
miljö på en översiktlig nivå. 

2: Val av texter
För att kunna analysera problemet behövs ett material. Eftersom analysens problem 
fokuserar på en översiktlig nivå förhåller sig översiktsplanen som ett naturligt val av 
textdokument. Tidigare i texten presenterades också varför detta arbete väljer att fokusera 
på denna sorts av texter.
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3: Analytiskt tema
I det här arbete kommer tre analytiska teman användas som utgår från forskningsfrågorna.

Tema 1: Befolkning
Hur beskriver kommunen sin befolkningsutveckling? Vilka, om några, positiva eller negativa 
aspekter beskrivs?

Nyckelord: arbetslöshet, befolkningsminskning, befolkningstillväxt, befolkningsutveckling, , 
inflyttning, pendling och utflyttning 

Tema 2: God bebyggd miljö
Vad anser kommunen är en god bebyggd miljö? Hur skiljer sig denna från Boverket och 
andra teoretiker?

Nyckelord: kollektivtrafik, kultur, mötesplats, naturområde, omsorg, service, socialt och
utbildning

Tema 3: Konsekvenser
Vilka konsekvenser beskriver kommunen angående befolkningsutveckling och god bebyggd 
miljö? Presenteras alternativ för konsekvenshantering?

Nyckelord: alternativ, anpassning, befolkningsutveckling, dialog, förebygga, klimatförändring,
miljökvalitetsmål, miljömål, medborgardialog och god bebyggd miljö

4: Utförandet av analysen
Widén beskriver processen utifrån en debattanalys där forskaren behöver läsa igenom och 
sortera sina texter, beroende på om texten argumenterar för eller emot analysens tema. 
Därefter kan forskaren påbörja en finare analys av texterna där argumentens innehåll och 
debattörens resonemang undersöks (Widén i Fejes & Thornberg, 2015, s.189). För att utföra 
analysen kommer nyckelorden användas för att redovisa hur ofta orden används i 
dokumentet, samt en redogörelse för hur kommunen uttrycker sig om temat. Därefter 
kommer kommunens åsikter och ställningstaganden ställas emot tidigare forskning och ett 
teoretiskt perspektiv.

2.3 Metoddiskussion
En fördel med att använda sig av kvalitativ textanalys som metod är att den tillåter forskaren 
att djupgående studera ett begränsat område; och hanterar komplexa situationer genom 
metodens anpassning till småskalig forskning och behov av täta beskrivningar. En nackdel 
med metoden är att den tar tid eftersom det insamlade materialet måste först kodas och 
tolkas innan det kan analyseras. Det finns datorprogram som kan hjälpa med kodning och 
kvantifiering av empirin, men är det tolkningen och analysen av empirin som är viktigast och 
tar tid. Det empiriska material som kvalitativ textanalys hanterar är ofta ostrukturerade i sitt 
råa format, och måste därför gå igenom en del processer innan ett resultat kan presenteras 
(Denscombe, 2016, s. 416–418). För att bemöta den nackdel som Denscombe påpekade 
har forskaren, i detta arbete, valt att förtydliga vilka teman som arbetet utgår ifrån med 
styrande frågor och nyckelord som tillsammans utgöra grunden för analysen. Detta bör 
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underlätta tolkningen och fokusera analysen på ett sätt som skynda på denna del av 
arbetsprocessen. Det har också den positiva effekten att läsaren av arbetet kan gå tillbaka till 
den styrande frågan om den röda tråden upplevs försvinner ur analysen. Ett annat sätt att
förenkla analysen av empirin är genom användningen av nyckelord som vägleder tolkningen 
och kodningen av empirin. I detta arbete används nyckelord för att förtydliga och fokusera 
analysen, men om nyckelorden formuleras på fel sätt kan de istället generera ett hinder 
genom felaktiga eller falska träffar. Ett annat problem med nyckelorden är hur 
forskningsobjekten använder sig av dem. Bara för att nyckelorden används kan inte ett 
antagande om hur forskningsobjektet arbetar med befolkningsutveckling eller god bebyggd 
miljö göras. Orden fungerar endast som en indikator på om temat tas upp eller nämns i 
dokumentet. Forskaren måste fortfarande läsa och analysera i vilken kontext nyckelorden 
används. Ett annat problem med nyckelorden är att det existerar alternativ synonymer och 
olika böjningsformer. Till exempel kan ett av forskningsobjekten prata om kollektivtrafik som 
ett samlat begrepp, men ett annat väljer att fokusera och skriva separat och specifikt om det 
olika formerna av kollektivtrafik. Mot denna risk måste forskaren beakta att arbetet och 
analysen fortfarande ska förmedla förståelse och överskådlighet. Att därför inkludera för 
många nyckelord kan därför skapa förvirring, och som tidigare nämnts felaktiga träffar. 
Nyckelorden är ändå användningsbara eftersom det ger ett kvalitativt arbete möjligheten att 
ta fram kvantitativa data som komplement, och det styrande frågorna säkerställer att det 
viktigaste av empirin belysas och beaktas. 

En annan nackdel med metoden är att det är svårt att fastställa hur generaliserbart 
forsknings fynden är, eftersom empirin är begränsad till ett litet antal källor. Dock ger 
metoden möjligheter till alternativa förklaringar baserat på forskarens analys och 
tolkningsförmåga (Denscombe, 2016, s. 417). Både fallstudier och kvalitativ textanalys utgår 
från specifika källor, men försöker säga något om det generella. Detta kan vara negativt 
beroende på vilken vetenskaplig filosofi läsaren och forskaren utgår ifrån. Från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv där vetenskap existerar i sociala och historiska kontexter 
ger både fallstudier och kvalitativ textanalys möjligheter till alternativa tolkningar beroende på 
hur samhället ser ut och har förändrats. Det ger också möjligheten att analysera en fråga ur 
ett tidsperspektiv där olika resultat uppstår.
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3. Forskningsöversikt
I detta kapitel presenteras forskningsarbeten inom ett liknande område.

3.1 Krympande kommuner och översiktsplanering
Josefina Syssner och Albin Olausson har skrivit en artikel där de undersöker hur den 
översiktliga planeringen kan användas för att skapa strategier mot befolkningsminskning. I 
översiktsplanering är befolkningens storlek, sammansättning och lokalisering en av det 
viktigaste planförutsättningarna. Denna aspekt styr inte bara ekonomiska intäkter och 
utgifter, utan även vart utvecklingsområden finns och om de bör utvecklas. Förändringar i 
befolkning påverkar också medborgarnas förväntningar på den offentliga verksamheten. I 
kommuner med en långtgående befolkningsminskning förändras förutsättningarna för 
beslutfattandet kring ett väl fungerande välfärd. Dessa kommuner upplever därför 
svårigheter med rollen som samhällsbyggare, arbetsgivare och leverantör av välfärd. (2016,
s. 221–222)

I arbetet undersöktes 20 kommuners översiktsplaner, där alla hade som gemensamt en 
krympande befolkning. Antingen beskriver kommunen befolkningsutvecklingen som en 
central fråga i planeringsarbetet, eller som en isolerad fråga. I vissa fall är ämnet helt 
frånvarande. (Syssner & Olausson, 2016, s. 227 & 233)

Av det 20 kommuner beskriver sex kommuner befolkningsutvecklingen utifrån en central 
position; och påvisar en komplex problembild, samt kopplar kommunens ekonomi med 
demografin. Gemensamt för dessa kommuner är också att den kommunala planeringen ska 
används för att vända utvecklingen. Intressant nog beskriver dessa kommuner endast frågan 
kortfattat, och stannar vid att konstatera; befolkningsminskning är ett problem. (ibid, 2016, s. 
233–234)

Av det resterande 14 kommunerna beskriver 12 kommuner frågan isolerat. Dessa 12
kommuner beskriver befolkningsutvecklingen som ett problem, men kommunerna visar inte 
på hur den påverkar kommunens övriga verksamheter, planering eller andra 
utvecklingsfrågor. (ibid, 2016, s. 233–234)

Det resterande två kommunerna beskrivs inte en minskande befolkning överhuvudtaget. 
Generellt uppfattar Syssner och Olausson att de 14 kommuner som inte ger frågan en 
central position är allmänt kortfattade. (ibid, 2016, s. 234)

Syssner och Olausson undersökte också hur kommunerna förklarar orsaken till den 
minskade befolkningen, och kom fram till två förklaringsmodeller. Den ena modellen pekar 
på ett negativt flyttnetto, negativt födelsenetto eller båda, men stannar efter det. Den andra 
förklaringsmodellen fortsätter och reflekterar kring anledningarna varför flyttnetto och 
födelsenetto är negativt, samt om kommunen kan påverka detta. Paradoxalt anser 
kommunerna att de inte kan påverka anledningen till den negativa befolkningsutvecklingen, 
men samtidigt formulerar de mål att vända trenden. Det bör dock påpekas att av de
kommuner som undersöktes var det endast sju som försökte förklara och diskutera 
utveckling. Samtliga endast gjorde det endast kortfattat. (ibid, 2016, s. 235–236)
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Det slutsatser författarna kommer fram till är att kommunernas befolkningsutveckling är en 
viktig planförusättning för översiktsplaner, men den långa negativa utvecklingen belyses 
minimalt. Variationerna i behandling av ämnet är minimalt, där nyare planer är mer 
omfattande än äldre. Dock verkar det som att översiktsplanen kanske inte är det mest 
lämpliga dokument att använda som strategiskt dokument vid en minskande befolkning. 
Anledningen är de befintliga planinstrument i första hand är anpassade för befolkningstillväxt 
och expansion, detta innebär att behovet av att förnya sin översiktsplan inte upplevs av 
mindre kommuner eftersom planförutsättningarna och samhällsförändringarna sker 
långsammare. (ibid, 2016, s. 237–238)

Författarna menar att översiktsplanen i sin befintliga form inte är ett redskap i arbetet mot en 
minskande befolkning, men att det kan bli. Genom att översiktsplanen redan är obligatorisk 
är risken liten att den blir en pålaga för kommunerna. Krympande kommuner behöver istället
hjälp att uppfylla de kraven som ställs på översiktsplaner på grund av resursbrist. Förutom 
det har oftast de krympande kommunerna och dagens arbetssätt med översiktsplaner 
förutsättningarna för att diskutera och lösa befolkningsfrågan. Genom krav på ett brett 
samråd skapas möjligheter till diskussion kring och förankring av strategin, översiktsplanen 
ses redan som ett politiskt dokument där en vision för framtiden ska formuleras, och kan 
genom detta kan den generera samsyn och förståelse. (Syssner & Olausson, 2016, s. 238–
240)

3.2 Anpassningspolitik
De flesta kommuner som krymper utgår ifrån ett perspektiv där tillväxt, nyetablering och 
utveckling står i fokus. Kommunerna försöker genom marknadsföring och investering i olika 
sektorer öka sin attraktionskraft och inflyttning av arbetskraft som ska resultera i ett ökat 
skatteunderlag och bättre förutsättningar. Samtidigt behöver dessa kommunerna ta beslut 
om anpassning till deras situation och anpassa samhällsviktiga verksamheter för begränsad
tillgång vilket resulterar i nedläggningar, centraliseringar och minskat underhåll av 
kommunala anläggningar. Dock försöker förtroendevalda och tjänstemän att arbeta med en 
fråga som upplevs svår, eftersom normen inom lokal och regional politik är tillväxt. Det 
skapas ekonomiska strategier och program där medborgarnas inflytande är begränsande.
(Syssner, 2014, s. 36,40)

Syssner har också skrivit en rapport om hur kommuner med en krympande befolkning och 
resurser behöver anpassa sig till deras nya förutsättningar. Att en kommun inte växer ses av 
många som ett lokalpolitiskt misslyckande, men detta kan förstås och förklaras genom 
förändringar på nationell eller internationell nivå. Rapport visar på att det undersökta 
kommunerna anpassar sina organisationer och verksamheter efter befolkningstillväxten, 
men glömmer bort att formulera långsiktiga strategier eller planer för hur man ska möta 
utvecklingens konsekvenser. Författaren förespråkar därför skapandet av en lokal 
anpassningspolitik. (Syssner, 2014, s.6)

För att förklara anpassningspolitik delar Syssner upp begreppet i två delar. Den första delen 
är anpassning och syftar till hur kommunen anpassar sitt arbete och ekonomi runt den 
negativa befolkningsutvecklingen. Anpassning berör inte kommunens tillväxtpolitik eller 
strategier för tillväxt, inte för att det anses oviktigt, utan för att istället belysa uppfattningen 
och hantering av utebliven tillväxt. Den andra delen, politik, syftar till offentligt makt och 
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fokuserar på visioner, beslut och prioriteringar av tillsatta företrädare. För att undersöka den
andra delen intervjuades tjänstemän, eftersom de har ett stort ansvar över underlaget av 
material för beslut, men deras arbete påverkas av medborgare och politiker. (Syssner, 2014,
s. 12)

Även om politikerna som intervjuas i Syssners arbete för det mesta pratar om tillväxtpolitik 
och hur viktigt den är, finner författaren att politikernas beslut och handlingar istället försöker 
anpassa kommunen efter det nya förutsättningarna. I rapporten identifieras fyra kategorier av 
anpassningsåtgärder. Den första kategorin är effektivisering, resursförflyttning och
besparingar. Den andra är mellankommunala samarbeten. Den tredje rivning av offentliga 
byggnader och till sist samverkan med civilsamhället. (Syssner, 2014, s. 25)

Effektivisering, resursförflyttning och besparingar.

På grund av minskande ekonomiska intäkt till följd av en mindre befolkning, samt ökning av 
utgifter på grund av en åldrande och utspridd befolkning behöver kommunerna effektivisera, 
förflytta och bespara sina resurser. Oftast betyder detta att de kommunala verksamheterna 
måste förhålla sig till ännu tydligare prioriteringar, och att nedläggning och centralisering av 
omsorg och utbildning är vanliga effektiviseringsåtgärder. Även förflyttning av resurser sker, 
till exempel att utbildning underordnas omsorg på grund av befolknings demografin.
(Syssner, 2014, s. 25–26)

Mellankommunala samarbeten

Krympande kommuner tenderar att samarbeta med andra kommuner för att minska på 
kostnaderna, öka kompetensen och skapa innovativa lösningar. Samarbetet ger anställda på 
kommunen möjligheten att specialisera sig och på så sätt öka sin kompetens, fast istället för 
att ansvara för sin egna kommuns arbete behöver den anställde stå till tjänst hos flera. Dock 
uppstår oftast dessa samarbeten på mer inofficiella vägar, där tjänstemännen ser potentiella 
samarbetsområden och initierar dessa via sina egna nätverk. (Syssner, 2014, s. 29–30)

Rivning av offentliga byggnader

Ur ett internationellt perspektiv är skiljer sig Sveriges krympande kommuner från omvärlden. 
I till exempel östtyska kommuner med en krympande befolkning behöver man riva offentligt 
ägda byggnader, men i Sverige är inte detta lika självklart. Det som skiljer Sverige åt är att 
de kommuner som krymper ligger ofta på landsbygden med en befolkning som inte är lika 
koncentrerad i tätorter utan utspridd över ett större geografiskt område. I dessa kommuner 
dominerar också småhusbebyggelse istället för det mer urbana hyreshuset. En sak som 
påverkar krympande kommuner till en viss del är överdimensionerad infrastruktur. Ofta i form 
av Va-systemet. (Syssner, 2014, s. 31–32)

Samarbete med civilsamhället

Kommuner som har en krympande befolkning förlitar sig ofta på samarbeten med 
allmänheten. Samarbeten hjälper till att avlasta kommunen ekonomiskt via äldreomsorg och 
omhändertagande av parker och idrottsplatser. Detta ses inte som en långsiktig lösning 
eftersom det är svårt att förlita sig på ideellt arbete eller skapa rättssäkra processer. Ett 
annat problem är vem som har ansvaret för korrekt utförande av arbetet och vid problem, är 
det kommunen eller allmänheten? (Syssner, 2014, s. 33–34)
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Ett annat problem med en nära koppling till civilsamhället är svårigheten att ta obekväma 
beslut. Konsekvenserna framgår tydligare i en mindre kommun eftersom förtroendevalda och 
tjänstemän minglar mer med allmänheten, och det båda sidorna har större förväntningar och 
möjligheter till påverkan av varandra (Syssner, 2014, s. 34).

