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SAMMANFATTNING 
 
Sveriges befolkning ökar men samtidigt sker en befolkningsminskning i mer än hälften av 
landets kommuner. Gles- och landsbygden är hårdast drabbad då invånare i yrkesverksam 
ålder flyttar medan den äldre befolkningen stannar kvar vilket leder till demografisk obalans. 
Detta innebär ett minskat skatteunderlag för de drabbade kommunerna vilket i sin tur leder 
till försämrade möjligheter till att erbjuda en kvalitativ välfärd. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur krympande kommuner hanterar en befolkningsminskning. Uppsatsen ämnar 
även till att undersöka om det finns några likheter och skillnader mellan kommunernas 
arbete och den kunskapsöversikt som finns inom området. I arbetet studeras översiktsplaner 
för krympande kommuner i Norrlands inland då det är en del av Sverige som är hårt drabbad 
av den pågående befolkningsminskningen.  
 
Inom forskningen går det att finna två huvudtyper av strategier vilka är tillväxt och 
anpassning. Den förstnämnda huvudstrategin innebär att motverka den negativa 
befolkningstrenden genom att planera för ökad tillväxt. Anpassning grundar sig i att 
acceptera och planera för befolkningsminskningen genom att anpassa kommunen efter 
rådande situation. Gemensamt för de undersökta kommunerna är att de generellt 
eftersträvar tillväxt och en förklaring till detta kan vara att det länge har varit den norm som 
präglat den lokala och regionala utvecklingspolitiken i Sverige. Den tydligaste 
tillväxtbaserade strategin som går att finna i samtliga översiktsplaner är marknadsföring av 
framförallt naturmiljöer där målet är att attrahera både nya invånare och besökare. Trots att 
tillväxt dominerar går det emellanåt att urskilja tendenser till en mer anpassningsorienterad 
planering. En strategi som kan kopplas till anpassning och som samtliga kommuner både 
arbetar med och vill utveckla är mellankommunala samarbeten.  
 
Nyckelord: Befolkningsminskning, krympande kommuner, landsbygd, tillväxt, anpassning 
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1. INTRODUKTION  
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige pågår en urbanisering och medan några kommuner växer sker samtidigt en 
befolkningsminskning i ungefär hälften av landets 290 kommuner (Syssner 2014: 7). 
Boverket redogör för att de flesta av Sveriges invånare kommer att bo i storstadsregioner år 
2025, vilket bidrar till en negativ befolkningsutveckling i glesbygdskommuner. Det är främst 
unga som väljer att flytta från glesbygder till storstadsregioner där bland annat arbete, 
mångfald och kultur erbjuds. Utflyttningen leder till stora åldersskillnader mellan landets 
storstads- och glesbygdskommuner. Generellt väljer unga att bosätta sig i storstäder medan 
den äldre befolkningen bor kvar i glesbygdskommuner. Enligt statistiska centralbyråns (SCB) 
regionala prognoser för år 2040 antas befolkningen i glesbygdskommuner att fortsätta vara 
negativ (Boverket 2012). Trots att det sker en urbanisering i landet där befolkningstillväxten 
koncentreras till landets storstadsområden och befolkningen minskar i gles- och 
landsbygdsområden finns det en politisk vision om ett enat Sverige. Regeringen 
presenterade våren 2018 en proposition om “En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”. I propositionen eftersträvas en sammanhållen 
landsbygdspolitik som ska bidra till ett enat Sverige för hållbar tillväxt. Den nya 
landsbygdspolitiken bygger på en helhetssyn och inkluderar arbete, företagande, boende 
och välfärd. Regeringen menar på att landsbygden har en lika viktig roll som 
storstadsregionerna i att uppnå en hållbar tillväxt i hela landet. De menar att en sådan 
utveckling är beroende av att människor vill verka och bo på landsbygden och därav bör 
satsningar ske. Syssner (2014: 6) redogör dock för att politiker undviker att prata om 
problematiken med den stagnerande befolkningen då utebliven tillväxt i regel ses som ett 
politiskt misslyckande. Inom forskning diskuteras det allt mer om anpassning och att planera 
för att städer krymper vilket har skapat en debatt under senare år (Rhodes och Russo 2013: 
306). En lokal anpassningspolitik eftersträvas där satsningar på att anpassa kommuner efter 
nya ekonomiska förutsättningar samt den stagnerande befolkning eftersöks (Syssner 2014: 
8). 
 
1.2 Problemformulering 
En konsekvens av befolkningsminskningen är att kommunernas ekonomi påverkas negativt. 
Utglesningen bidrar till att servicen försämras, dagligvarubutiker och skolor i gles- och 
landsbygden läggs ned vilket leder till att levnadsstandarden försämras för invånarna 
(Glesbygdsverket 2008: 14). När de yrkesverksamma invånarna väljer att flytta till 
storstadsregioner minskar de arbetsrelaterade inkomsterna. Kostnadsnivåerna per invånare 
ökar vilket leder till försämrade investeringsmöjligheter för kommunen. Det bidrar i sin tur 
till att möjligheten för finansiering av förskolor, skolor samt äldreomsorg begränsas (Syssner 
2014: 9-10). Samtidigt som politikerna vill ha ett enat Sverige ser verkligheten annorlunda ut 
och i takt med en ökad urbanisering så minskar befolkningen på gles- och landsbygden.  



 
 
 

7 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur krympande kommuner hanterar en 
befolkningsminskning. Uppsatsen ämnar vidare till att studera forsknings- och 
områdesöversikt för att se om det går att finna några skillnader eller likheter mellan 
kommunernas arbete och den kunskapsöversikt som finns inom området. Uppsatsen har för 
avsikt att undersöka om det går att urskilja några uttalade eller bakomliggande strategier i 
kommunernas arbete. Uppsatsen syftar därmed till att få en djupare förståelse för hur 
kommunerna hanterar befolkningsproblematiken.  
 
1.4 Frågeställningar 
Utifrån problemformuleringen ämnar denna kandidatuppsats till att undersöka hur 
kommuner med en negativ befolkningstrend förhåller sig till den demografiska utmaningen. 
För att analysera detta har följande frågor formulerats: 
 

1. Hur beskrivs den demografiska utvecklingen i kommunala dokument? 
2. Vilka visioner och strategier redovisar kommuner för att hantera en 

befolkningsminskning samt vilka åtgärder tillämpas? 
 
1.5 Avgränsning  
I kandidatuppsatsen analyseras fyra kommuner med en stagnerande befolkning. 
Kommunens demografi kan ses som en viktig planeringsförutsättning eftersom dess 
befolkning är av avgörande betydelse för de kommunala intäkterna och utgör grunden för 
kommunala beslut. I arbetet har antalet studerade kommuner begränsats för en djupare 
analys. Kommunerna ska ha en procentuell befolkningsminskning som pågått under en 
längre period för att utesluta tillfälliga upp- och nedgångar. I det här fallet innefattar en 
längre period totalt 17 år och mäts mellan åren 2000-2017, den procentuella minskningen 
ska vara minst 10 %. Kommunen ska även inneha en uppdaterad översiktsplan efter år 2010. 
Detta för att samla in uppdaterad och relevant information. De dokument som analyseras i 
uppsatsen är kommunala översiktsplaner. 
 
1.6 Disposition 
I arbetet ligger frågeställningar och syfte till grund för undersökningen. För att få en 
förståelse, samla information samt kunskap om ämnet ligger områdes- och 
forskningsöversikt till bakgrund för vald forskningsdesign. För att tolka innehållet av empirin 
genomförs metoden kvalitativ innehållsanalys där det empiriska materialet undersöks och 
analyseras. Uppsatsen avslutas med en slutsats som besvarar undersökningens 
frågeställningar. En uppdelning av arbetet har gjorts där analys av det empiriska materialet 
har fördelats mellan författarna. Agnes analyserar Gällivare- och Strömsunds kommun, 
Josefin analyserar Övertorneå-och Arjeplogs kommun, resterande delar i uppsatsen har 
arbetats fram gemensamt. Dispositionens upplägg redovisas schematiskt i figur 1.  
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            Figur 1: Schematiskt upplägg av uppsatsen 
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1.7 Begreppsdefinitioner 
Under denna rubrik förklaras centrala begrepp för kandidatuppsatsen. 
 
Krympning  
Krympning betyder minskning i storlek och kan ses som ett mått på hur mycket något 
krymper. Krympning associeras ofta med nedgång och förfall och kan ses stå i motsats till 
tillväxt och utveckling. I denna uppsats används ordet krympning som synonymt med 
stagnerande städer/kommuner.  
 
Gles- och landsbygd 
Det finns idag ingen accepterad gles- och landsbygdsdefinition varken i Sverige eller 
internationellt eftersom definitionen varierar utifrån land och kontext (Johansson 2008: 50-
51). Däremot kan man konstatera att det är inom dessa områden där 
befolkningsminskningen är som störst. I uppsatsen används Jordbruksverkets definition av 
landsbygd som är baserad på befolkningstäthet och kommunindelning (Jordbruksverket 
2015). 
 
Plan- och bygglagen 
Plan och bygglagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggande genom olika 
bestämmelser. Syftet med lagen är att främja en samhällsutveckling med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, samt för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för nuvarande 
och kommande generationer. Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna besluta om hur 
mark och vatten ska planläggas (SFS 2010:900).  
 
Översiktsplan 
En översiktsplan är ett kommunalt dokument som alla kommuner måste upprätta enligt 
plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska ange riktningen och den långsiktiga utvecklingen 
av kommunens fysiska miljö (SFS 2010:900). Översiktsplanen kan även ses som ett politiskt 
vägledande dokument som visar kommunens visioner och riktlinjer inom ramen för fysisk 
planering. 
 
Strategi  
I uppsatsen definieras strategi som ett långsiktigt tillvägagångssätt för hur visioner och mål 
ska uppnås genom olika åtgärder. 
 
Tillväxt  
Tillväxt definieras som ökning i storlek, antal eller värde. Ur ett kommunalt perspektiv kan 
begreppet handla om befolkningstillväxt, ökade intäkter för näringsliv och befolkning eller 
till vilken grad kommunens invånare har arbete. De kan också handla om ekologisk och social 
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tillväxt (Fjertorp et al 2013: 8). Det finns ingen bestämd definition utan begreppet beror på 
dess kontext.                  
 
Anpassning 
Anpassning kan definieras som en förändring till något som bättre passar förutsättningarna. I 
kommunal kontext kan begreppet definieras som anpassning till minskad befolkning och nya 
ekonomiska förutsättningar (Syssner 2014: 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11 

2. OMRÅDESÖVERSIKT 
I följande kapitel diskuteras material som kan kopplas till begreppet krympande kommuner. 
Den kommunala fysiska planeringen påverkas av politiska beslut och styrs av plan- och 
bygglagen. Det är därför angeläget att studera politiska dokument samt rapporter från 
myndigheter som berör ämnet.  
 