3.3 Befolkningsförändringens effekt på kommunernas ekonomi  
Fjertorp har skrivit en rapport om hur en befolkningsförändring påverkar på kommunernas 
ekonomi. Rapportens slutsats är att befolkningsförändringar har en betydande effekt på 
kommunernas ekonomi, när det kommer till kostnader, intäkter och skulder per invånare. 
(Fjertorp, 2013, s. 7)

Fjertorp börjar med att konstatera att tillväxt är norm hos det svenska kommunerna, specifikt 
befolkningstillväxt. Anledningen till detta är att en positiv befolkningsutveckling ses som en 
bekräftelse på kommunens dragningskraft, och att kommunernas intäkter är direkt kopplade 
till antalet invånare. Dock står normen om befolkningstillväxt i motsats till den faktiska 
utgångspunkten nästan hälften av Sveriges kommuner upplever, nämligen en minskande 
befolkning. (Fjertorp, 2013, s. 8)

Resultatet som presenteras i Fjertorps rapport är att det finns ett tydligt samband mellan
kostnaden per invånare och befolkningsutvecklingen. I kommuner där befolkningen 
utvecklas positivt finns det en lägre kostnad per invånare, likväl i kommuner där befolkningen 
utvecklas negativt finns det en allt högre kostnad per invånare. Självklart finns det kommuner 
som inte påvisar detta samband, men generellt visar det statistiska trenderna detta. 
(Fjertorp, 2013, s. 20,25–26)

Det finns också ett samband mellan kommunens intäkter och befolkningsutveckling. I 
kommuner som upplever en positiv befolkningsutveckling ökar skatteintäkterna, men själva 
skatteintäkter per krona per invånare och skattesatsen tenderar att vara oförändrad eller 
minska. Kommuner som upplever en negativ befolkningsutveckling tenderar att få ersättning 
via kommunalekonomisk utjämning. Den kommunalekonomiska utjämningen beräknas på ett 
sätt som gör att effekten av den negativa befolkningsutvecklingen dröjer med cirka två år.
(Fjertorp, 2013, s. 24,26–27).

När det kommer till skulder visar det sig att andel skuld per invånare ökar i kommuner som 
upplever en positiv befolkningsutveckling. Detta beror på att investeringsbehovet i 
infrastruktur och annan service är högre i kommuner som växer, och investeringen oftast 
sker med lån. (Fjertorp, 2013, s. 25)

Slutsatserna Fjertorp gör angående befolkningsutveckling och kommunens ekonomiska 
situation är ökar befolkningen blir det; lägre kostnader, lägre och minskade intäktsnivåer, 
högre ekonomiskt resultat, högre investeringsnivåer, ökade anläggningstillgångar och större 
skulder per invånare. Men minskar befolkning blir det; högre kostnader, högre och ökande 
intäktsnivåer, lägre ekonomiskt resultat, lägre investeringsnivån, minskade 
anläggningstillgångar och mindre skulder per invånare. (Fjertorp, 2013, s. 28)

Detta betyder att kommuner med en negativ befolkningsutveckling hamnar i en ond spiral. 
Kommunen har svårare att få intäkterna att räcka till, vilket leder till en högre skatt och 
avgifter, samtidigt som investeringarna minskar, men de fasta utgifterna ökar. Detta betyder 
att krympande kommuner lagar och pusslar ihop för en kortsiktig lösning istället för att 
investera i en långsiktig lösning. En potentiell anledning till detta är att man i en krympande 
kommun inte är lika beredd att låna, eftersom risken är att färre individer behöver betala 
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tillbaka och det finns osäkerheter om lån investeringen kommer nyttjas fullt ut. (Fjertorp,
2013, s. 30)

3.4 svenska kommuner och social hållbarhet
Nilsson har skrivit en rapport angående kommunernas arbete med social hållbarhet. 
Rapporten konstaterar att det saknas en tydlig definition, vilket ger möjligheter till olika 
tolkningar, och gives olika innebörd beroende på situation. Utöver definitionsproblemet finns 
det också brister angående uppföljning, tid och resurser. Kommunerna kan inte skapa ett 
hållbart samhälle ensamt, utan behöver samarbete med invånarna och ta till vara på deras 
idéer. Social hållbarhet är inte ett tillstånd, utan mer en process, och bristen på en tydlig 
definition skapar förutsättningar för anpassning till kommunens egna situation. (Nilsson,
2016, s. 7–8) 

För svenska kommuner är uppgiften med social hållbarhet att fördela välfärden på ett rättvist 
sätt och hantera problem som uppstår på ett konstruktivt sätt. Det är också inom den sociala 
hållbarheten som kommunernas största utmaning ligger, till exempel byta perspektiv från 
kortsiktiga lösningar till långsiktiga och skapa instrument och rutiner att mäta social 
utveckling på. (Nilsson, 2016, s. 11–12)

Det finns fyra betydande faktorer för kommunerna att hantera sina utmaningar. Samverkan, 
innovation, omvärldsbevakning och sociala investeringar. (Nilsson, 2016, s. 18–21). 

Samverkan handlar om att sammanföra den strategiska och operativa nivån på ett 
konstruktivt sätt, oavsett om det är internt, mellankommunalt eller med det privata. Genom 
samverkan kan vara ett alternativ för krympande kommuner eftersom det är kostnadseffektiv 
och erbjuder stordriftsfördelar. Samverkan kan också utveckla kompetens och nya idéer.
(Nilsson, 2016, s. 18). 

Med innovation kan de ökande förväntningarna från invånarna bemötas genom att hantera 
utmaningar på nya sätt, och anpassa de nya lösningarna till befintlig miljö. Man bör vara 
försiktig med ny teknologi eftersom det inte alltid löser ekonomiska eller sociala utmaningar.  
Innovation är dock mer än teknologi. Det kan till exempel vara ett nytt arbetssätt eller en ny 
organisationsstruktur. (Nilsson, 2016, s. 19)

Omvärldsbevakning är viktigt eftersom det erbjuder insamling av information, inspiration och 
innovation. En viktig källa är invånarna i kommunen eftersom de oftast har mycket 
information om lokala förhållanden och behov. En annan anledning varför invånarna är 
viktiga är ett det underlättar arbetet med förankring av beslut och åtgärder. (Nilsson, 2016,
s.19–20)

Social investering syftar till satsningar inom de sociala områdena, som till exempel utbildning 
för barn och unga. Hoppet hos social investering ligger i framtiden, där avkastningen tar 
formen av kostnader som kan undvikas, minskas eller en ren vinst hämtas. Social 
investering ställer krav på samverkan för en helhetssyn och långsiktighet. (Nilsson, 2016, s. 
20–21)
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Slutsatserna Nilsson gör i sin rapport är att social hållbarhet är ett komplex begrepp som 
infattar många olika saker. Arbetet med social hållbarhet berör alla verksamheter inom 
kommuner, och inte bara det mjuka. Social hållbarhet verkar tangera 
verksamhetsutvecklingen och uppdaterar tidigare arbeten och satsningar som kommunerna 
har gjort. Dock kan social hållbarhet ses som ett modeord som under årens lopp diskuteras 
och skapat en sorts legitimitet. (Nilsson, 2016, s. 39–41)

En annan slutsats är att de utmaningar som finns med social hållbarhet. Till exempel 
saknaden av en tydlig definition, vilket riskerar att begreppet inkludera och begränsas till fina 
ord och värden som låter bra, men utan att något arbete eller plan formuleras för hur man 
ska jobba för hållbarheten. Det är också svårare att utvärdera och operationalisera social 
hållbarhet utan en definition. Andra utmaningar är tid och resurser. Oftast arbetar kommuner 
efter en ettårig budget, och politiker utifrån mandatperioder, vilket gör att långsiktiga 
satsningar som oftast krävs av social hållbarhet uteblir. (Nilsson, 2016, s. 41–43)
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4. Teoretiskt perspektiv
Teorierna om hållbar utveckling och social hållbarhet kommer vara en utgångspunkt för de 
nyckelord och ledande frågor som används i metoden kvalitativ textanalys. Texterna om 
miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö skapar ett ramverk för hur arbetet med målet kan se 
ut, samt försöker skapa en bild av vad som kan anses vara en god bebyggd miljö.
Ramverket och bilden av god bebyggd miljö kommer också vara en utgångspunkt för 
analysarbetet.

4.1 Hållbar utveckling
Det finns ingen allmän definition av hållbarhet, utan begreppet används mer för att orientera, 
ange riktning och generera idéer. Genom detta är arbetet med hållbar utveckling föränderligt 
och kan situations anpassas efter värderingar och samhällsförändringar. Den största kritiken 
mot hållbarhet som begrepp är just otydligheten, eftersom det gör begreppet är svårt att 
använda i beslutsammanhang, men flera teoretiker anser att hållbarhet är ett värdefullt 
ramverk istället. (Nilsson, 2016, s. 9–10). 

Anledningen till varför hållbar utveckling presenteras och utgör en del av det teoretiska 
perspektivet är att miljökvalitetsmålen tar sin utgångspunkt i ett generationsmål som agerar 
inriktning för svensk miljöpolitik (Nilsson, 2016:9). Den svenska miljöpolitiken fokuserar på 
den samhällsomställning som behöver utföras för att kommande generationer ska kunna 
leva i en tid där dagens stora miljöproblem är lösta (Naturvårdsverket 2018a). Det är också 
viktigt att presentera konceptet och teorin hållbar utveckling för att sen kunna diskutera och 
presentera en fördjupning av en av det aspekter som kan anses utgöra en del i arbetet med 
en hållbar utveckling. Denna aspekt är social hållbarhet. 

Konceptet ”hållbar utveckling” inkluderar ett politiskt perspektiv. Detta politiska perspektiv 
försöker förklara hur olika organisationer och ideologier ser på arbetet mot en hållbar 
utveckling och hur mycket av samhällets strukturer som behöver ändras (Hopwood et al. 
2005). Detta politiska perspektiv kommer inte används i detta arbete eftersom det inte anses 
medföra en djupare förståelse inom arbetets frågeställningar. Dock kan en fortsatt forskning 
eller kategorisering av kommunerna ur det politiska perspektivet vara av intresse för andra 
att arbete med. 

Hållbar utveckling är ett koncept som försöker koppla ihop, förklara och förstå relationen 
mellan miljö- och socioekonomiska problem. Historiskt sett har mänskligheten sett naturen 
som något att exploatera och bruka efter behov och behag. Genom sin kunskap och 
nyvunna teknologi har människan försökt triumfera över det hinder som naturen har 
presenterat. Genom att exploatera naturliga resurser och skapa en ekonomisk tillväxt genom 
en ökad produktion skulle fattigdomen minska och mer välstånd genereras. De människor 
som hade lite skulle få mer, likt en ballong fylld med helium som långsamt svävar uppåt.  
Men denna exploatering av naturliga resurs skapade miljöproblem, och det önskade välstånd 
blev inte jämt fördelat vilket skapade socioekonomiska problem. (Hopwood et al, 2005).

Den ökade medvetenheten om kopplingarna mellan miljö- och socioekonomiska problem 
samt önskan om en bättre framtid för mänskligheten skapade utgångspunkten och grunden 
för hållbar utveckling. Detta kan summeras i kanske den mest kända definitionen av hållbar 
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Figur 1 Hållbar utveckling 
Källa: Kungliga Tekniska Högskolan

utveckling från Brundtlandrapporten; “[fulfilling] the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their needs” (Hopwood et al. 2005).
Denna definition tillsammans med de andra idéerna som uttrycks i Brundtlandrapporten 
påvisar att människan är beroende av naturen, inte bara för resurser utan också för andra 
behov och välmående. Miljöproblem är inte heller endast en lokal företeelse utan kan ha 
konsekvenser på en större geografisk nivå. En annan sak Brundtlandrapporten visar på är 
att tidigare ekonomiska tillväxt modeller inte har lyckats minska fattigdom, utan istället ökat 
klyftan mellan de fattiga och de rika. Ett av målen med hållbar utveckling är därför att 
uppfylla mänsklighetens behov, samtidigt som resurser fördelas rättvist (Hopwood et al. 
2005). 

Ett förenklat sätt att förklara hållbar utveckling är genom två olika modeller, som handlar om 
hur det tre olika aspekterna, ekologiska, ekonomiska och sociala förhåller sig till varandra. I 
den ena modellen visualiseras det tre aspekterna som tre jämnstora men separata cirklar. 
Dessa tre cirklar överlappar varandra på några ställen. Hållbar utveckling är att hålla de tre 
cirklarna i en jämn balans mot varandra. Att därför acceptera luftföroreningar för ekonomisk 
tillväxt är helt acceptabelt. (Hopwood et al. 2005 & Nilsson, 2016, s. 10)

Den andra modellen visualiserar det tre aspekterna som tre cirklar igen, men cirklarna är inte 
jämnstora. Den största cirkeln är den ekologiska aspekten. Detta ska symbolisera naturens 
gränser och att all mänsklig aktivitet är beroende av naturen. Den mellanstora ringen är den 
sociala aspekten och symboliserar mänskligheten samt våra aktiviteter. Den minsta ringen är 
den ekonomiska aspekten, som är beroende av både den sociala och ekologiska 
hållbarheten. (Hopwood et al. 2005)

Genom de åren som konceptet hållbar utveckling har existerat har forskningen allt mer 
definierat och förtydligat vad de ekologiska och ekonomiska aspekterna samt till viss del vad 
den sociala aspekten innebär. Dock bör det påpekas att det inte finns någon entydig 
förståelse som visar på hur de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna påverkar 
varandra och vilken relation det har till varandra. (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 2)
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4.1.1 Social hållbarhet
Huvudteorie i detta kandidatarbetet är social hållbarhet. Anledningen till varför social 
hållbarhet valdes som huvudteori är att miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö berör 
skapandet av ett hållbart samhälle (Naturvårdsverket, 2012), och utan människor och deras 
sociala samspel skulle det troligtvis inte finnas något samhälle. Ordet samhälle är 
benämningen på en grupp individer förenade av ett stabilt nätverk av sociala relationer i ett 
sammanhang (Nationalencyklopedin, 2018f).

Social hållbarhet är ett begrepp som infattar många olika saker. Alltifrån grundläggande 
mänskliga behov som mat, bostad och vatten till utbildning, rättvisa och jämställdhet. Några 
teoretiker anser att dessa behov måste vara tillfredsställda innan arbetet med andra aspekter 
av hållbarhet kan påbörjas. (Nilsson, 2016, s.11)

I arbetet med hållbar utveckling brukar oftast fokus hamna på det ekonomiska eller 
ekologiska aspekterna, då problemen inom dessa områden uppfattas som större och 
därmed prioriteras högre. En annan anledning till att den sociala aspekten hamnar utanför 
kan vara att den inte har en lika tydlig definition som den ekologiska eller ekonomiska 
aspekten. Anledningen varför social hållbarhet är svårare att definiera är att det är nära 
kopplat till den politiska frågan vilken sort av samhälle vill vi leva i? och därmed också frågan 
vilket samhälle ska vi bibehålla? (Davidson, 2009). Detta har också resulterat i att en del av 
den forskning som har gjorts angående social hållbarhet kritiseras för sin vaghet och 
påverkad av rådande politisk agenda (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 2).

En tidigare definition av social hållbarhet har försökt fokusera på sådana aspekter som kan 
mätas och därmed objektifieras. Till exempel möjligheten att gå eller cykla, blandad 
bebyggelse, och urbanitet. Problemet med detta är att dessa ord har blivit 
kommersialiserade och används idag för att sälja till och attrahera en viss typ av människor 
som leder till gentrifiering. Kritiken mot denna definition är att fysiska karaktärsdrag inte är 
tillräckligt för att uppnå social hållbarhet eftersom de kan generera icke-hållbara effekter.
(Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 3)

En annan tidigare definition av social hållbarhet bygger på samhällets förmåga att utveckla 
och underhålla fungerande system och strukturer som tillgodoser samhällets behov. Detta 
kompletterar listan med fysiska karaktärsdrag med till exempel hälsa, välstånd, säkerhet, 
lokal demokrati och kulturella traditioner. Känslan av samhörighet och stolthet i sin identitet 
anses också vara viktigt. Problemet med detta är att dessa kriterier är svårare att definiera 
och mäta än de fysiska karaktärsdragen. Dessa sociala karaktärsdrag är delar i sociala 
processer som är mer dynamiska och förändras snabbare än den fysiska miljön. Den största 
kritiken av denna definition är hur planering och policyskapande ska praktiskt arbeta med 
och implementera dessa kriterier på ett effektivt och välfungerande sätt. (Eizenberg & 
Jabareen, 2017, s. 3–4)

Eizenberg och Jabareen har formulerat en ny definition av social hållbarhet. Denna nya 
definition bygger på koncepten jämlikhet, säkerhet, hållbara urbana former och Eco-
prosumption. Den utgår också från ett grundläggande antagande om risk och hållbarhet. Ett 
samhälle som inte bemöter risker när den arbetar med sociala frågor kan inte ses som 
hållbart. Anledningen till detta är att historiskt sett har människor gått ihop i grupper och 
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format samhällen för att underlätta bemötandet av risker, och på så sätt skapat säkra, 
hälsosamma och rika miljöer. Även i de rådande definitionerna av ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet finns det ett övergripande hot och risker som driver på utvecklingen. (Eizenberg & 
Jabareen, 2017, s. 5–6)

När Eizenberg och Jabareen diskuterar och definierar konceptet jämlikhet likställs det med 
rättvisa. Anledningen till detta är att klimatförändring och resursbrister påverkar alla, men 
vissa grupper i samhället har inte förmåga att motstå/överleva förändringarna. Att därför 
skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle, där individens ras, kön, klass, inkomst och andra 
faktorer inte påverkar tillgången till makt och resurser bör leda till en bättre ekologisk miljö. 
Begreppet jämlikhet är uppbyggt av tre dimensioner; redistribution, erkännande och 
deltagande. Redistribution inkluderar både ekonomiska och ekologiska aspekter, som till 
exempel inkomst och arbetsförmedling eller förnyelsebar energi och föroreningar. 
Erkännande och deltagande kan te sig lika varandra, men erkännande berör marginaliserade 
individer och gruppers förmåga att bruka makt. Deltagande berör individers förmåga att 
skapa och närvara på platser som en del av samhället, antingen på grund av kulturella 
skillnader eller materiella begränsningar. Tillsammans försöker det tre dimensionen att 
underlätta för svagare grupper att delta i skapandet av samhället och möjliggöra för en god 
levnadsstandard. (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 6–8)

Konceptet säkerhet berör individens rätt till säkerhet och samhällets förmåga att motstå 
motgångar och kriser. Alla individer har rätt till säkerhet oavsett faktorer som till exempel 
kön, ålder, ras eller inkomst. För att stärka samhällets förmåga att motstå motgångar och 
kriser behöver man antingen adaptera och förebygga eller förbereda krishanteringsprogram.
(Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 8–9)

Hållbara urbana former belyser vilka idéer som den fysiska miljön ska designas efter. Den 
fysiska miljön ska generera säkerhet för sina användare genom att skydda mot katastrofer 
och andra hot. Den ska också uppmuntra till hälsa, en känsla av gemenskap, säkerhet och 
en känsla av betydelse. Hållbara urbana former berör också frågor om hållbara transporter, 
blandad användning och densitet för att nämna ett fåtal. (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 9–
10)

Eco-prosumption. Prosumption är en konsument som konsumerar och producerar något 
samtidigt. Eco-prosumption är ett ekologiskt och socialt hållbart sätt att konsumera och 
producera. Ur ett ekologiskt perspektiv handlar det om till exempel en högre energi- och 
resurseffektivitet, men ur ett socialt hållbart sätt handlar det om samarbete istället för 
konkurrens och fokuserar mer på att underlätta fattigdom och jämna ut klasskillnader.
(Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 10–11)

För att sammanfatta, social hållbarhet är en del av hållbar utveckling som fokuserar på 
säkerhet, jämlikhet och hållbar design. Ett av syftena med social hållbarhet är att minska 
klasskillnader och skapa ett inkluderande samhälle för alla oavsett kön, klass, ålder och ras. 
Det andra syftet är att skapa ett motståndskraftigt samhälle som klarar av att bemöta 
framtida risker, katastrofer och problem utan offra för mycket resurser, människor eller 
system. (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 11–12). 
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Ett annat sätt att se på social hållbarhet är att få samhällets resurser att används till att 
stimulera mångfald och samspel i och mellan olika samhällsystem på ett effektivt sätt. Social 
hållbarhet handlar om att konstruera ett långsiktigt dynamiskt och stabilt samhälle. Social 
hållbarhet centrala perspektiv är välfärd och rättvisa. Välfärd syftar till en hygglig 
levnadsstandard och berör till exempel arbete, bostad, infrastruktur och jämlikhet, med mera. 
Det vill säga sådant som kan anses uppfylla grundläggande mänskliga behov. Rättvisa syftar 
istället till fördelning av välfärd, där alla individer ges möjligheten till en god livsmiljö utifrån 
sina behov och förutsättningar. Social hållbarhet syftar också till samhällets förmåga att lösa 
problem på ett konstruktivt sätt. (Nilsson, 2016, s. 9–11)

För att kunna använda social hållbarhet i analysarbetet behöves nyckelord som identifiera 
det koncepten som utgör social hållbarhet. För att lättare sortera bland dessa kommer 
aspekterna från Eizenberg och Jabareen att används som kategorier.

För aspekten jämlikhet kan nyckelord som arbetsplats, kollektivtrafik, kultur, 
medborgardialog, mötesplats, pendling, socialt och utbildning.

För aspekten säkerhet kan nyckelord som anpassning, förebygga, klimatförändring, omsorg,
service, vård och översvämning.

Idéerna om hållbara urbana former kommer användas som koncept istället nyckelord. Med 
detta menas att de idéer som Eizenberg och Jabareen presenterade kommer beaktas, men 
inga nyckelord för sökning tillämpas. Anledningen till detta är att översiktsplaner oftast 
behandlar frågor på en strategisk och vägledande nivå, och inte går in på detaljer som andra 
plandokument gör (Boverket, 2018b & Boverket, 2016).  

Aspekten Eco-prosumption kommer inte att användas i analysarbetet, eftersom denna 
aspekt har en svag koppling till arbetets frågeställning om synen på kommunernas 
befolkningsutveckling och god bebyggd miljö.
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4.2 Sveriges miljömål
Under 1999 fastställde Sverige riksdag 15 miljökvalitetsmål. Dessa mål identifierades av 
Naturvårdsverket utifrån 14 olika miljöhot. Syftet med miljökvalitetsmålen var att förtydliga 
arbetet med miljöaspekten av hållbar utveckling. 2005 tillkom miljökvalitetsmålet angående
biologisk mångfald. Dessa 16 miljökvalitetsmål ingick i ett inriktningsmål för svensk 
miljöpolitik där de miljöproblem som miljökvalitetsmålen bygger på ska åtgärdas på en 
generation eller för att förtydliga till 2020. Detta kallas för generationsmålet 
(Naturvårdsverket, 2017 & Naturvårdsverket, 2016a). För detta forskningsarbete är endast 
ett av miljökvalitetsmålen; god bebyggd miljö aktuellt att undersöka närmare.

4.2.1 Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

- Riksdagens definition

Miljökvalitetsmålet försöker möta de problem och utmaningar som dagens fysiska 
samhällsstrukturer kan generera. Exempel på problem och utmaningar kan vara 
luftföroreningar, buller, avfallshantering, energianvändning och rivningen/bevarandet av 
kulturmiljöer. Miljökvalitetsmålet riktar sig till alla nivåer i samhället, men samhällsplanering 
och översiktlig planering benämns särskilt där en högre tillämpning av plan- och bygglagen 
efterfrågas. Boverket är den ansvariga myndigheten för miljömålet. 2012 tog regeringen fram 
10 preciseringar av vad miljömålet syftar till (presenteras senare i dokumentet). Dessa 
preciseringar används för att försöka leda arbetet med miljökvalitetsmålet, samt används i 
arbetet med den årliga uppföljningen av alla miljökvalitetsmål som Naturvårdsverket gör.
(Naturvårdsverket, 2016b)

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen från 2018 sammanfattar Naturvårdsverket 
att arbetet med god bebyggd miljö inte är tillräckligt för att uppnå målet till 2020. 
Naturvårdsverket skriver också att denna fråga upplevs komplex, och på grund av regionala 
skillnader är det svårt att göra en helhetsbedömning av utvecklingen. Ändå gör 
Naturvårdsverket en rad positiva bedömningar, till exempel att flera organisationer arbetar för 
att minska användningen av och utsläppen från bilar, möjligheterna till förtätning har ökat, 
samt en positiv utveckling av energieffektiviteten. Några negativa bedömningar är att många 
kommuner upplever en bostadsbrist, arbetet med bostadsbristen bortprioriterar byggnaders 
kulturella värden på grund av snabba plan- och beslutprocesser, samt att miljön inomhus 
fortfarande är problematiskt i form av mögel, fukt, radon och buller. (Naturvårdsverket,
2018b)
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De 10 preciseringarna (Naturvårdsverket, 2012)

1) Hållbar bebyggelsestruktur
En långsiktig hållbar bebyggelsestruktur vid nylokalisering och befintlig bebyggelse med ett 
hållbart utformade.

2) Hållbar samhällsplanering
Städer, tätorter och deras samband med landsbygd är planerade utifrån ett hållbart 
perspektiv med fokus på ekologiska, ekonomiska, sociala och hälsoaspekter.

3) Infrastruktur
Integrera all infrastruktur i stads- och fysisk planering samt lokalisera och anpassa 
infrastrukturen efter människors behov. Att effektivisera all infrastruktur och utforma den med 
hänsyn till natur, kultur, säkerhet, hälsa och estetik.

4) Kollektivtrafik, gång och cykel
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns säkra 
och effektiva gång- och cykelvägar.

5) Natur- och grönområden
Natur- och grönområden av god kvalité och tillgänglighet nära bebyggelse.

6) Kulturvärden i bebyggd miljö
Bevara, använda och utveckla platser, byggnader och miljöer med hänsyn till deras 
historiska och kulturella värden.

7) God vardagsmiljö
Den byggda miljön utgår från och stöder människans behov, samt bjuder på varierande 
upplevelser, bostäder, service, kultur och arbetsplatser.

8) Hälsa och säkerhet
Människor inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker i den bebyggda miljön

9) Hushållning av energi och naturresurser
Anpassa användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser på ett långsiktigt 
och effektivt hållbart sätt. Främja användandet av förnyelsebara källor.

10) Hållbar avfallshantering
Effektivisera och förenkla avfallshanteringen för samhället, samt utvinna resurser ur avfall i 
största möjliga utsträckning och minska avfallets påverkan på miljö och hälsa.
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4.2.2 Boverkets tolkning
Som tidigare nämndes är Boverket den myndighet som ansvarar för miljökvalitetsmålet god
bebyggd miljö. Deras tolkning av syftet med målet är att uppnå en hållbar utveckling av de 
bebyggda miljöerna. De tio preciseringarna, som nämndes tidigare, ska leda arbetet med 
miljömålet och beskriva vilken utveckling som behövs (Boverket, 2017). 2014 tog Boverket 
fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. I denna strategi 
undersöker Boverket vilka de största hoten mot arbetet med miljökvalitetsmålet är, samt hur 
man kan arbeta för att uppnå målet. Boverket gjorde bedömningen att dagens insatser och 
styrmedel inte är tillräckligt för att uppnå målet, samt presenterar förslag till fyra nya 
etappmål med åtgärder (Boverket, 2014a, s. 7). 

I Boverkets strategi för miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö beskrivs målkonflikter mellan 
etappmålen som regeringen har föreslagit. Till exempel kan den täta staden minska 
energianvändandet, värna jordbruksmark och öka nyttjandet av befintlig infrastruktur, men 
den täta staden genererar också mer buller och luftföroreningar, hårdgjorda ytor ökar risken 
för översvämning, samt en tätare stad kan generera ett varmare lokalklimat. Om kommunen 
istället frångår den täta staden blir det konflikter om jordbruksmark och tillgång till natur, 
samtidigt som användandet av personbilen ökar, och användandet av kollektivtrafik samt 
cykel minskar. Till sist kan en högre energieffektivitet stå i konflikt med god inomhusmiljö.
(Boverket, 2014, s. 13)

Ett av de viktigaste styrmedlen för att uppnå en god bebyggd miljö, eller vilket annat 
miljökvalitetsmål som helst är samhällsplanering. Anledningen till detta är att planerna 
fungerar som ramverk för verksamheter och andra aktörer, samt att i arbetet med en plan 
sker avvägningar mellan allmänna- och enskilda intressen samt politiska mål. Det 
förvaltningar som tar fram planer arbetar utifrån syftet att nå en god bebyggd miljö och 
hållbar utveckling. Boverket påpekar dock att det finns många frågor angående den fysiska 
planering som enskilda kommuner har svårt att hantera. Därför föreslår Boverket att den 
strategiska och regionala planeringen utvecklas och stärks. Det åtgärder som Boverket 
föreslår för utveckling av planeringen är inriktade på statlig och riksdagsnivå. (Boverket,
2014, s. 19–26).