2.1 Strävan mot ett sammanhållet Sverige - där landsbygden inkluderas 
Regeringen presenterade i mars 2018 en proposition till riksdagen där en sammanhållen 
politik för Sveriges landsbygder eftersträvas. I propositionen är det övergripande målet en 
“livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter för företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.” (Näringsdepartementet 
2018: 1). Regeringen menar på att hela landet behöver bidra för att det ska ske en långsiktig 
tillväxt i Sverige. Det krävs därför att människor vill bo och kan leva på landsbygden samt att 
det finns möjligheter för företag att etablera sig. Sveriges tillväxt är på så sätt beroende av 
landsbygden eftersom landsbygderna bidrar till energiförsörjning, råvaror, 
livsmedelsförsörjning men även till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. 
Regeringen lyfter fram natur- och kulturmiljövärden som viktiga komponenter för 
landsbygden eftersom de anses bidra till en attraktionskraft för boende och besökare. Vidare 
poängteras att landsbygden spelar en viktig roll gentemot samhällets förändring. De 
klimatförändringar som sker kräver förnybara resurser och Sverige anses ha goda 
förutsättningar för att bli ett hållbart land med villkor för att det sker tillväxt i landets 
landsbygder (Näringsdepartementet 2018: 8). Arbetet mot en sammanhållen 
landsbygdspolitik är inget nytt fenomen. I mars 2015 godkände EU-kommissionen 
landsbygdsprogrammet (2014-2020) vilket ska fungera som ett verktyg för att uppnå de 
uppsatta målen för en hållbar landsbygdspolitik där hållbar utveckling och innovation 
prioriteras. Programmet finansieras gemensamt för Sverige och EU och består av stöd och 
ersättningar vilka grundar sig på olika mål för hur landsbygden ska utvecklas. Målen är bland 
annat att landsbygden ska få en ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft vilket ska 
möjliggöra för ökat företagande och sysselsättning. Vidare ska miljön och landskapet 
förbättras, landsbygden ska bidra till en förbättrad livskvalitet med ett breddat företagande 
samt en utvecklad landsbygdsekonomi. Programmet syftar även till att skapa bättre 
förutsättningar för de som bor och verkar på landsbygden och därför har metoden Leader 
används i landsbygdsprogrammet. Metoden utgår från att utvecklingen tar hänsyn till 
landsbygdsbefolkningens lokala behov och förutsättningar (Jordbruksverket 2018). 
 
Jordbruksverkets huvuduppgift är att arbeta för regional tillväxt i landsbygdsområden. 
Myndigheten anser att landsbygdens resurser och potential är viktiga att ta tillvara på i 
regionalt tillväxtarbete. De har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för dess 
medverkan i regionala tillväxtarbetet under åren 2014-2020. Frågor som berör regional 
tillväxt definieras som mat, energi, attraktiva livsmiljöer, mänskliga resurser samt 
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möjligheter till jobb. Jordbruksverket menar att det bör ske ett samarbete med regionala 
aktörer för att landsbygden ska inkluderas. Genom Strategi för Jordbruksverkets medverkan i 
det regionala tillväxtarbetet 2014-2020 vill Jordbruksverket bland annat bidra till att glesa 
miljöers utveckling tillmäts samma värde som tätortsmiljöer (Jordbruksverket 2017). 
 
Samtidigt som politiken strävar efter en sammanhållen landsbygd finns det rapporter som 
visar att många kommuner fortsätter att förlora sin befolkning. Glesbygdsverket skriver i en 
rapport om befolkningsutvecklingen i gles- och landsbygder att sett på en period fram till år 
2030 antas glesbygderna förlora åtta procent av sina invånare. De värst drabbade områdena 
anses vara skogslänens inland som har en förväntad minskning på 12 procent. Den negativa 
utvecklingen leder till svårigheter i att tillgodose befolkningen med en acceptabel 
servicenivå. Samtidigt åldras befolkningen och unga flyttar ut från glesbygden vilket gör det 
svårt att locka arbetskraft till vissa kommuner. Detta skapar en problematik som kommuner 
arbetar mot genom bland annat marknadsföring och andra strategier för att öka eller 
stabilisera befolkning och företagande (Glesbygdsverket 2007a: 5, 43).  
 
2.2 Marknadsföring och turism  
I rapporten Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner 
redogör Glesbygdsverket för att marknadsföring i form av att framställa kommunen som en 
attraktiv plats att bo och leva på är vanligt förekommande. Utöver det så nämns även 
turistsatsningar som en välanvänd strategi för en ökad befolkningsutveckling inom 
kommunen. Rapporten poängterar däremot att oavsett vilken strategi kommuner väljer att 
jobba med, är utvecklingsstrategier viktiga för att motverka den negativa befolkningstrenden 
(Glesbygdsverket 2007b: 43). Jordbruksverkets rapport Allt om att bo, leva och vara på 
landsbygden redogör för att landsbygdsområden arbetar i högre grad med turism- och 
besöksnäringar jämfört med andra regioner. Områden som är av särskild betydelse för 
friluftslivet samt turismrelaterade näringar är de som är belägna vid kusten, storstadsnära 
miljöer och landsbygdskommunerna i nordvästra Norrland. Jordbruksverket menar på att 
landsbygden har potential för att skapa nya jobb och möjligheter för inflyttningar eftersom 
att turismnäringen anses öka sysselsättningen på landsbygden. Landsbygden erhåller vackra 
naturmiljöer som lockar turism inom friluftslivet samt valet av fritidsboende. Mer än sjuttio 
procent av Sveriges fritidshus är belägna på landsbygden och kan enligt rapporten vara 
alternativ för framtida permanentboende. Intresset för delårsboende har ökat och bedöms 
enligt rapporten vara av stor betydelse som permanent boendealternativ för exempelvis 
människor som går i pension. Landsbygden framhävs som attraktiv med vackra naturmiljöer 
vilket lockar turism inom friluftslivet samt valet av fritidsboende. Att fritidshus omvandlas till 
permanentboende kan därmed tillföra en positiv inverkan till en ort genom exempelvis 
fastighetsskatt samt minskad belastning på infrastruktur. Rapporten uppmärksammar dock 
behovet av goda kommunikationer i form av transport och IT vilka är viktiga förutsättningar 
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för att locka en besöksnäring samt att människor ska kunna bosätta sig på andra platser än 
sin arbetsort (Jordbruksverket 2013: 50-51,54, 59). 
 
I Glesbygdsverkets rapport Kultur kan göra skillnad framhävs kultur som en möjlighet till 
regional tillväxt då kultur kan vara av betydelse för kommunens attraktionskraft, vilket 
genererar tillväxt och arbetstillfällen. Det har framförts att det stöd bör ges till turistnäringar 
på landsbygden eftersom upplevelsenäringen i gles- och landsbygdskommuner anses 
attraktivt vilket kan leda till ökad sysselsättning i kommunerna. I regionala 
utvecklingsprogram har det särskilt betonats att kulturen är av viktig betydelse för att skapa 
attraktiva regioner med en god livsmiljö och utifrån detta poängteras det att kultur kan 
stärka identiteten hos många glesbygdstäta kommuner utanför städer och tätorter. Dessa 
kommuner är oftast små till ytan men kan betraktas som flexibla och anpassningsbara. 
Kommunerna kan profilera sig som unika i och med att gles- och landsbygdskommuner 
oftast präglas av närhet till vacker natur och lokala kulturmiljöer, vilket betraktas som 
attraktivt hos besöksnäringen. Glesbygdsverket redogör för att det oftast finns kopplingar 
mellan kultur, turism och företagande i gles- och landsbygdsområden. Fjällmuseet i 
Funäsdalen och Thailändska paviljongen i Ragunda lyfts fram som två exempel där 
landsbygdskommuner lyckats profilerat sig som unika genom en upplevelsenäring som 
lockat besökare. I mindre kommuner finns ett behov av samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer inom kulturlivet. Glesbygdsverket betonar dock vikten av att varje kommun 
anpassar sig utifrån de egna förutsättningarna. Det handlar om att fokusera på det som kan 
göra en kommun eller region unik och som särskiljer sig från mängden och där kan den 
lokala kultur- och naturmiljön utgöra de främsta resurserna (Glesbygdsverket 2009: 11, 12-
13, 101-102).  
 
2.3 Virtuell regionförstoring 
I rapporten Virtuell regionförstoring - Exemplet Lappland undersöks förutsättningarna för 
regionförstoring. Regionförstoring förklaras i rapporten med att flera kommuner ingår under 
en vidgad arbetsmarknad med arbetspendling mellan kommuner. Att arbeta för att främja 
virtuell regionförstoring anförs i rapporten som en angelägen strategi främst för kommuner 
med glesa strukturer och långa avstånd. I rapporten redogörs för att Sveriges tillväxt är 
beroende av den lokala och regionala tillväxten. För att kunna möjliggöra för den regionala 
tillväxten krävs enligt rapporten att alla regioner utvecklas och tar tillvara på den potentialen 
som finns. Detta innebär att samverkan mellan olika aktörer och sektorer är vitalt för att 
kunna uppnå en hållbar tillväxt (Glesbygdsverket 2007c: 6, 13). Sveriges norra delar möter 
svårigheter så som långa avstånd, gleshet och ett kallt klimat vilket påverkar möjligheterna 
för utveckling av näringsliv och konkurrenskraft. Den glesa strukturen tillsammans med stora 
lokala arbetsmarknadsregioner resulterar i kostnadspåslag för att kunna bistå en acceptabel 
servicenivå och tillgängliggöra ett fungerande transportnät. Genom satsningar i regionerna 
har konkurrenskraften kunnat stärkas. Satsningar på upplevelseindustrin och 
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besöksnäringen är två exempel. En samverkan mellan olika lärosäten, lokalt näringsliv samt 
andra aktörer har också varit en framgångsfaktor för regionerna. Lapplandsregionen präglas 
av bland annat gleshet vilket innebär att distansöverbryggande lösningar kan behövas för att 
kunna tillgodose med goda transport- och kommunikationsmöjligheter (Glesbygdsverket 
2007c: 13).     
       
2.4 Sammanfattning 
Under denna rubrik sammanfattas den områdesöversikt som har diskuterats. 
 
Många krympande kommuner har svårt att behålla invånare, erhålla en stabil 
arbetsmarknad samt bibehålla en god standard på service och tjänster. De drabbade 
kommunerna karaktäriseras ofta som gles-och landsbygdskommuner. Något som betonas är 
att landsbygden är viktig och bör inkluderas för att kunna uppnå regional tillväxt och bidra 
till att hela Sverige utvecklas. För att landsbygden ska kunna utvecklas föreslås ett antal 
tillvägagångssätt som ofta bygger på attraktion där företag, människor samt turister ska 
lockas till kommunen genom marknadsföring vilket antas leda till expansion i landsbygden. 
Kommuner som bland annat präglas av glesa strukturer kan genom regionala samarbeten 
stärka konkurrenskraften.  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 
I detta kapitel diskuteras tidigare forskning inom området och som är av betydelse för 
uppsatsen. Vad säger forskningen om krympande städer och hur hanteras en 
befolkningsminskning? 
 
3.1 Vad är en krympande stad? 
Fenomenet krympande städer har på senare tid blivit aktuell inom politisk debatt, men vad 
som definierar en krympande stad finns det delade meningar om. Inom forskning redogörs 
det för att krympande städer kan förknippas med en stagnerande befolkning. Krympande 
städer har även förklarats med städer som tillfälligt eller permanent förlorat en viss 
befolkningsmängd med en befolkningsförändring som är lägre än genomsnittet. Shrinking 
Cities International Research Network (SCiRN) definierar följande som en krympande stad: 
“Ett tätbefolkat stadsområde med en befolkning på minst 10 000 invånare som har bemött 
en större befolkningsförlust i mer än två år och som genomgår ekonomiska förändringar med 
tecken på ekonomiska kriser” (Rhodes & Russo 2013: 306). Det är däremot viktigt att förstå 
att stagnerande städer varierar utifrån land och kontext (Sousa & Pinho 2011: 14). Rhodes 
och Russo (2013: 307) menar dock att gemensamt för krympande städer är behovet av att 
attrahera privata och offentliga investeringar och ompositionera sig till de förändringar som 
sker i den globala ekonomin. I svensk kontext talar man ofta om krympande kommuner. 
Kommunerna är administrativa enheter som ansvarar för viktiga samhällsfunktioner. 
Kommunens demografi kan därför ses som en viktig planeringsförutsättning eftersom dess 
befolkning är av avgörande betydelse för de kommunala intäkterna och som utgör grunden 
för kommunala beslut (Syssner 2014: 7). 
 