Bebyggelse- och trafikstrukturen är strukturer som tar lång tid att förändra. Därför upplevs 
oftast dessa vara förutbestämda villkor utan kontroll, samtidigt speglar strukturerna sin tids 
ideal och maktförhållanden. För att nå en god bebyggd miljö behövs en bättre helhetssyn på 
bebyggelse- och trafikstrukturen som stödjer den. Genom att förtäta med blandad 
bebyggelse ökar underlaget för service och kollektivtrafik, vilket i sin tur minskar 
privatbilismen. Dock behöver förtätningen ske på ett sätt som fortfarande möjliggör för natur-
och mötesplatser. Däremot finns det osäkerheter med att använda förtätning för att nå en 
god bebyggd miljö. Till exempel vet man inte om invånarna faktiskt kommer använda bilen 
mindre, om det är en helhetslösning eller vilka konsekvenser och andra problem som kan 
uppstå. (Boverket, 2014, s. 27)

Att försöka minska bilanvändningen genom en förändrad bebyggelse- och trafikstruktur 
kanske inte fungerar, eftersom användandet av bilen beror också på kultur, inkomst, vanor 
och värderingar. Däremot finns det forskning som visar att polycentriska regioner har 
generellt en mindre energianvändning för transport än en monocentrisk. Forskning visar 
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också på att täthet och avstånd mellan olika funktioner har betydelse för valet mellan 
kollektivtrafik eller bilanvändning. (Boverket, 2014, s. 27–28)

För att få ett bättre perspektiv på miljökvalitetsmålet och inte fastna i åtgärder endast för 
städer föreslår Boverket att mindre orter fokuserar på att bygga nära existerande bebyggelse 
och försöka effektivisera användandet av befintlig infrastruktur. Om orten är i närheten till en 
större tätort kan det istället vara viktigare att skapa förutsättningar för kollektivtrafik mellan 
orterna för att minska bilanvändningen. (Boverket, 2014, s. 28–29)

En god bebyggd miljö handlar inte bara om vart och hur framtida bebyggelse utförs, utan 
även om hur den äldre bebyggelsen tas hand om. Att därför utforma ny bebyggelse och 
infrastruktur så att den kompletterar äldre är viktigt för att skapa en god bebyggd miljö. Det är 
också viktigt att ny bebyggelse och infrastruktur har ett livscykelperspektiv där både början, 
konstruktionen, och slutet, rivningen finns i åtanke. Till exempel är det viktigt att tänka på 
vilka material som används och prioritera sådant som uppfyller hälso- och ekologiska krav 
eller hur framtida klimat och miljö kan kommer påverka konstruktionen. (Boverket, 2014, s. 
42–45)

Utöver Boverkets strategi för miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö, har Boverket också 
skrivit en rapport om hur kommunerna hanterar miljökvalitetsmålen i sina översiktsplaner 
(från 2013) och en rad enkätstudier om hur kommunerna arbetar med miljökvalitetsmålet god
bebyggd miljö. Enkätstudien gjordes årligen mellan 2006 till 2015, och därefter var tredje år. 
(Boverket, 2018)

I Boverkets rapport om miljökvalitetsmålen och översiktsplanen framgår det att en 
förutsättning för hållbar utveckling är att kommunen besitter kunskap om och insikt i 
betydelsen av miljökvalitetsmålen. Genom att diskutera inom kommunen samt med 
invånarna ska kommunen göra en bedömning om vilka miljökvalitetsmål som är aktuella. 
Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö upplevs av Boverket som om kommunerna har svårt 
att jobba med, eftersom målet innehåller många olika miljöfaktorer, där vissa är mätbara och 
andra inte. Exempel på icke-mätbara miljöfaktorer är natur- och grönområden av god kvalité, 
hållbart perspektiv i sociala frågor och estetik. Utöver detta anses miljökvalitetsmålen vara av 
en karaktär som den översiktliga planeringen redan bör hantera, och är en del i 
arbetsmetoderna för den fysiska planeringen. (Boverket, 2013, 2016)

Boverket har också gjort en rad enkätstudier om hur kommunerna arbetar med 
miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. Enkätstudien gjordes årligen mellan 2006 till 2015, 
och därefter var tredje år (Boverket, 2018).  Enkätstudien fokuserar på tillgången till 
planerings- och kunskapsunderlag, och inte hur underlaget används. Enkätstudien fångar 
inte heller upp kommunernas olika förutsättningar för, och behov av underlag, samt speglar 
inte utvecklingen av till exempel hållbara transporter (Boverket, 2014b, s. 9). 

2014 gjorde Boverket en studie av miljömålsenkäten från 2006–2013. I denna studie framgår 
det att tillgången till aktuella strategiska program för miljöanpassad transport och energi har 
ökat hos kommunerna. Tillgången till strategier och program för estetik, natur- och 
grönområden samt kulturmiljöer har varit någorlunda konstant, men det flesta kommunerna 
saknar tillgång till antikvarisk kompetens. Studien visar också på att kommuner med mindre 
än 11 500 invånare har sämre tillgång till planeringsunderlag än större kommuner, dessa 
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kommuner har också en sämre tillgång till kompetens inom till exempel grön- och 
vattenstrukturer eller antikvarisk kompetens. Även bristande resurser kan vara en 
bidragande faktor när det kommer till visa strategier och program. Sambandet mellan 
planeringsunderlag och kompetens har dock förändrats från 2009 till 2013 och har blivit 
svagare med tiden. (Boverket, 2014, s. 13,16–17,36)

4.2.3 Sammanfattning
Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö kan delas upp i två delar. Den ena delen är de 
mätbara, mer konkreta, indikationerna som upplevs av kommuner som lättare att hantera 
och planera efter.  Den andra delen är de mjuka, mer subjektiva (Boverket, 2014b, s. 41), 
värdena som inte är lika definierade och svårare att hantera i planeringen. Anledningen till 
detta verkar vara en kompetensbrist blandat med en resursbrist i vissa kommuner. 

När det kommer till vad en god bebyggd miljö är finns det tydligen inget rakt och tydligt svar, 
men det finns preciseringar som vägleder vad berörs av en god bebyggd miljö. Utöver detta 
bör översiktsplaner, planeringen och planerarna, enligt Boverket, redan ha kunskapen och 
kompetensen att hantera en god bebyggd miljö. Fast vissa kommuner kan behöva lite extra 
resurser och kompetens. Utöver detta behöver man beakta att en god bebyggd miljö ska 
skapas i strukturer som generellt är svåra att förändra och där förändringar tar tid att 
genomföra. (Boverket, 2013. & Boverket, 2014a. & Boverket, 2014b)

De svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska vara uppfyllda till 2020, men tyvärr 
ser det ut som att det flesta miljökvalitetsmål inte kommer att uppfyllas (Naturvårdsverket,
2016a & 2018b). Det sagt kommer arbetet med miljökvalitetsmålen inte att sluta bara för att
målen inte uppfylldes till deadlinen, istället har Sverige tillsammans med andra stats- och 
regeringschefer på ett av FN:s toppmöten antagit 17 globala mål, och agenda 2030 för 
hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2016). Bland dessa 17 mål finns ett som heter 
Hållbara städer och samhällen, och syftar till att skapa städer och bosättningar som är 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (United Nations Development Program,
2015).
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5. Empiri
I detta kapitel presenteras empirin som ska analyseras och lätt fakta om de olika 
kommunerna som ska undersökas, samt kritik mot valet av dem.

5.1 Arjeplog
Arjeplogs kommun ligger i södra delen av landskapet Lappland i sydvästra Norrbottens län. I
Arjeplogs kommun är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans på cirka 12 
557 km2. Det finns endast en tätort, Arjeplog, i kommunen mellan två sjöar Hornavan och 
Uddjaur. Näringslivet i Arjeplog har förändrats från jordbruk under 1700- och 1800-talet till 
gruvdrift under 1950-talet. Tyvärr stängde den sista gruvan år 2001, och idag är det den 
offentliga sektorn, turismen och vintertester av bilar som dominerar. (Nationalencyklopedin, 
2018a)

Arjeplogs kommun valdes som forskningsobjekt eftersom kommunens befolkning har 
minskat från 3 384 invånare år 2000 till 2 876 år 2017 (SCB, 2018). Detta är en minskning på 
cirka 16,6%. Arjeplogs kommun håller på att arbeta fram en ny översiktsplan som har varit 
ute på granskning från 27 december 2017 till 4 mars 2018. Arjeplogs kommun uppfyller 
således kraven för att vara ett forskningsobjekt. Kritik mot valet är att Arjeplogs kommuns 
översiktsplan fortfarande kan förändras eftersom den inte är antagen.

Arjeplogs kommuns översiktsplan består av 7 dokument. Ett huvuddokument som är 
översiktsplanen för hela kommunen, en utvecklingsstrategi för landsbygden, ett dokument 
med planeringsunderlag, en miljökonsekvensbeskrivning med medföljande 
naturvärdesinventering, samrådsredogörelsen samt två kartor; en kommuntäckande mark-
och vattenanvändning karta och en för tätorten Arjeplog. 

5.2 Hofors
Hofors kommun finns i landskapet Gästrikland i Gävleborgs län. Kommunen är cirka 410 km2 

stor. I Hofors kommun finns det tre tätorter, den största heter Hofors, och de två andra är 
Torsåker och Robertsholm. Järn- och ståltillverkning och mekaniska verkstäder utgör en stor 
del av näringslivet, men Hofors kommun har försökt locka tjänsteföretag till kommunen de 
senaste åren för att diversifiera näringslivet. (Nationalencyklopedin, 2018e)

Hofors kommun uppfyller kraven för forskningsobjekt: år 2000 hade kommunen en 
befolkning på 10 624 invånare, som har sjunkit till 9 660 år 2017 (SCB 2018). Detta är en 
minskning på cirka 9,1%. Kommunen har en översiktsplan från år 2010, men själva arbetet 
påbörjades 2007 (Hofors kommun, 2010, s. 12), detta betyder att den omstruktureringen av 
miljökvalitetsmålen inte är med i översiktsplanen. 

Hofors kommuns översiktsplan består av ett dokument och nio bifogade kartor som berör allt 
från riskområden till utvecklingsområden och olika hänsyns aspekter.

5.3 Jokkmokk
Jokkmokks kommun ligger i landskapet Lappland i Norrbottens län. Jokkmokks kommun är 
Sveriges näst största kommun till ytan på cirka 17 614 km2. Det finns tre tätorter i Jokkmokks 
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kommun, där den största är Jokkmokk, följt av Vuollerim och Porjus.  Tätorten Jokkmokk är 
den politiska och kulturella centralorten för samerna. Näringslivet i Jokkmokks kommun 
består av skogsindustri, vatten, turism och rennäring. Till exempel producerar Jokkmokks 
kommun cirka 10% av Sveriges energi med hjälp av vattenkraft. (Nationalencyklopedin, 
2018b)

Jokkmokks kommun uppfyller också kraven för forskningsobjekt. Kommunens befolkning har 
minskat från 6 019 år 2000 till 5 081 år 2017 (SCB 2018), vilket är cirka 15,6%. Kommunens 
översiktsplan är från 2011. Det som skulle kunna tala emot valet av Jokkmokk är att arbetet 
med en översiktsplan tar tid, och det finns en risk att miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö
inte hanteras. Anledningen till detta är den omstrukturering av miljökvalitetsmålen från 2010 
och att arbetet med den nya översiktsplanen påbörjades 2002, och beräknades vara klart i 
slutet av 2010 (Jokkmokks kommun 2011, s. 6).

Jokkmokks kommuns översiktsplan består endast av ett enda dokument.
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6. Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten från forskningsobjektens översiktsplaner.

6.1 Arjeplog

6.1.1 Befolkning
Befolkningsutvecklingen anses vara en av de största utmaningarna i Arjeplogs kommun. Det 
finns ett visionärt mål om att generera en inflyttningsnetto på cirka 10 personer per år, och 
att hela kommunen som organisation ska arbeta för detta. För att uppnå detta visionära mål 
vill Arjeplogs kommun marknadsföra och sprida ‘berättelsen om Arjeplog’ tillsammans med 
privata aktörer och befintliga invånare. (Arjeplog kommun, 2017a, s. 21–24)

Befolkningsstatistiken och dess analys, som utgör en del av planeringsunderlaget, är 
framtaget av Kommuninvest och SCB. Enligt denna statistik minskar befolkningen, och 
befolkningspyramiden skiljer sig från hur den såg ut på 1960-talet, genom att vara betydligt 
smalare i de yngre åldrarna. Dock visar statistiken på att takten av befolkningsminskningen 
saktar ner. (Arjeplog kommun, 2017b, 41–42)

Ett hot mot befolkningsutvecklingen är det relativt höga priserna på villor i kommunen. 
Priserna har ökat cirka 60% utöver inflationen, och den förklaringen som presenteras är att 
husen är av god kvalité eftersom folk väljer att hyra sitt hus vintertid till de människor som 
arbetar med testning av bilar. Kommunen upplever också en bostadsbrist vintertid p.g.a. 
detta. För att bemöta detta vill Arjeplog kommun möjliggöra för fler bostäder i eftertraktade 
områden och LIS-områden. (Arjeplog kommun, 2017c, s. 30–31)

Arjeplog kommun ingår i samma arbetsmarknadsregion som Sorsele, och förväntas år 2030 
växt ihop med Arvidsjaurs kommun. Detta kräver en satsning på pendlingsmöjligheter, helst 
med buss. Arbetspendling till kommunen är högre än från, men detta beror mest på den 
specialiserade vinter testningen av bilar. Arbetslösheten i allmänhet upplevs låg, både för 
män, kvinnor, yngre och äldre. Cirka 3 % av befolkningen är arbetslösa. Det som är en 
utmaning för kommunen är branschbredden som upplevs låg. Att skapa en arbetsmarknad 
med fler branscher, fler helårsarbeten och som går över gränser anses vara viktigt för 
utvecklingen av kommunen. Det är också viktigt att kunna erbjuda rätt kompetens hos 
arbetskraften till arbetsgivarna, vilket leder till ett mål att höja utbildningsnivån hos invånarna 
samt skapa en mer jämställd arbetsmarknad. (Arjeplog kommun, 2017a, s. 118–121)

Ordet befolkningsminskning nämns 4 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet befolkningstillväxt nämns 2 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet befolkningsutveckling nämns 7 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet arbetslös nämns 5 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet inflyttning nämns 17 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet utflyttning nämns 2 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet pendling nämns 21 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
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6.1.2 God bebyggd miljö
I Arjeplogs kommun finns det ett gott utbud av natur- och kulturlandskap. Kommunen anser 
att det är viktigt att bevara, förvalta och utveckla dessa områden eftersom det kan ha en
positiv effekt för inflyttning och arbete, samt genererar en god livsmiljö för invånarna och 
utvecklar det hållbara samhället (Arjeplog kommun, 2017, s. 49–53). Vissa av 
översiktsplanens LIS-utveckling- och mineralutvinningsförslag kan tänkas ha en negativ
miljöpåverkan, men Arjeplogs kommun försöker arbeta med och kompensera detta genom 
att ta fram rutiner för ekosystemtjänster och grön infrastruktur samt utvidga och skapa nya 
skyddsområden (Arjeplogs kommun, 2017c, s. 15–17).

På grund av sin storlek och med en befolkningstäthet på 0,2 invånare per kvadratkilometer 
kan service vara problematiskt i Arjeplog kommun. Inom tätorten Arjeplog finns det en bred 
service inom gångavstånd, men för cirka en tredjedel av befolkningen som bor utanför 
tätorten är situationen annorlunda. Glesbygden saknar den befolknings som behövs för att 
kommersiell och kommunala service ska fungera. Ett annat problem är förändrade köpvanor 
och den svaga mobil- och bredbandstäckningen. Därför ska den framtida utvecklingen av 
service i Arjeplog ske på realistiska förutsättningar, som anpassas till den demografiska 
utvecklingen och nya vanor. (Arjeplog kommun, 2017a, s. 24–25 & 29–33)

En annan utmaning är vård och omsorg. De kommande åren förväntas fler personer bli äldre 
i Arjeplog, detta betyder att fler människor behöver vård och omsorg. Genom att anpassa 
befintliga bostäder och ge tillgång till hemtjänst minskar behovet av särskilda boenden. Detta 
anses vara nödvändigt då kommunen saknar senior- och trygghetsboende. Det finns en 
hälso- och tandvård central i Arjeplog, dessutom en ambulans som är i beredskap, och en 
reservambulans vid behov. Närmsta sjukhus finns längst Norrbottens kust, därför satsar 
kommunen på e-hälsa, annan välfärdsteknik och förebyggande åtgärder inom folkhälsan. 
(Arjeplog kommun, 2017a, s. 24–25 & 33–37)

Arjeplog kommun är en del av Sápmi, och är således en samisk förvaltningskommun. Detta 
betyder att samerna har speciella rättigheter som kommunen måste tillgodose (Sametinget,
2018), samt att kommunen har minst två olika kulturer att förvalta. Dels den svenska 
kulturen, men också den samiska. Exempel på rättigheterna är att vård, omsorg, utbildning 
och offentlig kontakt med myndigheter ska på begäran ges på samiska. Utöver bevarandet, 
förvaltandet, tillgodoseendet och utbildandet av den samiska kulturen använder sig Arjeplog 
av sin historia, kulturmiljö och blandning av folk i gestaltning- och övrigt planarbete. Arjeplog 
arbete utgår från en kulturplan som är framtagen för hela Norrbotten. Arbetet med kultur och 
kulturmiljöer är viktigt för besöksnäringen som anses vara en möjlighet för kommunens 
fortsatta utveckling. (Arjeplog kommun, 2017a, s. 14, 27–29, 33, 37–39, 40–44, 96–100
&110–111)

Det övergripande målet för utbildning i Arjeplog kommun är att mer än 90% ska ha avslutat 
gymnasieutbildning och att uppemot 45% av personer mellan 30–34 ska ha minst 2 år 
eftergymnasial utbildning. Detta mål grundar sig på en vilja att erbjuda den lokala 
arbetsmarknaden med rätt kompetenser, utbildning och erfarenheter. Arjeplog kommun 
satsar också på e-tjänster inom utbildning och möjligheter att studera på distans (Arjeplog 
kommun, 2017a, s. 13,119–120 & 132). Utöver detta påpekar ett flertal samebyar inom 
kommunen att kommunen har en skyldighet att erbjuda utbildning inom samiska språket, 
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samt den samiska kulturen. I en av samebyarna att den nedlagda skolan var viktig för byn 
(Arjeplog kommun, 2017d, s. 9, 47 & 73).

I dagsläget har Arjeplog kommun ett flertal busslinjer som trafikeras av Länstrafiken i 
Norrbotten. Möjligheten till arbets- och studiependling är viktigt för hela kommunen liksom 
möjligheten att ta sig till den norrländska kusten. För att säkra kommunens fortsatta 
utveckling vill Arjeplog satsa på kollektivtrafik i anslutning till flyg och tågtrafik, samt förstärka 
sin koppling till Arvidsjaur. Dock har kollektivtrafik situationen försämrats på senare tid, 
anledningen till detta är för få användare. (Arjeplog kommun, 2017a, s. 130)

Arjeplog kommuns översiktsplanens har utgått från de globala målen för hållbar utveckling 
för 2030, och kommunen har valt sju hållbarhetsaspekter som ligger till grunden för 
strategier, förslag, mål och rekommendationer i översiktsplanen. Dessa aspekter är 
jämställdhet, mångfald, integration, miljö- och klimat, folkhälsa, tillgänglighet; och barn och 
ungdomar. Översiktsplanens syn på de tre dimensionerna av hållbar utveckling är att de ska 
förenas men där miljö och människors hälsa ska formge samhället. (Arjeplog kommun,
2017a, s. 16–18)

Ordet naturområde nämns 13 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet service nämns 238 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet kultur nämns 553 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet utbildning nämns 349 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet kollektivtrafik nämns 18 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet socialt nämns 4 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet omsorg nämns 41 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet mötesplats nämns 20 gånger i översiktsplanen och dess olika delar

6.1.3 Konsekvenser
Arjeplog kommun har i sitt arbete med översiktsplanen valt att endast ta fram ett 
nollalternativ och inga andra alternativa scenarier eller utvecklingsförslag. Anledningen till 
detta är att under arbetets gång med översiktsplanen och andra strategiska dokument har 
olika alternativ tagits fram, men kommunen har valt att göra strategiska avvägningar och val 
mellan det olika alternativen istället för att redovisa dem. Därför har Arjeplog kommun gjort 
bedömning att det inte är relevant att presentera andra alternativ än nollalternativet. 
Nollalternativet i denna översiktsplan är att översiktsplanen inte blir antagen och att 
föregående plan från 2002 fortsätter att gälla. Detta skulle betyda att vissa av de 
ställningstaganden och utvecklingsförslag som den nya översiktsplanen gör kommer inte att 
genomföras. Kommunens framtida utveckling skulle därför inte genomföras med samma 
förhållanden till framtida intressen. (Arjeplog kommun, 2017c, s. 8)

Det 16 svenska nationella miljökvalitetsmålen nämns i miljökonsekvensbeskrivningen, där 14 
stycken har valts ut som aktuella för översiktsplanen. En av dessa är god bebyggd miljö. 
Utöver det 16 svenska miljökvalitetsmålen används även regionala utvecklingsmål för 
Norrbottens län och de globala målen för hållbar utveckling antagna av FN. (Arjeplog 
kommun, 2017c, s.10–11)
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Översiktsplanen beskriver att den största utmaningen för befolknings- och den regionala 
utvecklingen är den demografiska utvecklingen med en minskande befolkning och 
åldersgrupper ur balans. Utvecklingen beskrivs ur ett ekonomiskt perspektiv där den 
åldrande befolkningen genererar en ökande försörjningsbörda, samt ett minskande 
skatteunderlag som försvårar arbetet med upprätthållning av olika samhällsfunktioner. För att 
åtgärda detta vill Arjeplog kommun stärka kommunens dragningskraft, samt utveckla 
hållbarheten hos boende, näringsliv och besökare. Denna utveckling ska fokusera på fler 
arbetstillfällen, mer service, utbildning, kultur, grönområden och möten för att nämna ett fåtal. 
Åtgärderna tar sin form av LIS-områden och satsning på nya testområden. Sammantaget 
antas planens förslag ha en positiv påverkan på befolknings- och den regionala 
utvecklingen. Vissa enskilda individer, företag, verksamheter eller grupper kan tänkas 
påverkas negativt, men det beskrivs inte hur. (Arjeplog kommun, 2017c, s. 30–31)

Översiktsplanen antas ha en blandad påverkan på miljökvalitetsmålen. I vissa fall antas 
planen medföra en viss negativ utveckling eller försvårande av uppfyllnad, till exempel för 
miljökvalitetsmålet endast naturlig försurning och grundvatten av god kvalitet. Anledningen till 
detta är det nya LIS-områdena i planen. I andra fall antas översiktsplanen medföra en positiv 
utveckling eller underlätta för uppfyllnad; till exempel god bebyggd miljö, där planförslaget 
anses ha en medveten satsning på att förstärka kommunens dragningskraft och att befintlig 
bebyggelse tas till vara på, samt genererar en god livsmiljö. (Arjeplog kommun, 2017c, s. 
36–40)

Vid samråden under framtagandet av översiktsplanen har totalt cirka 73 personer deltagit. 
Arjeplog kommun hade fyra samråd öppet för alla, och två speciellt inriktade samråd för 
samebyarna och företagarna i kommunen. Kommunens invånare hade också möjligheten att 
lämna synpunkter via e-mail, telefon eller besök. (Arjeplog kommun, 2017d, s. 5)

Ordet befolkningsutveckling nämns 7 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet klimatförändring nämns 43 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet anpassning nämns 84 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet förebygga nämns 24 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet medborgardialog nämns 0 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet dialog nämns 58 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet miljökvalitetsmål nämns 13 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet miljömål nämns 27 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Ordet alternativ nämns 63 gånger i översiktsplanen och dess olika delar
Begreppet god bebyggd miljö nämns 2 gånger i översiktsplanen och dess olika delar

6.2 Hofors

6.2.1 Befolkning
Målet för Hofors kommun är att förbättra kommunikationerna till andra orter, vilket bör 
underlätta för studie- och arbetspendling, öka kommunens dragningskraft och erbjuda god 
service. I Hofors kommun har befolkningsutvecklingen varit nedåtgående de senaste 30 
åren, och huvudanledningarna är födelseunderskott och utflyttning. Detta har resulterat i en 
skev åldersstruktur, med fler äldre och medelålders än yngre. Genom att satsa på pendling 
och kommunikationer hoppas Hofors kommun att man kan dels höja utbildningsnivån, 



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

30

underlätta för kvinnor att arbeta och studera och expandera arbetsmarknaden. Hofors 
kommun har gjort en befolkningsprognos fram till 2030 baserat på statistik cirka 30 år bak i 
tiden. I en del av denna prognos antar kommunen att det fram till 2015 kommer flytta in cirka 
400 personer per år, och cirka 410 flyttar från Hofors. Prognosen har några osäkerhet att
beakta, vilka är förändringar inom arbetsmarknad och flyttningsmönster, reformer som 
påverkar företagande och privatpersoner samt ökade kostnader eller bidrag för transporter.
(Hofors kommun, 2010, s. 17–18)

Ordet befolkningsminskning nämns 2 gånger i översiktsplanen
Ordet befolkningstillväxt nämns 0 gånger i översiktsplanen
Ordet befolkningsutveckling nämns 7 gånger i översiktsplanen
Ordet arbetslös nämns 0 gånger i översiktsplanen 
Ordet inflyttning nämns 0 gånger i översiktsplanen
Ordet utflyttning nämns 4 gånger i översiktsplanen
Ordet pendling nämns 28 gånger i översiktsplanen

6.2.2 God bebyggd miljö
Förskolor och skolor ska planeras i närhet av boenden, eftersom det anses ha en positiv 
effekt på området. Ett antal skolor kommer behövas läggas ner eftersom det inte finns 
tillräckligt med barn och unga att fylla platserna och på grund av miljö och industrier, men 
förskolornas verksamheter behöver ses över, eftersom det troligen kommer födas fler barn.
(Hofors kommun, 2010, s. 20)

Äldreomsorgen i kommunen behöver utvecklas på grund av den skeva 
befolkningsdemografin. Dels blir behovet och efterfrågan större, till exempel antalet 80+ 
förväntas öka från 11 till 16% till 2014, men ålderdomsorgen behöver också anpassas den
minskade befolkning. (Hofors kommun, 2010, s. 21)

Genom att erbjuda god offentlig service anser Hofors kommun stärka kommunens 
dragningskraft och på så sätt vända befolkningsutvecklingen. Kommunen anser att den 
befolkningsminskning som pågått har försvagat handel i kommunen, och att upprustning av 
befintliga centrum är viktigt. Om externa etableringar sker bör de placeras så nära centrum 
som möjligt. (Hofors kommun, 2010, s. 10 & 52)

Inom Hofors kommun finns det två riksintressen för kulturmiljövård, Torsåkers centralbygd 
och Storberget i Tjärnäs. Torsåkers centralbygd är ett odlingslandskap med spår av äldre 
järnhantering som går tillbaka till medeltiden. Storberget är ett område som påvisar en 
teknikhistoria av gruvmiljö samt århundraden av bebyggelse. Utöver områden för 
kulturmiljövård finns det byar som påvisar kulturhistoriska värden, till exempel Gammelstilla
bruk från 1800-talet med en smedja, två olika verkstäder och en kraftstation. Kulturmiljö och 
kulturvärden är viktiga för Hofors inte bara av historiska skäl, utan även turismsektorn. 
Hofors kommun vill satsa på turismen för att stimulera tillväxt av det lokala näringslivet. 
(Hofors kommun, 2010, s. 28–30 & 54)

Utbildningsnivån i Hofors kommun beskrivs som betydligt lägre än genomsnittet, men 
generellt är kvinnor oftast mer utbildade än män. En anledning till den lägre utbildningsnivån 
är att Hofors har historiskt varit en bruksort, utan utbildningstradition. Detta anser kommunen 
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behöva åtgärder, speciellt när näringslivet diversifieras och efterfrågan på utbildad 
arbetskraft börjar öka. Hofors kommun anses ha ett bra geografiskt läge för att åtgärda detta,
eftersom Högskolan i Dalarna och i Gävle ligger på pendlingsavstånd. (Hofors kommun 
2010, s. 18–19)

Hofors kommun beskriver sin arbetsmarknad som isolerade på grund av begränsade 
kommunikationer till närliggande kommuner och län. Därför föreslår kommunen en 
förbättring av kommunikationsmöjligheterna, vilket bör förbättra utbildningsnivån, möjligheter 
för kvinnor, minskad utflyttningen av ungdomar och förbättra näringslivet med fler 
arbetstillfällen och företagsetablering. En förbättring av kommunikationsmöjligheterna är 
önskan om en ny järnvägsdragning närmare Hofors centrum. Dagsläget ligger 
järnvägsstationen externt från centrum, vilket gör det begränsar användningen av tåg till 
längre pendlingar. (Hofors kommun, 2010, s. 42 & 45)

En annan positiv effekt av en utveckling av kollektivtrafiken och underlättning av pendling är 
att den negativa befolkningsutvecklingen skulle kunna vändas till positiv, eftersom Hofors 
kommun kan erbjuda boenden med närhet till natur och friluftsområden, och att pendlingen 
inte skulle vara allt för långa. Även befintliga boende i Hofors kommun skulle få en bättra 
tillgänglighet till service och aktiviteter om kommunikationsmöjligheter förbättrades. Även 
miljön gynnas om fler väljer kollektivtrafik istället för bilen. (Hofors kommun, 2010, s. 43 & 
48)

Ordet naturområde nämns 1 gånger i översiktsplanen
Ordet service nämns 29 gånger i översiktsplanen
Ordet kultur nämns 113 gånger i översiktsplanen
Ordet utbildning nämns 26 gånger i översiktsplanen
Ordet kollektivtrafik nämns 14 gånger i översiktsplanen
Ordet socialt nämns 5 gånger i översiktsplanen
Ordet omsorg nämns 15 gånger i översiktsplanen
Ordet mötesplats nämns 2 gånger i översiktsplanen

6.2.3 Konsekvenser
Hofors kommuns översiktsplan har ett nollalternativ, som utgår ifrån att dagens strukturer 
bevaras med normalt underhåll, utan någon förändring. Översiktsplanen jämför sedan 
nollalternativet med antingen ett huvudalternativ eller ett antal lösningar som vägs mot 
varandra. För att utvärdera och redovisa översiktsplanens konsekvenser använder sig 
Hofors av planindikationer som utgår från de tre hållbarhetsaspekterna social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Dessa indikationer blir tilldelade en utvecklingsindikator på 
antingen ett 10 årigt, eller 20 års perspektiv, sammansatta i en matris och jämförs sedan 
med en matris över dagsläget. Förhoppningarna med denna metod är att den ska kunna 
generera en diskussion kring utveckling samt bryta invanda tankemönster. (Hofors kommun, 
2010, s. 87–90).