3.2 Varför uppstår befolkningsminskningar? 
Befolkningsminskningar beskrivs ofta som synonymt med krympande städer. Flertalet 
kommuner eftersträvar tillväxt och i likhet med detta kan en negativ befolkningsutveckling 
betraktas som ett problem (Fjertorp et al. 2013: 9). Urbaniseringen, förflyttningar inom EU, 
politiska beslut och en åldrande befolkning är några av de aspekter som bidrar till att 
befolkningen stagnerar (Syssner 2014: 9). Andra orsaker är ekonomisk nedgång, av 
industrialisering och hög arbetslöshet (Wiechmann & Bontje 2015: 2). Vidare kan låg 
nativitet samt en ekonomisk förändring i landet leda till att befolkningen väljer att flytta till 
huvudstaden vilket gör att perifera områden glesas ut (Hollander et al. 2009: 6-8). Det finns 
olika redogörelser för hur befolkningsminskning ska definieras. Sousa och Pinho (2011: 14) 
redogör för att befolkningsförlusten kan anses vara signifikant om de totalt uppgår till minst 
10 %, eller lägst 1 % årligen, och gäller inom administrativa gränser. Många krympande 
städer är en konsekvens av skiftet från tillverkningsindustrin till serviceindustrin som i sin tur 
bidrog till arbetslöshet samt att invånare sökte sig till andra städer (Hollander et al. 2009: 6). 
En stagnerande befolkning leder till problem med att bedriva dagligvarubutiker, bibehålla en 
god servicenivå, samt upprätthålla en god livskvalitet då andra bekvämligheter påverkas 
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negativt. Vidare kan problematiken leda till minskad inkomst och arbetslöshet (Rhodes och 
Russo 2013: 308). Befolkningsförändringar bidrar till att kostnadsnivån per invånare ökar 
vilket resulterar i ett minskat ekonomiskt underlag för kommuner. Detta drabbar 
möjligheten till att finansiera skolor, äldreomsorg och övrig service. Då den största andelen 
som flyttar är i yrkesverksam ålder är en bidragande faktor demografisk obalans i 
kommunen vilket kan leda till att äldreomsorgens resurser inte räcker till (Syssner 2014: 9)  
 
Sousa och Pinho (2011: 16) redogör för att den långvariga befolkningsminskningen i Europa 
är som vanligast i rurala områden men även förekommande i enstaka stadsdelar i större 
städer. Varför befolkningsminskningen sker främst i gles- och landsbygdsområden förklarar 
Cloke (1983: 32-33) med att en orsak kan vara det höga kravet på landsbygdsbefolkningen 
samt bekvämligheter och bättre möjligheter i staden. Han beskriver befolkningsminskningen 
som en ond cirkel och redogör för att brist på landsbygdsarbeten är huvudorsaken till att 
befolkningen minskar. Det leder i sin tur till minskad service och verksamheter och vidare till 
en minskad ekonomisk attraktivitet som röjer undan för framtida jobbmöjligheter. I boken 
Ska hela Sverige leva (Johansson 2008: 78-81) redogör Amcoff (2008) för att 
utjämningssystem kan lösa det kortsiktiga problemen som en försämrad ekonomi innebär 
men menar att det krävs grundläggande förändringar för att landsbygden ska överleva 
långsiktigt. Vidare skriver han att en kraftig inflyttning av invånare är den enda faktorn som 
kan vända den negativa befolkningstrenden men att det finns få tecken som tyder på att 
detta är påväg att hända. Han redogör samtidigt för att det inte är tillräckligt att enbart satsa 
på förbättrade jobbmöjligheter för att kunna lösa problematiken och menar att fokus 
snarare bör ligga på vad som intresserar folk att flytta till landsbygden.  
 
3.3 Strategier 
Generellt i forskningen kring befolkningsminskning kan man se två huvudtyper av strategier, 
vända trenden genom ökad tillväxt eller anpassa kommunen efter rådande situation. Sousa 
och Pinho (2015: 18) skiljer på motreaktion och anpassning som två förhållningssätt till 
krympande städer. Motreaktion identifieras med strategier som ska motverka minskning 
genom att arbeta för tillväxt. Anpassning innebär att förhålla sig till den rådande situation 
och planera utifrån det istället för att försöka motverka krympningen. De strategier som 
krympande kommuner använder sig av är generellt tillväxtbaserade vilket bland annat kan 
förklaras med att normen inom den lokala och regionala utvecklingspolitiken länge varit 
tillväxt (Syssner 2014: 6). Detta gör att det inom ett svenskt perspektiv finns mer forskning 
som berör tillväxt, än anpassning. Det blir därför relevant att komplettera forskning om 
anpassning med internationella exempel.  
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3.4 Tillväxtstrategier 
 
3.4.1 Introduktion  
I plandebatten om krympande städer och kommuner nämns ofta tillväxt, strategierna är 
tillväxtorienterade och grunden är strävan efter en ekonomisk utveckling (Sousa & Pinho 
2015: 19, 22). Tillväxt har länge varit normen i kommunalt arbete och fokus har legat på att 
skapa förutsättningar för lokal och regional tillväxt. Många kommuner har antagit lokala 
program som ska möjliggöra för tillväxt och företagande (Syssner 2014: 34). Ur ett 
kommunalt perspektiv är det vanligast att mäta tillväxt med fokus på den ekonomiska 
progressionen, befolkningsutvecklingen i en kommun och baserat på utvecklingen av 
arbetstillfällen (Fjertorp et al. 2013: 11). Det går närmast att tyda en besatthet vid tillväxt 
och städer som inte kan redovisa en ökad befolkningsutveckling anses vara dömda. 
Kommunernas uppgift är att möjliggöra välfärd för dess befolkning genom bland annat att 
kunna skapa fler jobbtillfällen och ett bredare serviceutbud (Sousa & Pinho 2015: 22, 
Fjertorp et al. 2012: 8). Kommuner utan utveckling kan anses stå inför svåra utmaningar då 
de exempelvis får svårt att uppfylla invånarnas behov. Den ekonomiska tillväxten är ofta 
drivkraften i den fysiska planeringen, urbaniseringen kräver urbana lösningar och de 
metoder som används baseras på antaganden om ökad tillväxt (Sousa & Pinho 2015: 23). 
Det finns olika tillväxtstrategier, i detta dokument är fokus kommunal tillväxt men för att 
förstå begreppet ur en bredare kontext diskuteras även begreppet ur ett internationellt 
perspektiv. 
                                                                                                                
3.4.2 Marknadsföring och turism  
I forskning relaterat till krympande städer finns strategier som innebär att locka den kreativa 
människan genom kulturella och kreativa utvecklingar i staden vilket på sikt antas leda till 
ökad tillväxt. Satsningar på innovation och lärande är andra förhållningssätt som bedöms 
påverka stadens konkurrenskraft genom att kontaktnät inom och utanför den krympande 
staden stärks (Sousa & Pinho 2015: 19). Platsmarknadsföring för att locka besökare, nya 
invånare och näringsliv är ett annat sätt att försöka öka tillväxten i en stad eller kommun. 
Jansson och Powell (2006: 6) redogör för att satsningar där städer ska göras attraktiva samt 
locka besökare, investerare och företag är vanliga. Städer och myndigheter har blivit allt mer 
intresserade av hur staden marknadsförs men hur det bör göras är ännu ett relativt 
outforskat område. Niedomysl (2007: 698) redogör för att flera krympande kommuner i 
Sverige har valt att arbeta med platsmarknadsföring för att bromsa utflyttningen samt för att 
locka till sig i första hand turister och olika industrier. Vidare så redogör Jansson och Powell 
(2006: 6) för att marknadsföring är en nödvändig strategi för att öka stadens 
attraktionskraft, möjliggöra för en befolkningsutveckling samt locka turister. De menar att 
strategin att marknadsföra staden går åt två riktningar, marknadsföring som riktar sig utåt 
respektive inåt. Det första innebär att stärka lokalsamhället genom att stärka dess identitet 
samt få invånare att känna en stolthet över staden. Detta anses kunna bidra till attraktivitet 
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och leda till att stadens invånare är nöjda och vill stanna kvar men ska även bidra till att 
locka nya invånare, företag och turister. Utåtriktad marknadsföring handlar om externa 
kommunikationer, att attrahera investerare, turister, besökare och kunskap utifrån. Det 
handlar om att öka försäljningen av de varor och tjänster som produceras lokalt inom 
området. Svårigheter med strategierna är att det är svårt att anpassa de produkter och 
tjänster som staden erbjuder inom en marknadsföringskampanj då de ofta är väldigt olika. 
Fel sorts marknadsföring kan bidra med negativa konsekvenser till produkten eller tjänsten. 
Städer behöver anpassa strategier efter lokala förutsättningar och enbart en modell är inte 
möjlig (Jansson & Powell 2006: 6). 
  
Ett exempel på en svensk kommun som jobbat med platsmarknadsföring är Bräcke, beläget i 
Jämtlands län, som startade en kampanj för att locka familjer från Stockholm till kommunen. 
Kampanjen riktades mot familjer vars barn som äldst skulle börja i skolan då den gruppen 
ansågs mest mobil. En broschyr delades ut i Stockholm med mål att locka invånare till Bräcke 
(Niedomysl 2007: 704-705). Detta kan delvis liknas vid vad Jansson och Powell (2006: 6) 
benämner som utåtriktad marknadsföring. Familjer som visade intresse för kommunen blev 
erbjudna gratis resa och boende i Bräcke. Guidade turer ordnades under vistelsen med mål 
att visa ett Bräcke som kunde attrahera målgruppen. Kampanjen fick uppmärksamhet i 
media och resulterade i att tio familjer flyttade till Bräcke (Niedomysl 2007: 706). Detta är 
ett exempel på en kampanj som riktar in sig på en specifik målgrupp. Den snäva inriktningen 
bidrog till att kampanjens fokus kunde riktas till sådant som kunde matcha gruppens behov. 
Den tydliga mediastrategin tillsammans med den prioritet kampanjen fick, kan vara 
bidragande till dess effekt. Resultatet visar på svårigheterna i att locka nya invånare genom 
platsmarknadsföring då det är ett stort steg att flytta från en stad till en annan. Vad det 
däremot kan göra är att trigga igång en redan existerande tanke. Författarna menar att 
marknadsföring kan gynna krympande kommuner på så sätt att det kan bidra till att skapa 
en utgångspunkt för en mer positiv utveckling (Niedomysl 2007: 707-708). 
 
I flera kommuner antas strategier för tillväxt och utveckling där ökad attraktionskraft och 
etablering av företag är några av ledorden, ökad besöksnäring är en strategi som anses öka 
kommunens tillväxt (Syssner 2014: 36, 40). Kommersiellt friluftsliv och naturturism är två 
aspekter som fått ett ökat intresse hos politiker och offentliga aktörer det senaste 
decenniet. Friluftslivet utgör en växande del i en allt mer globaliserad turistnäring (Lundmark 
2009: 6). Turism genererar inkomst och en stor del grundar sig i de aktiviteter natur och 
kultur kan erbjuda. De nordiska länderna har länge främjat regional utveckling för att stärka 
regional konkurrenskraft, öka sysselsättningen och möjliggöra arbete i alla delar av landet, 
inte bara i de expansiva regionerna (Storrank 2017: 11-12). För regeringen är regional tillväxt 
ett viktigt mål och ekosystemtjänster samt kultur- och naturarvet har stor betydelse för 
sysselsättning och tillväxt. Med kulturarv menas den miljön som skapats genom 
interaktioner mellan människor och platser genom tiden. Turism som bygger på natur-och 
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kulturarv marknadsförs ofta gemensamt (Storrank 2017: 7-8). För att kunna locka näringsliv 
och människor är tillgång till natur och friluftsliv alltså nödvändigt. Spännande landskap och 
interaktionen mellan natur och människa genom kulturarvet är viktiga faktorer för utveckling 
av turismnäringen tillsammans med den ekonomiska fördelen som tillförs (Storrank 2017: 
11-12). Tidigare har naturens resurser nyttjats för industriella ändamål men idag har 
samhället delvis förändrats. Ekonomin ser annorlunda ut och upplevelser står i centrum 
vilket öppnar upp för nya möjligheter inom naturturismen (Johansson 2008: 208). 
 
Inom forskning framställs ofta småskalig turism som positiv för utveckling och tillväxt i 
glesbygdsområden. Koppling mellan turism och skyddad natur blir följaktligen viktig, 
eftersom skyddad natur kan ses som en resurs mot en regional och lokal utveckling. Vidare 
har det inom forskningen diskuterats om att urbaniseringen kan ses som en bidragande 
faktor till att efterfrågan på naturturismen ökat vilket bidragit till att naturturismen 
koncentrerats till de perifera områden som erhåller naturområden av högt värde ur 
upplevelse synpunkt. Naturturism kan därmed anses ha ekonomisk potentialitet när det 
kommer till lokal och regional utveckling samt turismföretagande (Lundmark 2009: 6). 
Påståendet stärks av att regeringen år 2015 gick ut med en strategi för hållbar tillväxt och 
attraktivitet där turistindustrins potential betonas för att främja regional tillväxt. Genom 
samarbete mellan aktörer och intressenter på flera styrningsnivåer anses denna potentialitet 
kunna utvecklas (Storrank 2017: 24). 
 
För att företag ska lyckas behövs kvalitet i utbud som lockar besökare till en plats. 
Tillgänglighet som närhet, transport och information spelar däremot en viktig roll (Johansson 
2008: 211). Marknadsföring kan ses som en viktig aspekt för att öka attraktiviteten hos 
besökarna. Möjligheten för småföretag att samarbeta kan öka chanserna för att det ska 
uppstå en attraktion på platsen. För att det däremot ska ske en lokal och regional utveckling 
krävs det att den turistbaserade inkomsten i ekonomin stannar där och skapar möjligheter 
för invånarna. Tillgång på lämplig arbetskraft samt lokala varor och tjänster som genererar 
till arbetstillfällen för invånarna i staden är av stor vikt för att skapa förutsättningar för 
människor att bo och leva på platsen. Avstånd till tätbefolkade områden spelar roll för 
destinationens popularitet bland turister och bra kommunikationer är vitala (Johansson 
2008:  214-216). 
 
3.5 Anpassningsstrategier 
 
3.5.1 Introduktion 
Det har inom forskningen diskuterats om att fokus vid planering i krympande städer främst 
grundat sig på tillväxtstrategier där man planerar för att staden ska växa. Wiechmann och 
Bontje (2015: 6) uppmärksammar detta och menar att planering för tillväxt oftast inte är det 
optimala tillvägagångssättet för krympande städer. De menar att det finns för få strategier 
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som fokuserar på att anpassa staden efter rådande förhållanden. Huvudfokus vid planering 
är oftast tillväxt eftersom det associeras med något positivt och eftersträvansvärt. Att 
planera för krympning undviks därmed oftast i planeringssammanhang då det kan 
förknippas med en misslyckad utveckling och kan ha en negativ klang. Wiechmann och 
Bontje (2015: 9) eftersträvar ett nytt planeringsparadigm med strategier som är anpassade 
utifrån de rådande förhållandena i krympande städer. De menar dock att det inte går att 
finna en enhetlig likartad strategi som är applicerbar på alla krympande städer då varje 
situation är unik och kräver egna strategier och åtgärder då städer har olika förutsättningar 
beroende på geografiskt läge och historia. 
 
3.5.2 Att planera för krympning 
Ett begrepp som diskuterats inom forskningen och som faller in under strategier för 
anpassning i krympande städer är begreppet Smart Decline även kallat Shrink Smart, vilket 
innebär att planera för en krympande stad, med ett förhållningssätt som accepterar att 
staden krymper. Begreppet innebär att planera för färre människor, färre byggnader samt 
att bevara markytor (Hollander & Németh 2011: 354). Ett exempel på en stad som använt sig 
av begreppet är Youngstown i Ohio. I stadens Master Plan ses den rådande 
befolkningsminskningen som en strategisk möjlighet. Planen accepterade att befolkningen 
inte skulle öka (Rhodes & Russo 2013: 305). I planen beskrivs istället staden som better, 
smaller Youngstown där fokus låg på livskvalitet hos invånarna istället för tillväxt (Hollander 
& Németh 2011: 354). Planen presenterade åtgärder som gick emot tidigare planering. 
Fokus låg på att adressera stadens problem utifrån ett deliberativt synsätt, med en vision om 
en renare, grönare och en mer effektiv stad (Rhodes & Russo 2013: 310). Åtgärder som 
tillämpades för att uppnå detta var bland annat rivning av byggnader samt omvandla 
övergivna ytor till grönområden (Rhodes & Russo 2013: 306). Planen baserades på fyra 
principer. 1) Planen erhöll inga framtida tillväxtvisioner utan accepterade att Youngstown 
skulle förbli en småstad som inte växer. 2) Youngstown skulle klassificeras som en hållbar 
småstad anpassade utifrån den nya regionala ekonomins förändringar. 3) Staden skulle 
förespråka en förbättrad livskvalitet, genom att bli en mer hälsosammare stad att arbeta och 
leva i. 4) Planen byggde på genomförbarhet och var en praktisk handlingsinriktad plan som 
syftade till att få saker genomförda (Rhodes & Russo 2013: 311).  
 
Ett ytterligare exempel som faller in under begreppet är utvecklingen av de sydösttyska 
städerna i Tyskland. Under 90-talet genomgick Östtyskland en ekonomisk kris vilket bidrog 
till ökad arbetslöshet och utvandring till de västra delarna av landet. Ett politiskt initiativ för 
att hantera denna kris var införandet av det sjuåriga programmet Stadtumbau Ost som hade 
som syfte att stabilisera bostadsmarknaden genom att övergivna och underutnyttjade 
byggnader revs. Stadsutvecklingen utgick således från en omstrukturering i städerna som 
baserades på rivning för att anpassa städerna till de konsekvenser som krympningen 
medförde samt ge förutsättningar för nya utvecklingsmöjligheter. Wiechmann (2008: 436) 
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menar att denna typ av planering var banbrytande eftersom den frångick illusionen om 
tillväxt.  
 
Den sydösttyska staden Dresden var en av de städer som påverkades av den ekonomiska 
krisen vilket ledde till en befolkningsminskning i staden. För att ta sig an detta genomgick 
stadens stadsplanering tre faser. I den första fasen Ignoring Shrinkage/Going for Growth 
(1990-1995) låg fokus på tillväxt och stagnationen förbisågs. I den andra fasen Urban 
Restructuring (1996-2001) låg fokus på stadsomvandlingar i form av rivning och förtätning. 
Den tredje fasen Reurbanization (2002-) innebar att staden reurbaniserades (Wiechmann 
2008: 439-441). Det som främst kan kopplas till anpassningsbara strategier är 
stadsplaneringens andra och tredje fas. Under den andra fasen upprättade de flesta östtyska 
kommunerna strategier för omstrukturering av städer för att stabilisera bostadsmarknaden. 
En åtgärd var att riva underutnyttjade byggnader och förbättra de till mer stabila 
bostadshus. För att erhålla medel var kommunerna tvungna att utarbeta integrerade 
utvecklingskoncept för sina områden. Dresdens strategiska plan för år 2001 var inte 
tillväxtorienterad utan istället förespråkades förtätning och viss rivning. Antal bostäder som 
skulle byggas begränsades. Endast 1000 nya bostadsenheter främst i innerstäderna fick 
byggas årligen och orörda områden skulle omvandlas till gröna ytor. Ungefär 6000 övergivna 
eller underutnyttjade byggnader revs och omvandlades till grönområden eller platser för 
enfamiljshus (Wiechmann 2008: 441). Under den tredje fasen pekade befolkningsstatistiken 
uppåt, det skedde en ekonomisk tillväxt i staden och konkurrenskraftiga företag etablerades. 
Staden fortsatte däremot att planera för fortsatta rivningar för en balans mellan utbud och 
efterfrågan. Forskning, kultur samt historiska miljöer prioriterades eftersom de var av 
intresse för turism vilket lockade besökare från hela världen samt satt sin prägel på staden 
(Wiechmann 2008: 442). Wiechmann (2008: 436) menar att erfarenheterna från de 
omvandlingsstrategier som tillämpades i össtyskland under 90-talet kan vara av värde för 
många krympande städer i Europa och övriga världen. Sousa och Pinho (2011: 28) 
poängterar dock att det bör tillämpas strategier som varken förespråkar för tillväxt eller 
krympning utan som istället talar för utveckling och redogör för att krympande städer 
progressivt bör omkonstrueras för att erhålla kvalitet. Krympande städer erhåller således 
möjligheten till att omformas från grunden i form av stadsomvandlingar samt ändrad politisk 
inriktning, vilket kan öppna upp för förnyelse och modernisering och som möjliggör för en 
kvalitetsförbättring i staden. Krympande städer kan även öppna upp för debatter centrerat 
kring miljöfrågor som berör relationen mellan befolkningsminskning och minskade resurser 
och miljöföroreningar (Sousa & Pinho 2011: 27).  
 