Det förslagna åtgärderna och planerna för boende antas medföra en positiv påverkan på den 
sociala hållbarheten med ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet för barn, unga, vuxna 
och äldre, med en mer neutral utveckling av landsbygd och strandnära boenden, men antalet 
parker minskar i tätorten Hofors. Den ekonomiska hållbarheten utvecklas genom en 



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

32

potentiell ökad tillväxt av handel, företagande samt fler arbetstillfällen och en högre 
persontäthet i hela kommunen. Den ekologiska hållbarheten kan påverkas negativt genom 
utsläpp i mark, vatten och luft, samt en viss påverkan på natur och djurliv där verksamheter 
och boenden inte funnits tidigare, detta vägs mot en positiv utveckling av hälsa och 
bevarandet av kulturmiljö. (Hofors kommun, 2010, s. 96)

Konsekvenserna av åtgärderna inom kommunikationer antas ha en positiv effekt på det 
sociala genom en bättra tillgång till utbildning, samt högre trafiksäkerhet. De ekonomiska 
effekterna ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och kan vara positiva, till exempel kan 
bättre kommunikation ge bättra arbetspendling, vilket skulle underlätta för företag att 
utvecklas och växa. Det ekologiska effekterna av förslagen anses också vara positiv, 
speciellt om järnvägen genom södra Hofors konstrueras, vilket skulle minska utsläpp, antal 
bilar och minska energianvändningen. Men järnvägen skulle kunna påverka landskapsbilden 
negativt och utgöra en bullerkälla för framtida exploatering. (Hofors kommun, 2010, s. 104)

Som helhet anses Hofors kommuns översiktsplan ha positiva effekter på den sociala och 
ekonomiska utvecklingen av kommunen, med en viss negativ utveckling inom det 
ekologiska, men den ekologiska utvecklingen kan potentiell förbättras genom en teknologisk 
utveckling av tillverkningsindustrin samt modernisering av bilar. Anledningen till den positiva 
sociala utvecklingen är ökad trygghet i offentliga miljöer samt bättra pendlingsmöjligheter 
vilket kan ge bättra tillgång till utbildning. Den ekonomiska utvecklingen anses positiv på 
grund av det förbättringsåtgärder som planeras i centrala delar, samt utvecklingen av 
industrier och nya anställningssektorer. (Hofors kommun, 2010, s. 112)

Även miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö hanteras av översiktsplanen och har haft 
vägledande roll. Samtidigt har miljökvalitetsmålet har delats upp i olika delmål för att 
underlätta med arbetet. Till exempel ska planeringsunderlag tas fram under 2010. 
Ställningstagande baserat på miljökvalitetsmålet är till exempel att utveckling av näringsliv 
och boende sker på ett sätt så att natur- och kulturmiljöer inte skadas, och lokalisera 
utvecklingsområden nära befintlig infrastruktur. (Hofors kommun, 2010, s. 65–67 & 114)

Ordet befolkningsutveckling nämns 7 gånger i översiktsplanen
Ordet klimatförändring nämns 3 gånger i översiktsplanen
Ordet anpassning nämns 2 gånger i översiktsplanen
Ordet förebygga nämns 2 gånger i översiktsplanen
Ordet medborgardialog nämns 0 gånger i översiktsplanen
Ordet dialog nämns 7 gånger i översiktsplanen
Ordet miljökvalitetsmål nämns 6 gånger i översiktsplanen
Ordet miljömål nämns 74 gånger i översiktsplanen
Ordet alternativ nämns 22 gånger i översiktsplanen
Begreppet god bebyggd miljö nämns 3 gånger i översiktsplanen

6.3 Jokkmokk

6.3.1 Befolkning
I Jokkmokks kommun har befolkningen minskat sedan 1960-talet, vilket har skapat 
svårigheter för kommunen att upprätthålla en god service till invånarna. På grund av den 
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långa minskningen är ett av målen, och en prioriterad planeringsfråga. att vända trenden och 
öka kommunens dragningskraft så att fler väljer att flytta till Jokkmokk och byarna runt 
omkring. Jokkmokk kommun uppmuntrar till, välkomnar och stödjer samtliga byar och 
samhällena att själva ta initiativ och arbeta för områdets bästa, oberoende av om det rör sig 
om en förening, projekt eller annan organisation. (Jokkmokks kommun, 2011, s. 8–9 & 17)

Jokkmokks kommun befolkning var som störst under 1960, då kommunen uppgick till cirka 
11 500 invånare. Under resterande 1960-tal tappade kommunen cirka 3500 invånare på 
grund av utflyttning, för att sen få en långsammare generell minskning från och med 1970-
talet. Anledningen till varför kommunens befolkning fortsatt att minskat är inte bara 
utflyttning, utan även ett lågt födelsetal och ett högre dödstal. Detta resulterade i att 
kommunen uppgick till cirka 5210 invånare 2009. Befolkning utgörs till stor del av samer, 
vilka har speciella rättigheter till att bruka mark och vatten. (Jokkmokks kommun, 2011, s. 
16–17)

Cirka 210 personer pendlar från Jokkmokk till grannkommunerna för att arbeta, medans 
cirka 150 personer pendlar till Jokkmokk för arbete. Arbetslösheten i Jokkmokk var år 2008 
på cirka 5%, vilket var lite lägre än länsgenomsnittet, men högre än riksgenomsnittet. De 
största arbetsgivarna i kommunen är Jokkmokks kommun, Vattenfall, Norrbottens läns 
landsting, Samhall och Länsstyrelsen. (Jokkmokks kommun, 2011, s. 18–19)

Ordet befolkningsminskning nämns 1 gånger i översiktsplanen
Ordet befolkningstillväxt nämns 0 gånger i översiktsplanen
Ordet befolkningsutveckling nämns 9 gånger i översiktsplanen
Ordet arbetslös nämns 1 gånger i översiktsplanen 
Ordet inflyttning nämns 0 gånger i översiktsplanen
Ordet utflyttning nämns 6 gånger i översiktsplanen
Ordet pendling nämns 2 gånger i översiktsplanen 

6.3.2 God bebyggd miljö
För att försöka vända befolkningstrenden vill Jokkmokk kommun prioritera områden som 
kommunikationer, delaktighet, mötesplatser och service. Utifrån miljökvalitetsmålet god
bebyggd miljö har Jokkmokk kommun tagit några ställningstagande som styr kommunens 
framtida planeringsarbete. Till exempel att nyetablering inte ska ske i områden som riskerar 
att påverkas av ras, skred eller översvämning, satsa på gång- och cykelvägar och minska 
biltrafik nära skolor och förskolor, utveckla kollektivtrafiken, och bevara och utveckla nya 
kulturmiljöer med hänsyn till rennäring, jordbruk och skogsbruk. (Jokkmokks kommun 2011, 
s. 9 & 13)

Jokkmokk kommun arbetar för att diversifiera och utveckla sitt näringsliv på ett sånt sätt att 
antal arbetstillfällen ökar, säkerställer invånarnas sysselsättning och som utgår ifrån 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald. En viktig del i detta arbete är tillgången till infrastruktur 
och kommunikations för gods och personer samt IT. Jokkmokk kommun vill också säkra 
ungdomars sysselsättning vilket antas leda till en minskad utflyttning. (Jokkmokk kommun,
2011, s. 19)
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Jokkmokk kommun vill satsa på turismen i kommunen, men på ett sätt som är anpassad till 
miljö, och höjer platsens upplevelser. Ekoturism och kulturmiljöer anses värda att satsa på. 
Där den ena tar till vara på de värdefulla naturmiljöerna och naturreservaten som utgör en 
stor del av kommunens yta. Den andra kan skapa förutsättningarna för en levande 
landsbygd, säkra kulturhistoriska värden och generera en ökad tillgänglighet och information 
om Norrlands industrisamhälle. (Jokkmokk kommun, 2011, s. 29 & 31)

Goda kommunikationer anses vara av vikt för den lokala tillväxten och utvecklingen av 
diverse aspekter av näringslivet. Genom att satsa på IT-infrastruktur och utvecklingen av 
befintlig infrastruktur hopas kommunen delvis öka säkerheten, brukandet av kollektivtrafik 
men också minska utsläpp och privatbilismen. (Jokkmokk kommun, 2011, s. 34)

Ordet naturområde nämns 7 gånger i översiktsplanen
Ordet service nämns 29 gånger i översiktsplanen
Ordet kultur nämns 129 gånger i översiktsplanen
Ordet utbildning nämns 16 gånger i översiktsplanen
Ordet kollektivtrafik nämns 8 gånger i översiktsplanen
Ordet socialt nämns 4 gånger i översiktsplanen
Ordet omsorg nämns 6 gånger i översiktsplanen
Ordet mötesplats nämns 4 gånger i översiktsplanen

6.3.3 Konsekvenser
Jokkmokk kommun presenterar inget nollalternativ eller alternativa förslag till 
översiktsplanens ställningstaganden eller konsekvenserna av dessa. De konsekvenser som 
beskrivs inom aspekter som utveckling, näringsliv, handel, trafik och miljö. Till exempel inom 
aspekten utveckling antas översiktsplanen medför att framtida bebyggelse sker till större 
delen genom förtätning, och att en bättre social miljö med bredare utbud av bostäder, service 
och fritidsaktivitet. Inom näringslivet och handel tordes fler potentiella lokaliserings alternativ 
uppstå, samt underlätta för äldre och billösa att klara sig. Översiktsplanens miljöbedömning 
fokuserar på vindkraftverk, och dess effekter på turism, rennäring, totalförsvar och natur- och 
kulturmiljöer. (Jokkmokk kommun, 2011, s. 70 & 71–77)

Ordet befolkningsutveckling nämns 9 gånger i översiktsplanen
Ordet klimatförändring nämns 10 gånger i översiktsplanen
Ordet anpassning nämns 4 gånger i översiktsplanen
Ordet förebygga nämns 1 gånger i översiktsplanen
Ordet medborgardialog nämns 0 gånger i översiktsplanen
Ordet dialog nämns 1 gånger i översiktsplanen
Ordet miljökvalitetsmål nämns 13 gånger i översiktsplanen
Ordet miljömål nämns 13 gånger i översiktsplanen
Ordet alternativ nämns 11 gånger i översiktsplanen
Begreppet god bebyggd miljö nämns 2 gånger i översiktsplanen
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7. Analys
I detta kapitel analyseras resultat från kommunernas översiktsplaner efter det teoretiska 
perspektivet och tidigare forskning inom området krympande kommuner.

7.1 Arjeplog

7.1.1 Befolkning
Arjeplog kommun beskriver inte sin befolkningsutveckling efter egen tolkning, utan låter ett 
offentligt företag och två myndigheter presentera sin statistik angående kommunens 
utveckling. Statistiken jämför ‘dagens’ läge med hur befolkningsstatistiken såg ut år 1968, 
samt hur kommunen skiljer sig från riket (Arjeplog kommun, 2017c, s. 41–42). Arjeplog 
skriver att det kan vara svårt att vända den demografiska utvecklingen eftersom huspriserna 
i kommunen har stigit med cirka 60% över inflationen. Anledningen till detta är 
säsongsarbetet med vintertestning av bilar, vilket ger människor möjligheten att hyra ut och 
investera i sina hus (Arjeplog kommun, 2017c, s. 30). I övrigt används statistiken för att 
påpeka och beskriva nuläget i kommunen inom olika aspekter; till exempel att 
arbetsmarknaden är könssegregerad eller att en äldre befolkning har en högre 
försörjningsbörda, men medför lägre skatteunderlag (Arjeplog kommun, 2017a, s. 13–118).

Presentationen och användningen av befolkningsstatistiken liknar tidigare forskningsarbete 
av Josefina Syssner och Albin Olausson. I deras undersökning kan kommuner med en 
minskande befolkning använda sig av det faktum på tre olika sätt; antingen som en central 
fråga och utgångspunkt i översiktsplanen, som en isolerad fråga eller tas inte frågan upp alls 
(Syssner & Olausson, 2016, s. 227 & 233). I Arjeplog är befolkningsutvecklingen en central 
fråga som agerar del av syftet med översiktsplanen, samt den största utmaningen för 
kommunens framtida utveckling. Flera av de mål och ställningstagande som kommunen tar 
väljs med anledning att de bör stärka kommunens förmåga att attrahera nya människor 
(Arjeplog kommun, 2017a, s. 11–14). En annan likhet Arjeplogs kommuns översiktsplan har 
med resultatet av Syssners och Olaussons undersökning är ett brett samråd. Vid samråds 
tillfällena för framtagandet av översiktsplanen i Arjeplog kommun deltog totalt 73 personer, 
förutom det speciella samrådet för samebyarna och företagarna i kommunen. Arjeplog 
kommun fick också in cirka 35 remissvar via e-mail, telefon och besök (Arjeplog kommun,
2017d, s. 5). Anledningen till varför ett brett samråd är viktigt är att det förenklar skapandet 
av en samsyn och förståelse av strategierna samt möjligheter att diskutera strategier och 
andra möjligheter samt utvecklingsförslag (Syssner & Olausson, 2016, s. 238–240).