3.5.3 Anpassningspolitik utifrån ett svenskt perspektiv 
I svensk kontext talar kommunala företrädare sällan om befolkningsminskningar. Syssner 
(2014: 6, 36) redogör för detta och menar på att dagens utvecklingspolitik enbart väljer att 
fokusera på tillväxt. Kommuner som inte växer, det vill säga där det sker en 
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befolkningsminskning, förknippas med ett politiskt misslyckande och därmed finns det heller 
inga anpassningsbara strategier som kan appliceras på krympande kommuner. Istället 
formulerar kommuner långsiktiga visionära strategier för tillväxt och utveckling med en 
förhoppning om att attraktionskraften ska öka i kommunen. Likt Wiechmann och Bontjes 
(2015: 6, 9) redogörelse för att vid planering av krympande städer utgår från att det ska ske 
tillväxt istället för att anpassa planeringen utifrån en stads rådande förhållanden, menar 
Syssner (2014: 6) att svenska kommuner som krymper sällan formulerar strategier för att 
bemöta de utmaningar som befolkningsminskning medför. Vidare menar hon att det finns få 
studier som behandlar hur kommuner ska agera för att arbeta långsiktigt mot 
befolkningsminskning och förändringar i ekonomin. Istället för att planera för tillväxt menar 
hon att krympande kommuner bör utgå från en så kallad anpassningspolitik. 
Anpassningspolitik är enligt Syssner (2014: 10) ”en politik som formulerar och preciserar de 
insatser som man ämnar göra för att anpassa sig till minskande befolkningstal och nya 
ekonomiska förutsättningar”. Syssner (2014: 37) menar dock att det beror på vilka 
förutsättningar kommunen har. Gemensamma beståndsdelar som faller in under 
anpassningspolitik är däremot att byggnader säljs eller rivs, samverkan med civilsamhället, 
höjd skatt, mellankommunala samarbeten, upphöra med viss verksamhet samt bedriva viss 
verksamhet annorlunda. Samverkan och innovativ organisering bedöms enligt Syssner (2014: 
6) vara möjliga beståndsdelar inom anpassningspolitik. Mellankommunala samarbeten lyfts 
fram som en av de främsta anpassningsbara strategierna och framhålls som ett viktigt 
strategiskt verktyg hos krympande kommuner. Ett samarbete mellan kommuner kan på så 
sätt innebära att det möjliggör för kommuner att kunna dela på kostnader, kostnadsnivåerna 
hålls nere och kompetens säkras (Syssner 2014: 29, 31). 
 
3.6 Sammanfattning  
I följande del sammanfattas den forskning som har diskuterats.  
  
Krympande städer uppkommer ofta som resultat av exempelvis urbanisering, ekonomisk 
nedgång och en åldrande befolkning. Problem som uppstår i samband med detta är bland 
annat ett försämrat utbud av service och verksamheter samt en försvagad ekonomisk 
situation för staden. För att kunna lösa problem som uppstår i samband med att 
populationen minskar antas olika strategier. De är vanligt att städer arbetar för att få ökad 
tillväxt men samtidigt efterfrågas fler strategier som utgår från att anpassa samhället utifrån 
de rådande förhållanden.  
 
Att öka stadens eller kommunens attraktivitet är ofta kopplat till tillväxt. Genom 
marknadsföring anses staden göras attraktiv för turism, investerare samt nya och befintliga 
invånare vilket antas leda till expansion. Turismen i sig är också något som poängteras i 
diskussion kring tillväxt. Att dra nytta av lokala förutsättningar som vacker natur eller kultur 
kan bidra till en ökad turism. I frågan om turism är det dock viktigt att pengarna stannar 
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inom den kommunala ekonomin vilket i många fall är en utmaning för glesbygdskommuner 
då det är svårt att få in lämplig arbetskraft. Att kunna erbjuda jobbtillfällen samt locka 
investerare till kommunen är något som betonas i forskning som berör tillväxt. För att 
kommunen ska kunna klara sig är det viktigt med en god ekonomi. Ekonomin baseras till stor 
del på antalet invånare varför det är naturligt att det uppstår en problematik då 
befolkningsantalet krymper, därav eftersträvas en stabilitet i befolkningsutvecklingen.  
 
En central punkt som diskuterades inom anpassning är att det finns en medvetenhet och 
acceptans om att det sker en stagnerande befolkning och att staden krymper. Istället för att 
upprätta visionära mål som tillväxt accepteras de rådande förhållanden som sker. Det 
handlar därmed om att förbise visionen om att befolkningen ska öka utan istället tänka om 
och införa strategier som går emot den tillväxtbaserade planeringspraktiken. Att anpassa sig 
efter stadens förutsättningar kan även ses som en viktig aspekt. Det handlar således om att 
tillämpa strategier som är användbara utifrån varje enskilt fall och som sätter prägel på 
staden. I fallen Youngstown och Dresden var åtgärderna stadsomvandlingar i form av rivning 
och omvandling av övergivna ytor till grönområden vilket skulle förbättra stadens 
platskvalitet samt livskvaliteten hos invånarna. Åtgärderna baserades på genomförbarhet 
som grundade sig på en utveckling i form faktiska handlingar än illusionära mål. Inom ett 
svenskt perspektiv lyfts mellankommunala samarbeten fram som en central aspekt inom 
anpassning och den främsta strategin krympande kommuner använder sig av. 
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4. FORSKNINGSDESIGN 
I följande kapitel diskuteras vald forskningsdesign. En forskningsdesign kan definieras som en 
vägledande process och innebär insamling, analys och tolkning av data. Forskningsdesignen 
möjliggör även för forskaren att dra slutsatser om de fenomen som studeras (Yin 2007: 
39).                                                                                                                                                                
                                                                                                                                       
Vald forskningsdesign är fallstudie där fyra kommuner med tillhörande översiktsplaner 
studeras. En fallstudie möjliggör för forskaren att studera relationer och processer utifrån ett 
helhetsperspektiv (Denscombe 2016: 93-94). Syftet med en fallstudie är att synliggöra samt 
analysera information för en djupare förståelse av underliggande orsaker till vad som 
analyserats (Denscombe 2016: 95). Fallstudie som forskningsdesign lämpar sig i detta arbete 
då syftet avser att undersöka hur kommuner hanterar en negativ befolkningstrend.  
 
Det finns både fördelar och nackdelar vid val av fallstudie. Fördelar enligt Denscombe (2016) 
är att fallstudien lämpar sig för småskalig forskning, ger en helhetssyn, är ett flexibelt 
tillvägagångssätt samt underlättar användningen av metodkombination. Denscombe (2016) 
lyfter även fram nackdelar och menar att det kan vara svårt att definiera fallets gränser, det 
vill säga vilka dokument som ska ingå i fallet. Med hänsyn till uppsatsens syfte och 
avgränsning studeras fyra översiktsplaner och då dokumenten är kommunövertäckande och 
ska redogöra för framtida övergripande strategier bedöms dokumenten vara tillräckligt 
informativa för att utesluta övriga dokument. Vidare menar Denscombe (2016) att det kan 
vara problematiskt för forskaren att få tag på bland annat de dokument som eftersöks vilket 
kan bidra till en långsam process. Detta bör däremot inte ha någon påverkan på denna 
uppsats då kommunala översiktsplaner är en offentlig handling och är tillgängliga för 
allmänheten.  Fallstudie kan även tendera till att inneha ett större fokus på processer än 
vilket resultat som uppnås, och kan därmed lämpa sig bättre till beskrivande förklaringar av 
en situation snarare än analyser eller utvärderingar. Denscombe (2016) poängterar dock att 
det inte nödvändigtvis behöver vara utfallet men att författaren måste vara uppmärksam på 
detaljerna vid val av fallstudie (Denscombe 2016: 103-104). 
 
Kritik riktad mot genomförande av fallstudie är forskarens benägenhet att ändra riktning 
under arbetets gång utan att hänsyn tas till den ursprungliga forskningsdesignen som inte 
längre passar in i den nya undersökningen, vilket gör att undersökningen brister. Yin (2007) 
menar dock att det är viktigt att hålla sig till syftet och poängterar att forskaren bör vara 
medveten om att fallstudiens riktning kan ändras med tiden. Forskaren bör vara 
anpassningsbar och flexibel samt medveten om att nya tillvägagångssätt kan behöva 
tillämpas under arbetets gång (Yin 2007: 84). Vid arbetet finns en medvetenheten om att 
ändringar kan komma att uppstå. De dokument som studeras i en fallstudie ska vara 
kopplade till frågeställningen för att vara relevanta för undersökningen (Merriam 1994: 129).  
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Undersökningen i denna uppsats är kvalitativ och undersöker relationer och olika 
företeelser. I detta fall hur kommuner hanterar en befolkningsminskning samt om det finns 
några likheter eller skillnader med den diskussion som finns inom området, varför fallstudie 
blir en passande forskningsdesign.  
 
4.1 Urval av kommuner 
Vid val av kommuner med tillhörande översiktsplan har ett antal urvalskriterier arbetats ut. 
Landsbygd är vanligt förekommande i diskussionen om krympande kommuner varför 
kommuner som tillhör den kategorin blir intressanta att studera i kandidatarbetet. Vid val av 
kommuner har jordbruksverkets definition av landsbygd tillämpats. Inom kategorin 
landsbygd ingår kommuner som har en befolkningstäthet av minst fem invånare per 
kvadratkilometer. Inom kategorin gles landsbygd ingår kommuner som har en 
befolkningstäthet mindre än fem invånare per kvadratkilometer (Jordbruksverket 2015). 
Enligt jordbruksverkets indelning av regiontyper består Norrland till 52 % av gles landsbygd 
och 36 % av landsbygd. För att avgränsa arbetet ytterligare analyseras gles landsbygd i 
Norrland då detta är den dominerande kategorin i landsdelens kommuner. Den procentuella 
andelen gles landsbygd i de tre landsdelarna redovisas i figur 2. 
 

Landsdel Gles 
landsbygdskommuner 

Totalt antal 
kommuner 

Andel gles landsbygdskommuner 
i landsdel (%) 

Götaland 0 140 0 

Svealand 5 96 5.2 

Norrland 28 54 52 

Figur 2: Procentuell andel gles landsbygd i Sveriges landsdelar 

 

Efter att ha studerat SCBs befolkningsstatistik i Sveriges tre landsdelar kan det konstateras 
att befolkningsökningen i Norrland är betydligt lägre än i Svealand och Götaland vilket gör 
det till en intressant landsdel att studera (Statistiska centralbyrån 2017). Norrland är 
glesbefolkat och har sedan 60-talet haft en påtaglig befolkningsminskning vilket kan 
förklaras utifrån de strukturrationaliseringar som infördes inom jord- och skogsbruket samt 
ökad konkurrens från snabbväxande industrier i landets övriga delar. Många norrländska, 
särskilt inlandskommuner, har sedan dess tappat invånare. Det finns prognoser på att 
befolkningen har ökat i städer och större tätorter samt i Norrlands kustområden. Detta kan 
förklaras utifrån tillgången till universitet, konkurrenskraftiga företag, god 
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transportinfrastruktur samt möjligheter till kultur och sociala upplevelser. Det har även blivit 
populärt att bo vid sjöar eller vattendrag vilket kan beskriva varför Norrlands kustområden 
har en större befolkningstäthet än inlandet. Det har dock påpekats att Norrland år 2025 
troligen kommer fortsätta att ha en negativ befolkningsutveckling (Johansson 2008: 87-90). 
För att kommunerna ska inneha samma förutsättningar väljs kommuner belägna inom 
Norrlands inland. I figur 3 redovisas valda kommuner utifrån de uppsatta kriterierna. 
 