Det speciellt inriktade samrådet med samebyarna kan ses ur ett socialt hållbart perspektiv 
som en del av konceptet jämlikhet. Jämlikhet berör förenklat individers och svaga gruppers 
förmåga att delta i samhället, bruka makt och tillgång till resurser. Genom att ha ett inriktat 
samråd med samerna erkänner Arjeplog dem som en svagare grupp i samhället, och ger 
dem möjlighet att delta i skapandet av samhället. På detta sätt får Arjeplog kommun in den 
andra och tredje dimensionen av konceptet jämlikhet (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 6–8). 
Samrådet gav också samerna möjlighet att påminna kommunen om kommunens 
skyldigheter som en samisk förvaltningskommun (Arjeplog kommun, 2017d, s. 45–68). Om 
kommunen bemöter detta på korrekt sätt möjliggör det för en redistribuering av resurser, 
vilket är den första dimensionen av jämlikhet (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 6–8).



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

36

7.1.2 God bebyggd miljö
Eftersom Boverket inte har en tydlig definition på vad som är en god bebyggd miljö, är detta
en svårare analys att göra. Vid en snabb översyn tar inte Arjeplog kommun upp god bebyggd 
miljö mer än att det är ett aktuellt miljökvalitetsmål för kommunen, samt att översiktsplanen 
antas underlätta för uppfyllande av målet (Arjeplog kommun, 2017c, s. 40). Men vid en 
djupare läsning ser man att Arjeplog kommun hanterar det 10 preciseringar som regeringen 
tog fram år 2010, fast inte uttalat eller tydligt. 

Till exempel precisering nummer 7: God vardagsmiljö. Preciseringen handlar om att den 
byggda miljön ska utgå från, tillfredsställa och stödja människans behov av service, 
upplevelse, bostäder, kultur och arbetsplatser (Naturvårdsverket, 2012). I översiktsplanen 
hanteras alla dessa delar i olika kapitel från boende och bebyggelse, kultur, besöksnäring 
samt natur och friluftsliv för att nämna ett fåtal (Arjeplog kommun, 2017a, s. 3). Men själva 
preciseringen i sin helhet nämns aldrig. 

Ett annat exempel är precisering nummer 6: Kulturvärden i bebyggd miljö. Preciseringen 
syftar till att bevara, använda och utveckla platser, byggnader och miljöer med hänsyn till 
deras historiska och kulturella värden (Naturvårdsverket, 2012). Detta gör Arjeplog genom 
att försöka arbeta in den samiska kulturen, sin natur och sin moderna profil av biltestning i 
sitt gestaltande av både yttre och inre miljöer. Ett mer konkret exempel på hur Arjeplog vill 
göra detta är deras vilja och mål att arbeta med Trafikverket med utbytandet av vägskyltar 
för att inkludera ortnamn på samiska (Arjeplog kommun, 2017a, s. 27 & 29). Detta har också 
en koppling till social hållbarhet där Eizenberg och Jabareen säger i sina tankar om 
konceptet hållbara urbana former att den urbana miljön ska främja en känsla av gemenskap. 
Det har också en koppling till konceptet jämlikhet, specifikt dimensionen deltagande som 
kortfattat och förenklat berör individers förmåga att delta i samhället (Eizenberg & Jabareen, 
2017, s. 7–9). Genom att inkludera ortnamnen på samiska kan samer med bristfälliga 
svenska kunskaper delta i samhället mer självständigt. 

Andra sätt som Arjeplog liknar Boverkets åsikter och Syssners forskning är att kommunen 
försöker utveckla och planera sin bebyggelse nära befintlig infrastruktur och bebyggelse. 
Detta skulle motverka ett av de problem som Syssners forskning påvisar att vissa 
krympande kommuner upplever, nämligen en överdimensionerad infrastruktur, samt 
effektivisera användningen av kommunal service (Syssner, 2014, s. 25–26 & 31–32). 
Boverket rekommenderar också mindre kommuner att utveckla nära befintlig bebyggelse för 
att effektivisera användandet av befintlig infrastrukturen. I vissa fall kan även mindre 
kommuner utveckla orter som ligger i närheten till andra större orter (Boverket, 2014a, s. 28–
29). Detta tar Arjeplog kommun chansen till genom att utveckla den mindre orten Slagnäs i 
den södra delen av kommunen (Arjeplog kommun, 2017a, s. 25). 

Arjeplog kommun skiljer sig inte från Boverkets åsikter om vad en god bebyggd miljö är, men 
behandlar det på ett mindre tydligt sätt än det 10 preciseringarna.

7.1.3 Konsekvenser
Konsekvenserna av den negativa befolkningsutvecklingen presenteras inte, men 
översiktsplanens förslag antas medföra positiva effekter på befolknings- och regionens 
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utveckling som helhet, även om vissa individer, företag eller verksamheter upplever negativa 
konsekvenser. (Arjeplog kommun, 2017c, s. 30–31)

Översiktsplanen antas bidra positivt till uppfyllande miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö,
genom sin medvetna satsning stärka kommunens dragningskraft, ta tillvara på 
byggnadsbeståndet och generera en god livsmiljö. Inga negativa konsekvenser beskrivs.
(Arjeplog kommun, 2017c, s. 40)

Det enda alternativ som Arjeplog kommun presenterar i sin översiktsplan är nollalternativet. 
Nollalternativ innebär att föregående översiktsplan fortsätter att gälla, och att kommunens 
framtida utveckling inte skulle ha en tydlig koppling till de framtida invånarnas behov.
(Arjeplog kommun, 2017c, s. 8).

Genom att inte beskriva konsekvenserna kan man inte bemöta, förebygga eller anpassa sig 
efter dem. Detta gör att konceptet säkerhet inom social hållbarhet blir svårt att uppfylla. 
Konceptet säkerhet syftar nämligen till individers rätt till säkerhet och samhälles förmåga att 
motstå motgångar och kriser. (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 8–9)

7.2 Hofors

7.2.1 Befolkning
Hofors kommun baserar sin beskrivning av sin befolkningsutveckling på en budget som 
gjordes 2007, och som formulerade målet; motverka den negativa befolkningsutvecklingen.
Hofors kommun väljer också att reflektera och förklara sin befolkningsutveckling, till exempel 
flyttningsöverskotet som beräknades vara cirka -10 personer årligen till 2015, men att 
prognosen är något osäker på grund av potentiella oförutsedda händelser som kan påverka.
Användningen av befolkningsstatistiken är beskrivande av kommunens situation, och till viss 
del reflekterande. Den belyser vissa osäkerheter som kan uppstå till exempel storleken på 
framtida barnkullar och flyttningstrender (Hofors kommun, 2010, s. 17–18). Man skulle kunna 
säga att översiktsplanen använder och beskriver sin befolkningsutveckling som en 
centralfråga, likt det forskningsarbete som Syssner och Olausson presenterade. Andra 
likheter med deras forskning och Hofors översiktsplan är att Hofors stannar vid den första 
förklaringsmodellen, alltså ett konstaterande att kommunen krymper, men inget förklarande 
av varför befolkningen minskar (Syssner & Olausson, 2016, s. 233–236).

En negativ aspekt som Hofors beskriver är den skeva åldersstruktur som har uppstått inom 
befolkning. Dock gör inte kommunen någon direkt reflektion över vad detta kan innebära, 
mer än att det blir färre människor i arbetsförande ålder (Hofors kommun, 2010, s. 18). Detta 
får en att fundera om Hofors vet om att en minskande befolkning sätter press på den 
offentliga servicen, inte bara genom fler konsumenter, utan också en svårare ekonomisk 
situation (Fjetorp, 2013, s. 28).

7.2.2 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö har enligt Hofors kommun varit ledande i arbetet med 
översiktsplanen. En god bebyggd miljö enligt Hofors kommun är en bostad med närhet till
befintlig utvecklad infrastruktur, kollektivtrafik, natur- och kulturmiljöer. Utöver detta ska 
utvecklingen av näringsliv och boende utföras på ett sätt som inte påverkar natur- och 
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kulturmiljöer negativt (Hofors kommun, 2010, s. 66–67 & 114). Detta liknar en 
rekommendation Boverket gjorde angående det åtgärder med arbetet för en god bebyggd 
miljö, nämligen att mindre orter bör fokusera på att exploatera nära befintlig infrastruktur 
(Boverket, 2014a, s. 28–29) På sitt sätt arbetade också Hofors kommun efter de 10 
preciseringarna som idag styr miljökvalitetsmålet; till exempel precisering nummer 3, 4 och 5 
(Naturvårdsverket, 2012), även om Hofors inte nämner dem i sin översiktsplan.

Precisering nummer 3 syftar till infrastruktur och hur den ska vara anpassad efter 
människans behov (Naturvårdsverket, 2012). Detta uttrycks genom önskan om en nu 
järnvägsdragning och nytt resecentrum närmare centrum jämfört med dagens externa 
tågstation (Hofors kommun, 2010, s. 45 & 66)

Precisering nummer 4 handlar om kollektivtrafik och gång och cykel som ska vara 
energieffektiv, miljövänlig, tillgänglig och säker (Naturvårdsverket, 2012). Genom det 
genomgående fokuset på hur förbättrade kommunikationer kan underlätta för kvinnor att 
jobba, utbilda sig eller få ihop vardagen, hur det blir för ungdomar att bo hemma och göra 
detsamma och trafiksäkerheten skulle kunna höjas genom fler gång- och cykelbanor (Hofors 
kommun, 2010, s. 42, 46 & 48).

Precisering nummer 5 fokuserar på natur- och kulturmiljöer, deras kvalité och tillgänglighet 
(Naturvårdsverket 2012). Preciseringen behandlas dels genom önskan om att skydda, 
bevara och visa hänsyn till befintliga kulturerna och naturliga värden vid exploatering, men 
också genom den viktiga del som kultur- och naturområden utgör för turismen i Hofors
(Hofors kommun, 2010, s. 28–30, 54 & 66–67).

Social hållbarhet behandlas minimalt i Hofors kommuns översiktsplan, förutom i kapitlet 
strategisk hållbarhetsbedömning. Det som kan gå in under social hållbarhet är till exempel 
hur kvinnors situation i arbetslivet, utbildning och allmänt skulle kunna förbättras (Hofors 
kommun 2010:41,42,51,52), vilket kan gå in under konceptet jämlikhet och dimensionen 
deltagande. Deltagande berör grupper och individers förmåga att delta i samhället på grund 
av kulturella eller materiella brister (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 6–8).

7.2.3 Konsekvenser
Hofors kommun beskriver inga konsekvenser som direkt nämner befolkningsutvecklingen, 
förutom att gårdsmiljöer kan bedömas positiv för befolkningsmängden. Det alternativ som 
presenteras är endast ett nollalternativ, vilket enligt Hofors kommun betyder att ingen 
utveckling eller förändring sker (Hofors kommun, 2010, s. 87 & 96). Valet att inte inkludera 
något alternativ eller konsekvenser som fokuserar på befolkningsutvecklingen, verken 
positivt eller negativt, betyder enligt Eizenberg och Jabareen att Hofors kommun inte 
förebygger eller anpassar sig för eventuella motgångar eller fortsatt befolkningsminskning, 
vilket kan försvåra arbetet med konceptet säkerhet inom social hållbarhet (Eizenberg & 
Jabareen, 2017, s. 8–9). En anledning till detta kan vara att Hofors kommun upplevde 
många osäkerheter kring sin prognos av befolkningsutvecklingen (Hofors kommun, 2010, s. 
17). 

Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö har varit en utgångspunkt i arbetet med Hofors 
kommuns översiktsplan, och generellt antar kommunen att översiktsplanen kommer medföra 
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en positiv påverkan på arbetet med miljökvalitetsmålen. I vissa fall kan en satsning på ett av 
miljökvalitetsmålen medföra en försämring på ett annat miljökvalitetsmål (Hofors kommun, 
2010, s. 114). Detta passar in på synen av hållbarhet som Nilsson presenterade i sin rapport 
och som Hopwood et al presenterade i sin artikel. Detta perspektiv kan beskrivas som tre 
separata men överlappande cirklar som representerar ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter av samhället. Att uppnå en hållbar utveckling är att försöka hålla cirklarna i balans, 
och accepterar vis negativ påverkan inom en aspekt om den kompenseras (Hopwood et al. 
2005 & Nilsson, 2016, s. 10). 

Hofors kommun belyser den sociala hållbarheten i sin strategiska hållbarhetsbedömning, där 
ställningstagande angående boenden, kommunikation och företagande antas medföra en 
positiv effekt genom ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet för alla grupper (Hofors 
kommun, 2010, s. 96). Om man applicerar Hofors översiktsplan på Eizenberg och Jabareens
definition av social hållbarhet berörs inte koncept som hållbara urbana former och eco-
prosumption överhuvudtaget (Eizenberg & Jabareen, 2017).  Koncepten jämlikhet och 
säkerhet berörs indirekt, till exempel jämlikhet genom den ökade tillgängligheten vilket bör 
underlätta för grupper att delta i samhället, och aspekten säkerhet genom de 
säkerhetshöjande åtgärder för ett antal vägar inom kommunen (Hofors kommun, 2010, s. 96, 
104 & 110). 

7.3 Jokkmokk

7.3.1 Befolkning
Jokkmokk kommun beskriver sin befolkningsutveckling utifrån ett historiskt perspektiv. Det 
huvudsakliga anledningarna till minskningen i befolkningen är till början utflyttning och 
senare ett lägre födelsetal jämfört med antal döda (Jokkmokk kommun, 2011, s. 8–9 &16–
17). Fast befolkningsutvecklingen till synes tar en central roll i Jokkmokks översiktsplan, 
genom att vara den andra prioriterade planeringsfrågan (Jokkmokks kommun, 2011, s. 9), 
återkopplar och reflekterar översiktsplanen sällan till befolkningsproblemet. Detta är något 
som liknar Syssners och Olaussons artikel om översiktsplanering i krympande kommuner, 
där ett antal kommuner uttrycker befolkningsutvecklingen som en central fråga, men att 
kommunerna inte riktigt reflekterar över varför befolknings minskar (Syssner & Olausson,
2016, s. 233–236). Jokkmokk kommun uppmuntrar också till att civilsamhället i form av byar 
och tätorter hjälper till och utvecklar sin byggd (Jokkmokk kommun, 2011, s. 9). Detta är en 
åtgärd som Syssner presenterade i sin artikel om Anpassningspolitik, där kommuner 
försöker arbeta med civilsamhället med service som äldreomsorg och vård av offentliga 
platser (Syssner, 2014). Det som skiljer är att Jokkmokks samarbetet fokuserar på 
utveckling, medan Syssners iakttagelse fokuserade mer på att kommunen försökte spara 
pengar (Syssner, 2014).