Kommun Län Befolkningsminskning år 2000-2017 (%) Översiktsplan 
(år) 

Strömsund Jämtland 15 2014 

Övertorneå Norrbotten 20 2014 

Gällivare Norrbotten 11 2014 

Arjeplog Norrbotten                                  17 2017  

Figur 3: Urval av kommuner 

 
4.2 Val av dokument 
De dokument som studeras i arbetet är översiktsplaner från Strömsunds kommun, 
Övertorneå kommun, Gällivare kommun och Arjeplog kommun. Enligt plan- och bygglagen 
ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (SFS 2010:900). Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument och ska vara vägvisande samt redovisa kommunens långsiktiga 
visioner. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och fastlägger inte heller den framtida 
utvecklingen, utan ska istället ses som ett redskap för att kunna hantera oförutsedda 
förändringar (Boverket 2016). Översiktsplanen för Arjeplog har varit på utställning under 
perioden 27 december till 4 mars 2017 och är ännu inte antagen. Trots att dokumentet inte 
är antaget visar det ändå på hur kommunen ser på den framtida strategiska planeringen och 
anses därför fortfarande vara relevant för fallstudien. I uppsatsen undersöks hur kommuner 
hanterar den demografiska utmaningen och med hänsyn till uppsatsen frågeställningar 
anses översiktsplaner vara relevanta dokument att studera. I uppsatsen studeras följande 
dokument: 
 

• Strömsunds kommun: Översiktsplan Strömsunds kommun. Antagen 2014-06-01 
 

• Övertorneå kommun: Övertorneå kommun kommunövertäckande översiktsplan. 
Antagen 2014-05-19 
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• Gällivare kommun: 16 000 km² Översiktsplan för Gällivare kommun 2014. Antagen 
2014-11-17. 

 
• Arjeplogs kommun: Framåt - Åvddån - Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan 

Arjeplogs kommun. Utställd för granskning 2017-12-27-2018-03-04. 
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5. METOD 
I följande kapitel diskuteras vald metod. Metoder används för insamling av data där 
forskaren får en tydligare bild över vad som ska studeras samt belyser fakta och belägg i 
innehållet. Vid val av metod ska forskaren utgå från vad som lämpar sig bäst för uppgiften 
(Denscombe 2016: 234). 
 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys 
För att kunna bearbeta och analysera det insamlade materialet kombineras fallstudien med 
metoden kvalitativ innehållsanalys. Analyser bidrar enligt Denscombe till en bättre förståelse 
för det material som studeras (Denscombe 2016: 342). Kvalitativ innehållsanalys är en 
metod för att systematiskt beskriva meningen av det material som studeras. 
Innehållsanalysen går ut på att kategorisera delar av materialet till ett ramverk innehållande 
de aspekter som ingår i tolkning och beskrivning av materialet. Metoden karaktäriseras av 
att den hjälper till att sålla bort material, är systematisk och flexibel. Den kräver att 
forskaren fokuserar på de aspekter som är förknippade med forskningsfrågan. Genom att 
kategorisera delar av insamlat material kan viss information gå förlorad men samtidigt ges 
en förståelse för hur delar av materialet kan jämföras och relateras till varandra. Metoden är 
systematisk och innebär att materialet analyseras stegvis. Processen är ofta upprepande och 
forskaren kan behöva gå igenom stegen flera gånger (Schreier 2014: 2). Svagheter med 
kvalitativ innehållsanalys menar Denscombe (2016: 393) kan vara att ord tas ur dess kontext 
vilket kan leda till feltolkningar. För att motverka detta har texten bearbetats genom teman 
med tillhörande underrubriker och frågor vilka förklaras mer ingående under rubriken 
Utförande. För att förstå ur vilket sammanhang det empiriska materialet är taget från 
kommer dessutom en bakgrundsbeskrivning av respektive kommun att presenteras 
(Schreier 2014: 7). 
 
Metoden följer en logisk struktur där ett urval görs av de texter som ska analyseras. I 
uppsatsen består materialet av fyra översiktsplaner, urvalskriterierna tas upp under 
beskrivningen av fallstudie. För att kunna sortera bort sådant som är orelevant utarbetas 
kategorier och dokumentet bryts ned i mindre delar. För att finna material som är relevant 
för uppsatsen hjälper det att ta fram nyckelord associerade till ämnet. Texten kodas med 
motsvarighet till kategorierna för att finna meningsenheter. Dessa är sedan grunden för 
analysen (Denscombe 2016: 392). Varför metoden lämpar sig för denna uppsats grundar sig i 
dess styrka att framhäva det som är relevant för arbetet, uppmärksammar hur idéer 
förhåller sig till varandra samt skildrar prioritering i texten. Översiktsplanerna innehåller 
mycket text vilket gör att metoden lämpar sig bra då den hjälper till att sålla bort sådant som 
inte är relevant inom ämnet (Schreier 2014: 2).  
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5.2 Utförande 
För att analysera det empiriska materialet har en analysram konstruerats. Huvudkategorier i 
form av tre teman har tagits fram och kompletterats med underrubriker. De formulerade 
teman är nutid, tillväxt och anpassning. Teman är formulerade så att innehållet i 
översiktsplanerna ska kunna brytas ned och systematiskt analyseras för att uppsatsens 
frågeställningar ska kunna besvaras (Denscombe 2016: 392, Schreier 2014: 7). Temat nutid 
har skapats för att kunna besvara hur kommunen ser på den negativa 
befolkningsutvecklingen samt vilka förutsättningar kommunen har sett från den nuvarande 
situationen. Teman tillväxt och anpassning har skapats för att undersöka om kommunerna 
använder sig av olika strategier och åtgärder för att hantera en befolkningsminskning. 
 
För att kunna analysera dokumenten och besvara uppsatsens frågeställningar har varje tema 
tilldelats tillhörande underkategorier. Underkategorierna är formulerade så att de hjälper till 
att systematisera relevant information med hänsyn till temat (Schreier 2014: 7).  
Till temat nutid formuleras underkategorierna som frågor, vilka hjälper till att besvara 
kommunens beskrivning av nuläget. Teman tillväxt och anpassning har underkategorier i 
form av begrepp med tillhörande frågor. Begreppen expansion och attraktivitet är 
underkategorier till tillväxt och kan kopplas till forsknings- och områdesöversikten. 
Acceptans och platskvalitet relateras till anpassning och är tagna utifrån 
forskningsöversikten då områdesöversikten inte berör anpassning på samma sätt som 
tillväxt. Undersökningen utgår från att kommuner arbetar med både anpassnings- och 
tillväxtstrategier i planarbetet. För att identifiera relevant information kopplat till de olika 
teman och respektive underrubriker har nyckelord tagits fram. Nyckelorden utgör ord som 
frekvent förekommer inom områdes- och forskningsöversikten. De är till hjälp vid en första 
skumläsning av översiktsplanerna vilka läses om flera gånger för att få en kontext kring 
orden. Genom att göra detta är det möjligt att läsa mellan raderna och finna sådant som inte 
direkt kommuniceras i texten men är till hjälp i analysen (Denscombe 2016: 393). 
Nyckelorden hjälper till att hitta relevant information, de ligger till grund för analysen men 
till varje enskilt fall formuleras egna underrubriker utifrån den information som går att finna 
i undersökningsmaterialet. Figur 4 redovisar en tabell med valda teman, underkategorier 
samt nyckelord.  
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Tema Underkategori Nyckelord 

Nutid Befolkningsunderlag 
Hur beskriver kommunen 
befolkningsstatistiken? 
 
Förutsättningar 
Hur beskriver kommunen 
nuläget? 
 
 

minskning, befolkning, statistik, gles, 
näringsliv, pendling, utbildning, service, 
turism, kommunikation 
  

Tillväxt 
 

Expansion 
Hur ser kommunen på 
tillväxt? 
 
 
Attraktivitet 
Hur marknadsför sig 
kommunen?  

  

mål, vision, ökning, inflyttning, 
befolkningsutveckling, bebyggelse, näringsliv, 
sysselsättning, infrastruktur, kommunikation, 
lokal, utbildning,  
 
marknadsföring, turism, besöksnäring, 
profilering, natur, kultur, kreativitet, friluftsliv, 
fritidsbebyggelse, 
näringsliv, konkurrens 
 

Anpassning Acceptans  
Accepterar kommunen de 
rådande förhållandena? 
 
 
Platskvalitet 
Hur uttrycker kommunen sin 
identitet?  

 

förlust, utmaning, krympning, 
befolkningsminskning, mellankommunal 
samarbete, samverkan, regionförstoring  
 
 
livskvalitet, platsidentitet, kvalitet, mångfald, 
miljö, markanvändning, omvandla, sälja, 
utveckla, riva   
 

Figur 4: Tabell över teman, underkategorier och nyckelord. 
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6. EMPIRI  

6.1 Fall 1: Strömsunds kommun 
År 1974 slogs de fyra kommunerna Ström, Frostviken, Hammerdal och Fjällsjö samman och 
bildade Strömsunds kommun. Kommunen är belägen i Jämtlands län och med en yta på 11 
780 kvadratkilometer är det den sjätte största kommunen i Sverige. Till ytan består 
kommunen av 1315 kvadratmeter vatten, utöver det utgörs kommunen av låga fjäll, skog 
och myrmark, odlingsbar jord och bergkullterräng. Stora delar av Strömsund består av 
Natura 2000 områden samt riksintressen för friluftsliv och rennäring. Genom kommunen går 
Europaväg 45 och inlandsbanan (Strömsunds kommun 2014: 15, 24). 
  
6.1.1 Resultat: Nutid 
  
Befolkningsunderlag- Hur beskriver kommunen befolkningsstatistiken? 
  
Strömsunds kommun är glesbefolkat, år 2013 mätte invånarantalet en invånare per 
kvadratkilometer. Enligt översiktsplanen bodde samma år cirka 60 procent av invånarna i 
kommunens tätorter. Centralorten är Strömsund med ungefär 3700 invånare, övriga tätorter 
är: 
  

• Hammerdal (cirka 1300 invånare) 
• Hoting (cirka 800 invånare) 
• Backe (cirka 600 invånare) 
• Gäddede (cirka 400 invånare) 

 
Resterande invånare är bosatta i mindre byar och andra glesbefolkade områden 
(Strömsunds kommun 2014: 16). 
  
I Strömsunds kommun har befolkningsutvecklingen varit negativ under flera år. Det är främst 
invånare i familjebildande ålder som flyttar ut och det är fler kvinnor än män som lämnar 
kommunen. En annan bidragande faktor till en stagnerande befolkning är att nativiteten är 
låg vilket på sikt leder till en demografisk obalans. Översiktsplanen beskriver dock en 
utplaning av den negativa utveckling vilket förklaras med en högre nativitet (Strömsunds 
kommun 2014: 8, 16- 17). 
  
Förutsättningar - Hur beskriver kommunen nuläget? 
  
Kommunen har ett fokus på frågor som berör utvecklingsarbetet. Det avser besöksnäringen, 
energi och miljö, infrastruktur samt demografi. Kommunen redogör för att besöksnäringen 
har ökat under ett antal år och ser positivt på den kommande utvecklingen. De nämner 
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förutsättningar som välutvecklade skoterleder och sevärdheter i form av kultur och natur. 
De beskriver kommunen som attraktiv för utländska besökare och framförallt norrmän 
(Strömsunds kommun 2014: 11). 
  
Utbildning 
I översiktsplanen redovisas statistik över utbildningsnivån i kommunen som tyder på att 
invånare med eftergymnasial utbildning är relativt låg. Statistiken gäller invånare i 
yrkesverksam ålder (25 till 64 år) från vintern 2011 och visar på att totalt 22 procent av 
befolkningen har eftergymnasial utbildning vilket är lägre än övriga Sverige där siffran är 39 
procent. Kommunen har diverse grundskolor, en gymnasieskola och utöver det 
vuxenutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar i vindkraftsteknik. I övrigt så finns 
möjlighet till högskoleutbildningar på distans via Akademi Norr som är en samverkan mellan 
13 olika kommuner (Strömsunds kommun 2014: 19). 
  
Näringsliv 
Kommunen beskriver näringslivet som nyansrikt med ett stort utbud företag och en stabil 
lokal förankring. Handel, turism och industri är några av branscherna inom kommunen. De 
redogör för att företag och föreningar bidrar till att Strömsunds kommun utvecklas positivt 
och betonar lokala livsmedelsproduktion och fokus på grön näring. Samarbete mellan 
företag i andra kommuner förekommer och genererar arbetspendling vilket betonas som 
viktigt för Strömsunds kommun och bidrar till en lokal arbetsmarknad (Strömsunds kommun 
2014: 20).                           
  
Kommunikation 
Strömsunds kommun ligger avskilt från den internationella marknaden och riket i övrigt men 
genom kommunen leder Inlandsbanan och Europaväg 45. Enligt översiktsplanen skapar 
dessa vägar förutsättningar för frakt av gods- och persontransport vilket i sin tur bidrar till 
ett fungerande näringsliv. De två närmaste flygplatserna ligger i Östersund respektive 
Vilhelmina båda inom ett avstånd på cirka 90 minuter. Europaväg 45 beskrivs i 
översiktsplanen som ett turiststråk och genom förbindelser kopplar vägen samman 
Strömsunds kommun med Danmark i söder samt övriga Syd- och Västsverige (Strömsunds 
kommun 2014: 24). 
  
6.1.2 Resultat: Tillväxt 
  
Expansion - Hur ser kommunen på tillväxt? 
  
Befolkningsutveckling 
I kommunens övergripande vision för år 2030 skildras Strömsund som en plats för alla att bo 
på med goda levnadsvillkor, naturnära och med en bred arbetsmarknad samt en kommun 
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som är attraktiv att besöka. Kommunen avslutar den övergripande visionen med “vi är 
attraktiva att besöka” (Strömsunds kommun 2014: 7). Kommunen har som mål att öka sitt 
invånarantal och menar att befolkningen ska utvecklas med en procent årligen vilket innebär 
att år 2030 ska kommunen uppnå 15 000 invånare. Kommunen vill bland annat att unga ska 
lockas tillbaka till kommunen och beskriver det på följande sätt “Efter de goda och trygga 
uppväxtåren i vår kommun blir flickor och pojkar stimulerade till utbildning i kommunen, eller 
på annan ort, för att sedan bosätta sig i vår kommun” (Strömsunds kommun 2014: 8). 
Kommunen strävar generellt efter att locka fler invånare som i sin tur ska kunna bidra till en 
skattekraft för att kunna möjliggöra en god servicenivå. Kommunen redogör även för vikten 
av att kvinnor väljer att bosätta sig i kommunen men poängterar också invånare från andra 
delar av världen (Strömsunds kommun 2014: 13). Översiktsplanen menar på att det är viktigt 
att planera för trygga och attraktiva boendeområden för att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen och menar att kultur är en viktigt tillgång (Strömsunds kommun 
2014: 9-10). 
  
Utbildning 
Kommunen vill satsa på utbildning och genom att prioritera starka band med det lokala 
näringslivet, bra service, utbildningsmöjligheter samt erbjuda distansutbildning antas 
kommunen få en positiv utveckling (Strömsunds kommun 2014: 9). 
  
Näringsliv 
Till grund för de strategiska frågorna ska översiktsplanen stödja näringslivet och generera 
sysselsättning med en bred arbetsmarknad. Vidare nämns utbyggnaden av vattenkraft ha 
betydelse för industriell utveckling samt skapat arbetsmöjligheter. 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska gynna sysselsättningen, verka för ett bättre 
serviceunderlag samt utveckla bättre kommunikationer och infrastruktur (Strömsunds 
kommun 2014: 7, 57, 102). 
  
Kommunikation 
Kommunen relaterar goda kommunikationer till utveckling och strävar efter utvecklad 
kollektivtrafik, bredband och mobiltelefoni vilket i sin tur förväntas leda till en förbättrad 
service och stärka näringslivsutvecklingen (Strömsunds kommun 2014: 10, 12). Det förklaras 
också som viktigt för att kommunen ska kunna tillhandahålla en befolkningstillväxt samt 
locka besökare. De redogör för att arbetspendlingen kommer att öka i framtiden och menar 
att gods- och persontransporter måste kunna utvecklas för att kommunen ska kunna 
konkurrera nationellt. De poängterar att turistnäringen är beroende av goda transporter och 
redogör för att en utveckling av kommunikationer också gynnar arbetsmarknaden och 
minskar negativ påverkan på miljön (Strömsunds kommun 2014: 12-13). 
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Attraktivitet - Hur marknadsför sig kommunen? 

 I översiktsplanen beskrivs hur attraktiva boendemiljöer, ett utbud av arbete samt bra 
kommunikationer är viktiga för att kunna locka nya invånare samt bibehålla de som redan 
bor i kommunen (Strömsunds kommun 2014: 18). Den kommunala planeringen ska bidra till 
utveckling av arbetstillfällen och näringsliv samt främja en kreativ miljö för innovation och 
för att utveckla samarbeten och nätverk (Strömsunds kommun 2014: 20). 
  
Besöksnäringen framställs som viktig för kommunen och påstås även ha ökat under ett antal 
år. Genom att bygga ut verksamheter inom bland annat friluftsliv antas besöksnäringen 
kunna utvecklas vidare. Kommunen präglas främst av vinterturism och vill vidareutveckla 
turistboende och sommaraktiviteter.  De beskriver också behovet av att utveckla skoter- och 
skidleder samt skidspår. Vidare beskriver kommunen hur turismnäringen lockar besökare 
och poängterar vikten av att olika företag kopplade till turism etablerar sig i Strömsunds 
kommun. Att kommunen marknadsför kultur- och natur betonas som en viktig faktor för en 
ökad turistnäring (Strömsunds kommun 2014: 11). Förutsättningarna för att locka besökare 
till kommunen antas vara goda och mål som att kunna tillgodose fritidshus poängteras 
”attraktiva områden för fritidshusboende ska anvisas i såväl fjäll- som skogsområdet” 
(Strömsunds kommun 2014: 99). Fjällområdet Frostviken är populärt bland norrmän och 
kommunen vill gynna den utvecklingen genom att möjliggöra etablering av fritidshus. I den 
östra delen av kommunen som präglas av skogsområden poängteras utvecklingspotentialen 
för vildmarksturism. Det redogörs för att området kan attrahera besökare från 
befolkningstäta regioner i södra och mellersta Europa. En förutsättning är dock bättre 
kommunikationer för att området ska vara lätt att nå samt förbättrad standard att färdas på, 
kommunen arbetar också med turismstrategier (Strömsunds kommun 2014: 99). 
 
6.1.3 Resultat: Anpassning 
 
Acceptans - Accepterar kommunen de rådande förhållandena? 
 
Strömsunds kommun har under åtskilliga år haft en negativ befolkningsutveckling. Fler 
kvinnor än män flyttar från kommunen och barnafödseln är mindre än i resterande Sverige 
och samtidigt är merparten av befolkningen som flyttar i yrkesverksam ålder (Strömsunds 
kommun 2014: 16). Kommunen redogör för att översiktsplanen ska verka för att kunna 
hantera både upp- och nedgångar i befolkningsutvecklingen. Den ska vara realistisk och 
stödja näringslivet på så sätt att positiva och negativa förändringar kan hanteras. I materialet 
beskriver kommunen hur “service och ortstrukturen bör utformas för att tåla både ökning 
och minskning av befolkningen” (Strömsunds kommun 2014: 7). 
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Samverkan 
I översiktsplanen finns ett kapitel som behandlar mellankommunala frågor. Strömsund 
kommun gränsar till Norge och vikten av en samsyn kring markanvändningsfrågor mellan 
länderna poängteras. I fjällen som gränsar till Norge föreslås exempelvis en gemensam 
utveckling av vandringsleder samt skid- och skoterleder. Samordning mellan kommuner 
anses vara av stor vikt för att kunna utveckla besöksnäringen (Strömsunds kommun 2014: 
13). 
  
Brytning av bland annat mineraler är vanligt förekommande i glesbygdskommunerna i 
Norrlands inland och ett samarbete och samsyn mellan kommuner nämns som viktig då 
omkringliggande kommuner ofta påverkas. Rennäringen är en annan aspekt som kräver ett 
samarbete mellan kommungränser. Turismnäring, landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som ligger i närheten av kommungränser samt transportleder är andra områden som kräver 
samverkan. Marknader inom kommuner genererar sysselsättning och är också beroende av 
samarbeten för att kunna utvecklas (Strömsunds kommun 2014: 14).           
  
Kommunen samarbetar i projektet South Lapland med kommuner i södra Lappland för att 
kunna underlätta med bland annat bokning och marknadsföring av turismverksamheter 
(Strömsunds kommun 2014: 98). Kommunen redogör för att möjlighet till högre utbildningar 
ges via Akademi norr som är en gränsöverskridande samverkan mellan kommuner 
(Strömsunds kommun 2014: 19). 
 
Platskvalitet - Hur uttrycker kommunen sin identitet? 
 
Vision 2030 redogör för att alla kommuninvånare ska ges goda förutsättningar för att kunna 
bo och arbeta i kommunen och känna en trygghet på platsen, en hållbar livsmiljö anses 
eftersträvansvärt. Visionen poängterar jämställdhet, mångfald och integration (Strömsunds 
kommun 2014: 7). I materialet betonas en väl fungerande vård och omsorg som viktig för att 
skapa goda levnadsförhållanden (Strömsunds kommun 2014: 9). Skid-, skoteråkning och 
vandringsleder är något som präglar Strömsunds kommun. För kommunen är förstärkningen 
av skoterleder viktig för att kunna tillgodose både rennäringen och invånares behov 
(Strömsunds kommun 2014: 29). I kommunen är jakt och fiske populära fritidsaktiviteter och 
översiktsplanen redogör för att det är en livskvalitet för många. Vidare utläses att jakt- och 
fiskemöjligheterna är många och bidrar till ökad livskvalité samt något som kommunen 
värnar om och som bör utvecklas (Strömsunds kommun 2014: 82- 83). 
  
Betoningen på kultur är återkommande i översiktsplanen och som kommunen vill att 
kulturen ska vara tillgänglig för både besökare och invånare. Flera områden inom 
kommunen benämns ha kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader till vilka hänsyn 
ska tas vid vidare utveckling (Strömsunds kommun 2014: 10, 21, 54-56). Kommunen 
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beskriver kulturmiljön som identitetsskapande för platsen vilket innebär ett intresse av att 
kunna bevara och förvalta den väl (Strömsunds kommun 2014: 92). Inom kommunen finns 
fem samebyar och rennäringen är en viktig fråga och även något som är centralt i det 
samiska kulturarvet som har starkt bevarandevärde (Strömsunds kommun 2014: 76). 
Samtidigt som kommunen vill vidareutveckla fjällområdet beskriver de att det är viktigt att 
värna om den samiska kulturen som karaktäriserar fjällområdet. 
  
Kommun arbetar med mångfald och redogör för att det är viktigt att synliggöra alla invånare 
genom ett rättvist samhälle vilket också ska motverka odemokratiska åsikter att få fäste. 
Strömsunds kommun är ett samiskt förvaltningsområde vilket bland annat innefattar att 
arbeta med att stärka och skydda det samiska språket och kulturen samt att arbeta aktivt 
med att ge samer möjlighet att kunna påverka frågor som berör dem (Strömsunds kommun 
2014: 8). 
 
6.1.4 Analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet från innehållsanalysen av Strömsunds kommuns 
översiktsplan i relation till uppsatsens forsknings- och områdesöversikt. 
  