7.3.2 God bebyggd miljö
Jokkmokks god(a) bebyggd(a) miljö utgår ifrån kommunikationer, mötesplatser, delaktighet
och service (Jokkmokk kommun, 2011, s. 13), men även koncepten jämlikhet, säkerhet och 
hållbara urbana former från Eizenberg och Jabareens definition av social hållbarhet 
återfinns. Konceptet jämlikhet återkommer utifrån bevarandet och utvecklingen av 
kulturmiljöer samt fokuset på mötesplatser och delaktighet. Detta passar in i dimensionen 
deltagande som enligt Eizenberg och Jabareens är en grupps eller individs förmåga att ta del 
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av samhället på grund av kulturella eller materiella skillnader (Eizenberg & Jabareen, 2017, 
s. 6–8). Delaktigheten i detta fall sträcker sig till både ungdomar, vars åsikter och inflytande 
ska bemötas med öppenhet samt arbetet med att erbjuda sysselsättning, och till samerna
genom renärningslagen vilket ger samerna särskilda rättigheter att bruka mark och vatten 
(Jokkmokk kommun, 2011, s. 17 & 19).

Även delar av de 10 preciseringarna återfinns i de ställningstagande som Jokkmokk 
uttrycker. Till exempel precisering 3, 4 och 8. Precisering nr 3: Infrastruktur syftar som 
tidigare nämns till anpassning efter människans behov (Naturvårdsverket 2012), och detta 
återfinns i det fokus på IT-infrastruktur och diverse andra åtgärder för säkerhet, ökad 
användning av kollektivtrafik samt minskade utsläpp och privatbilism (Jokkmokks kommun
2011:34)

7.3.3 Konsekvenser
Jokkmokk presenterar minimalt med konsekvenser angående sin översiktsplan, och dess 
effekter. Det största fokuset ligger på vindkraft och hur det kan påverka, men 
ställningstagandena som berör befolkningsutvecklingen eller en god bebyggd miljö hanteras 
inte. Samtidigt presenteras inte heller något alternativa ställningstagande eller ett 
nollalternativ (Jokkmokk kommun, 2011). Detta kan ha allvarliga problem för översiktsplanen 
och kommunen. Dels utifrån Eizenberg & Jabareens sociala hållbarhet där konceptet 
säkerhet inte kan uppfyllas eftersom kommunen inte kan anpassas sig, förebygga eller 
hantera kriser utan krishanteringsprogram (Eizenberg & Jabareen, 2017, s. 8–9). Men även 
utifrån Boverkets texter, då vissa ställningstaganden som Jokkmokk gör kan ha oförutsedda 
konsekvenser eller ingen effekt överhuvudtaget. Till exempel arbetet med att minska 
privatbilismen kan vara till viss del i onödan, eftersom användandet av bilen bygger på 
många olika faktorer som kultur, inkomst, vanor och värderingar (Boverket, 2014a, s. 27–28). 
Utifrån Boverkets studier av miljömålsenkäter kan en möjlig förklaring till bristen av en mer 
detaljerad hantering av konsekvenser vara att Jokkmokk kommun, med sina cirka 5300 
invånare när planen skapades, inte hade kompetensen eller resurser att utföra detta 
(Boverket, 2014b). 
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8. Diskussion & slutsatser
En slutsats man kan dra från analysen är att det finns ett spektrum på vad som kan anses 
vara en god bebyggd miljö och att själva miljökvalitetsmålet verkar agera mer vägledande än 
ett faktiskt mätbart och objektivt uppfyllesebart mål. Vissa delmål, preciseringar och index 
kan fortfarande vara av en mätbar karaktär, till exempel som nivåer på buller och 
föroreningar (Naturvårdsverket, 2016b), men om ingen skapar en matris med kriterier av till 
exempel vad som är en natur- och kulturmiljö av god kvalité kommer en god bebyggd miljö 
fortsätta vara ett till större del vägledande mål. Detta skulle också kunna förklara varför 
Boverkets rapporter och enkätstudier visade på att kommuner upplever delar av god
bebyggd miljö som svårhanterligt (Boverket 2013 & 2014b). Kommunerna behöver utgå ifrån 
sina olika förutsättningar, och har därför olika utgångspunkter av samhällsstruktur, 
bebyggelse, infrastruktur, människor och behov. Samtidigt som bristen av 
planeringsunderlag och kompetens i vissa kommuner kan generera en känsla av förvirring 
och svårhantering.  Eftersom kommunerna har olika utgångspunkter, brister och behov som 
ska bemötas är det därför inte förvånande att det genereras olika definitioner av en god
bebyggd miljö och att mer fokus läggs på olika saker. Ett exempel från denna undersökning 
kan vara Arjeplog kommun som fokuserar mycket på kulturmiljö och service till sina invånare
(Arjeplog kommun, 2017a), och Hofors kommun som fokuserar mer på pendling och 
kollektivtrafik (Hofors kommun, 2010).

Med risk att upprepa Boverket (2014b), anser jag att det i alla fall behövs en 
kompetensutveckling eller kunskapsbelysning om den svenska planeringen vill förbättra sitt 
arbete en god bebyggd miljö. Kunskapen skulle vara inom hållbar utveckling, men fokusera 
på den sociala hållbarheten, med anledningen att en god bebyggd miljö inkluderar aspekter 
som liknar social hållbarhet. Till exempel preciseringarna nummer 7 och 8.

Nummer 7 handlar om en god vardagsmiljö och utgår från människans behov 
(Naturvårdsverket, 2012). Detta liknar Eizenbergs och Jabareens idéer om hållbara urbana 
former som visserligen utgår mer från skydd från katastrofer och uppmuntrande av känslor
som gemenskap och säkerhet, men inkluderar också områden som hållbara transportsystem 
och blandad användning (Eizenbergs & Jabareens, 2017, s. 9–10).

Nummer 8 berör hälsa och säkerhet, vilket är dels har en koppling till Eizenbergs och 
Jabareens idéer om hållbara urbana former, men också aspekten säkerhet genom 
författarnas definition som dels berör samhällets förmåga att motstå katastrofer, men också 
individens rätt till säkerhet (Eizenbergs & Jabareens, 2017, s. 8–9).

En fundering är om det fortfarande är värt att prata om en god bebyggd miljö när arbetet med 
de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska vara uppfyllt till 2020, och kommer 
ersättas av de globala målen och Agenda 2030. Ur detta perspektiv har Arjeplog säkrat sig 
genom att utgå från både de 16 miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. En god bebyggd miljö
kan ersättas av mål 11: hållbara städer och samhällen, vilket till viss del har en liknande 
inriktat som miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. Samtidigt menar Boverket på att det en 
god bebyggd miljö redan är inkluderat i arbetsmetoderna för fysisk planering (Boverket,
2013), arbetet att uppnå en god bebyggd miljö kommer aldrig att riktigt försvinna, fast fokuset 
på miljökvalitetsmålet och hanteringen av detta i översiktsplaner ersätts med andra krav eller 
källor (Boverket, 2016).
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En sista fundering jag vill lämna till läsarna av detta arbete är, vem har rätt till marken, 
vattnet och naturresurserna om dessa krympande kommuner försvinner? Är det den person 
som har ett juridiskt dokument, men väljer att inte bruka platsen på grund av bristande behov
eller vinst? eller är det en folkgrupp, som varit där innan svenskarna kom?



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

43

9. Referenser

9.1 Artiklar
Davidson, Mark. (2009). Social sustainability: a potential for politics? Local environment, 
14(7), s.607-619

Eizenberg, Efrat & Jabareen, Yosef. (2017). Social sustainability: A New Conceptual 
Framework. Sustainability, 9(1), MDPI AG

Fjertorp, Jonas. (2013). Hur påverkas kommunernas ekonomi av befolkningsförändringar? 
(Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie; Vol. 17). Kommunforskning i Väst

Hopwood Bill, Mellor, Mary & O´Brien, Geoff. (2005). Sustainable development: Mapping 
different approaches. Sustainable Development, 13(1), s.38–52

Johansson, Anders. (2005). Miljonprogrammet baklänges. Arkitektur (2) s.29–33.

Nilsson, Viveka. (2016). Hållbar kommun – om arbetet med social hållbarhet (Nationella 
kommunforskningsprogrammets rapportserie; Vol. 35). Kommunforskning i Västsverige

Syssner, Josefina. (2014). Politik för kommuner som krymper. Linköpings universitet. ISBN 
978-91-7519-231-4

Syssner, Josefina & Olausson, Albin. (2016). Översiktsplanering i kommuner som krymper. 
Statsvetenskaplig Tidskrift, 118(2), s. 221–245

Syssner, Josefina & Erlingsson, Gissur. (2014). Vi måste våga tala om döende kommuner.
Dagens samhälle. publicerad 23 oktober 2014, uppdaterad 14 april 2015.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-maste-vaga-tala-om-doeende-kommuner-
11505?story=2235

Turok, Ivan; Mykhnenko, Vlad. (2007). The trajectories of European cities, 1960-2005, Cities, 
24:3, 165-182.

9.2 Bilder
Figur 1: Hållbar utveckling. Kungliga Tekniska Högskolan https://www.kth.se/om/miljo-
hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-
development/hallbar-utveckling-1.350579 (hämtad 2018-05-12)

9.3 Böcker
Denscombe, Martyn. (2016). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 3:e uppl. Studentlitteratur AB, Lund.

Widén, Pär. (2015). Kapitel 9, Kvalitativ textanalys. i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. 
(red). Handbok i kvalitativ analys. 2a uppl. Stockholm: Liber AB. Ss 178–181.



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

44

9.4 Dokument
Boverket. (2013). Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering. 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/miljokvalitetsmalen-i-
kommunernas-oversiktsplanering.pdf

Boverket. (2014a). Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/forslag-strategi-god-
bebyggd-miljo.pdf

Boverket. (2014b). God bebyggd miljö i kommunerna - en studie av miljömålsenkäten 2006–
2013. https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/god-bebyggd-
miljo-i-kommunerna.pdf

Blekinge Tekniska Högskola. (2017). Utbildningsplan för Fysisk planering.
http://edu.bth.se/utbildningsplaner/FMGFP_HT-18.pdf

Regeringskansliet. (2011). FN’s konventioner om mänskliga rättigheter.
http://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-
konventioner-om-manskliga-rattigheter

Statistiska Centralbyrån. (2016). Översyn av metod och definition för: SCB:s avgränsningar 
av koncentrerad bebyggelse.
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/MI0810_2015A01_BR_MIFT1601.pdf

Svenskt näringsliv. (2011). Kommunernas befolkningstillväxt år 2010-2035.
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Vi_arbetar_med/Lokalt_f_retagsklimat/ko
mmunernas-befolkningstillvaxt-ar-2010-
2035_532010.html/binary/Kommunernas%20befolkningstillv%C3%A4xt%20%C3%A5r%202
010-2035

9.5 Empiri
Arjeplogs kommun. (2017a). Framåt - Åvddån lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan 
Arjeplogs kommun huvuddokument 
http://www.arjeplog.se/download/18.5768c53b1606f23871eb0318/1513847449153/1huvudd
okumentLo.pdf

Arjeplogs kommun. (2017b). Framåt - Åvddån lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan 
Arjeplogs kommun planeringsunderlag 
http://www.arjeplog.se/download/18.5768c53b1606f23871eb0544/1513847679608/3planerin
gsunderlagLo.pdf

Arjeplogs kommun. (2017c). Framåt - Åvddån lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan 
Arjeplogs kommun miljökonsekvenser 
http://www.arjeplog.se/download/18.5768c53b1606f23871eb0660/1513847836425/4aMilj%C
3%B6konsekvensbeskrivningLo.pdf



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

45

Arjeplogs kommun. (2017d). Framåt - Åvddån lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan 
Arjeplogs kommun samrådsredogörelse 
http://www.arjeplog.se/download/18.5768c53b1606f23871eb0828/1513847977100/5samr%
C3%A5dsredog%C3%B6relseLo.pdf

Hofors kommun. (2010). Översiktsplan Hofors kommun. 
https://sandviken.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/oversiktsplanering/oversiktsplanho
forskommun.4.636a137a153c332a5bc5657.html (hämtad 2018-05-01)

Jokkmokk kommun. (2011). Översiktsplan för Jokkmokks kommun.
http://www.jokkmokk.se/kommun-samhalle/leva-och-bo/fysisk-planering/oversiktsplan-2011/
(hämtad 2018-05-01)

9.6 Statistik
Statistiska centralbyrån. (2018). Folkmängd i Sveriges kommuner 1950–2017 enligt 
indelning 1 januari 2018. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-
diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangden-i-sveriges-kommuner-enligt-
indelning/ (hämtad 2018-04-30)

9.7 Webbsidor
Boverket. (2016). Översiktsplanens funktion och användning.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-
funktion/oversiktsplanens-funktion-och-anvandning/ (hämtad 2018-04-09)

Boverket. (2017). God bebyggd miljö - ett miljömål med människan i fokus. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationella-mal-for-
planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/ (hämtad 2018-04-22)

Boverket. (2018a). Miljömålsenkäten
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationella-mal-for-
planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/ (hämtad 2018-05-04)

Boverket. (2018b). Översiktsplanering - för en långsiktigt bra helhet
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/oversiktsplanering/
(hämtad 2018-05-12)

Boverket. (2016). Översiktsplanens innehåll https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-funktion/oversiktsplanens-
innehall/ (hämtad 2018-05-21)

Nationalencyklopedin. (2018a). Arjeplog.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arjeplog (hämtad 2018-04-30)

Nationalencyklopedin. (2018b). Jokkmokk.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jokkmokk (hämtad 2018-04-30)



Carl Valverius FP15 FM 1473 Kandidatarbetet

46

Nationalencyklopedin. (2018e). Hofors. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hofors (hämtad 2018-05-01)

Nationalencyklopedin. (2018f). Samhälle.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samhälle (hämtad 2018-05-15)

Naturvårdsverket. (2018a). Generationsmålet - miljöarbete för kommande generationer
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ (hämtad 2018-04-27)

Naturvårdsverket. (2018b). Stort engagemang för att nå miljömålen 
http://sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018 (2018-05-21)

Naturvårdsverket. (2017). Miljömålssystemets historia
https://www.miljomal.se/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/ (hämtad 2018-04-10)

Naturvårdsverket. (2016a). Generationsmålet
https://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/ (hämtad 2018-04-20)

Naturvårdsverket. (2016b). God bebyggd miljö
https://www.miljomal.se/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/ (hämtad 2018-04-20)

Naturvårdsverket. (2012). Precisering av God bebyggd miljö
https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-god-bebyggd-miljo/Preciseringar-av-god-bebyggd-
miljo/ (hämtad 2018-04-20)

Regeringskansliet. (2016). Agenda 2030 för hållbar utveckling
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-
2030-for-hallbar-utveckling/ (hämtad 2018-05-21)

Sametinget. (2018). Förvaltningskommuner https://www.sametinget.se/24399 (hämtad 2018-
05-08)

United Nations Development Program. (2015). Mål 11: Hållbara städer och Samhällen
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
(hämtad 2018-05-21)