Strömsunds kommun formulerar mål som kan kopplas till en tillväxtorienterad planering. 
Materialet redogör för att kommunens befolkning ska öka med en procent årligen och år 
2030 uppnå 15 000 invånare. Statistik visar dock på att trenden ser annorlunda ut och 
invånarantalet fortsätter att minska. År 2017 bestod kommunen av 11 791 invånare vilket är 
en nedgång på ungefär två procent sen år 2013 då invånarantalet var 11 984 (Strömsunds 
kommun 2014: 16, Statistiska centralbyrån 2017). Kommunen redogör för att ett ökat 
invånarantal är avgörande för att kunna erbjuda en bra service då det bidrar till ett 
förbättrat skatteunderlag. Kommunen står inför en problematik och betonar tillväxt som 
lösningen, Sousa och Pinho (2015: 23) redogör för att tillväxt ofta är den drivande kraften i 
planering, vilket överensstämmer med Strömsunds kommuns planeringsideal. 
  
Kommunen arbetar med att öka besöksnäringen och marknadsför bland annat natur- och 
kulturvärden vilket kan liknas vid planering för tillväxt då Jordbruksverket beskriver att det 
blir allt vanligare att kommuner väljer att fokusera på besöksnäringen då det genererar 
sysselsättning då naturmiljöer lockar besökare (Jordbruksverket 2013: 50-51). 
Glesbygdsverket (2009: 11) redogör för att kultur attraherar besökare och gynnar ortens 
tillväxtkraft och kan stärka platsens identitet. Strömsunds kommun beskriver kultur som en 
viktig tillgång för kommunen vilket delvis kan grunda sig i dess potential för besöksnäringen. 
  
Strömsunds kommun förklararar att områdets natur- och vildmarksturism kan locka 
besökare från tätbefolkade delar av Europa. Kommunens vilja att locka europeiska turister 
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kan liknas vid forskning (Lundmark 2009: 6) som redogör för att urbaniseringen bidrar till en 
ökad efterfrågan på naturturism vilket därav erhåller ekonomisk potential. 
  
Trots en stark tillväxtorienterad planering går det också att finna strategier som kan kopplas 
till anpassning i materialet. Kommunen förklarar att beredskap för att kunna hantera upp 
och nedgångar i befolkningsutveckling är vitalt, vilket visar på en viss acceptans. Vidare 
menar de att ortsstrukturen och servicen ska tåla både ökning och minskning av 
befolkningsunderlaget och näringslivet ska också stödjas så att befolkningsminskningar kan 
hanteras. Detta kan liknas vid forskning Syssner (2014: 10) redogör för att anpassning utgår 
från att acceptera att kommunen krymper och agerar genom att anpassa strategier efter 
rådande förhållanden. Åtgärder som att riva byggnader kopplas ofta till acceptans i 
forskningen (Hollander & Németh 2011: 354, Syssner 2014: 6) men det är däremot ingenting 
som kommunen föreslår. 
  
Strömsunds kommun arbetar med mellankommunala samarbeten. Syssner (2014: 29, 31) 
redogör för att samarbete kan bidra till att hålla ner kostnader och tillgängliggöra kompetens 
och är centralt inom anpassningsstrategier. Kommunen beskriver rennäring, besöksnäring, 
sysselsättning samt landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid kommungränser som viktiga 
frågor för en mellankommunal samverkan.  
 
Projektet South Lapland som ska gynna besöksnäringen och distansutbildningar via Akademi 
norr är två exempel som kan kopplas till rapporten virtuell regionförstoring. Där beskrivs 
samverkan mellan högskolor som en framgångsfaktor för kommuner som präglas av långa 
avstånd och samverkan med upplevelseindustrin beskrivs som ett sätt att stärka 
konkurrenskraften på (Glesbygdsverket 2007c: 13). 
 
6.2 Fall 2: Övertorneå kommun 
 
Övertorneå är beläget i östra Norrbotten och har en yta på cirka 2509 kvadratkilometer där 
hälften av ytan är ovanför polcirkeln. Kommunen tillhör området Tornedalen och gränsar i 
söder till Haparanda kommun, Kalix kommun i sydväst, Överkalix kommun i väst och Pajala 
kommun i norr. Kommunen gränsar även till de finska kommunerna Ylitornio och Pello 
(Övertorneå kommun 2014: 24). Övertorneå kommun bildades år 1969 och vid nybildningen 
bodde cirka 7997 personer i kommunen. Landytan består till största delen av skogsmark och 
cirka 25 procent av arbetstillfällena är knutna till skog- och jordbruk. Den 510 meter långa 
Torneälven dominerar landskapet (Övertorneå kommun 2014: 25, 28, 50).  
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6.2.1 Resultat: Nutid 
 
Befolkningsunderlag -  hur beskriver kommunen befolkningsstatistiken? 
 
Kommunen redogör för att befolkningen hade en positiv ökning mellan 1800-talet och fram 
till 1950-talet. År 1809 hade Övertorneå 2924 invånare och år 1870 hade kommunen 4375 
invånare. Mellan åren 1870-1950 skedde en kraftig befolkningsökning till 10 200 personer. 
Efter år 1952 minskade däremot befolkningen drastiskt och år 2010 var befolkningen 4812. 
Under 1980 och 90-talet skedde dock ett visst antal befolkningsökningar i kommunen. År 
2012 hade kommunen 4772 invånare (Övertorneå kommun 2014: 25, 28). 
  
Medelåldern i kommunen har stigit och år 2012 var medelåldern 47,5 år. I översiktsplanen 
redovisas en befolkningsutveckling i kommunen och mellan åren 2001–2012 minskade 
befolkningen med 709 invånare. Kommunen nämner att det länge funnits en trend där 
inlandskommuner tappat sin befolkning men hoppas på att kunna behålla dagens 
befolkningsprognos på cirka 5000 invånare (Övertorneå kommun 2014: 28-29).  
  
Förutsättningar - hur beskriver kommunen nuläget? 
 
I översiktsplanen finns en medvetenhet om vart kommunen står gentemot omvärlden. 
Kommunen väljer inledningsvis i sin översiktsplan att lyfta fram styrkor och svagheter inom 
kommunen. Invånarna i kommunen är relativt nöjda över sin livssituation men många unga 
upplever att de inte tillfredsställs av Övertorneås utbud och väljer därför att flytta till städer 
som erbjuder bättre valmöjligheter. Detta har hämmat invånartillväxten samt bidragit till att 
befolkningen i kommunen idag domineras av äldre (Övertorneå kommun 2014: 55). 
  
I kommunen arbetar cirka 1950 personer och det finns cirka 150 aktiebolag registrerade, 
cirka 340 enskilda firmor och ett fyrtiotal handelsbolag som tillsammans sysselsätter cirka 
1800 personer. De största näringsgrenarna i kommunen är vård och omsorg och 
utbildningssektorn. Andra växtkraftiga branscher är tillverknings- och utvinningsindustri 
samt transportföretag. Goda kommunikationer är en överlevnadsförmåga för Övertorneå att 
utvecklas och kommunen menar på att tillgänglighet är ett måste för att människor ska 
kunna bo, leva och verka i kommunen (Övertorneå kommun 2014: 50, 53).  
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6.2.2 Resultat: Tillväxt 
  
Expansion – Hur ser kommunen på tillväxt? 
  
Befolkningsutveckling 
Kommunen anser att den kraftiga utflyttningen av unga bedöms hota mångfalden och 
menar på att de ungas kreativitet och handlingskraftighet behövs för att kommunen ska 
kunna utvecklas. Idag har kommunen ett högre dödstal än födelsetal per år vilket 
kommunen vill vända. För att uppnå kommunens vision “här vill vi bo och verka” 
(Övertorneå kommun 2014: 14) presenteras utmaningar, mål, strategier och åtgärder för 
kommunens fortsatta utveckling och en befolkningsökning eftersträvas. Kommunen 
beskriver de framtida befolkningsutmaningarna som hög försörjningsbörda, 
ungdomsutflyttning samt en åldrande befolkning. Vidare är framtidstro och 
bostadsförsörjning även framtida utmaningar för kommunen. Kommunens mål är bland 
annat att skapa förutsättningar för unga att stanna kvar samt att valet ska bli att flytta till 
Övertorneå. Åtgärder benämns som aktiva samråd med ungdomar och näringsliv samt ett 
bibehållet ungt företagande och nätverksbyggande (Övertorneå kommun 2014: 13, 16-17, 
80). 
 
Genom ett befolkningsscenario beskriver kommunen de konsekvenser som medför om 
invånarantalet fortsatt förblir stabil eller ökar och olika utvecklingsalternativ presenteras. 
Övertorneå menar på att en sådan utveckling bidrar till en balanserad demografi, fortsatt 
hög kvalitet på utbildningar samt en god kommunal service med en ekonomi i balans. Vidare 
menar kommunen att ett stabilt eller ökat invånarantal möjliggör för ett ökat utbyte med 
Finland, ökad besöksnäring samt ökat utbud av kommersiell service. En ökad besöksnäring 
leder på så sätt till fler högklassiga besöksmål vilket genererar till fler turister från bland 
annat Norden och Ryssland. Konsekvenser som nämns är även ökad förädling av skogsvaror 
och närproducerade livsmedel, ökad verkstadsindustri, service åt gruvnäringen, mer 
differentierat näringsliv samt ökad internationalisering (Övertorneå kommun 2014: 102). 
  
Näringslivsutveckling 
Målsättningar för kommunens näringslivsutveckling bygger på att kommunen ska vara en 
attraktiv plats för företag. Det ska vara lätt att driva företag i kommunen och tillväxt ska 
stimuleras i befintliga företag samt tillkomsten av nya företag. Eftersom kommunen till 
största del består av skogsmark och där majoriteten av arbetstillfällena är knutna till skog- 
och jordbruk vill kommunen satsa på att nya företag och arbetstillfällen skapas i de gröna 
näringarna (Övertorneå kommun 2014: 50-51). 
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Bebyggelseutveckling 
Att öka inflyttningen är en fråga som kommunen väljer att prioritera. Kommunen menar på 
att det råder brist på bostäder i centralorten samt mindre bostäder som ungdomar 
efterfrågar. Trots att Övertorneå tappar invånare menar kommunen på att invånarantalet 
längs med tätorterna och större byar längs med Torneälven varit relativt stabila genom åren, 
eftersom älven är det område kommunens medborgare och nyinflyttade främst väljer att 
bosätta inom. Kommunen har därför valt att i översiktsplanen koncentrera den framtida 
bebyggelsen längs med älvlandskapet (Övertorneå 2014: 49, 100). 
  
Attraktivitet – Hur marknadsför sig kommunen? 
 
Profilering 
I Översiktsplanen beskrivs Övertorneå som unik med tillgång till äkta “hjortronställen”. 
Genom att hålla sig uppdaterad om vilka hjortronställen som är attraktiva kan kommunen 
marknadsföra sig som unik och attraktiv gentemot omvärlden. Kommunen menar även på 
att den mångkulturella och flerspråkiga identiteten i Tornedalen ger en unik identitet hos 
befolkningen där svenskar, finnar och samer möts och samverkar. Denna unika blandning av 
kulturer och identiteter lyfts fram som viktiga för tillväxt inom besöks- och 
upplevelsenäringarna samt sysselsättningen inom kultursektorn (Övertorneå kommun 2014: 
14, 80). 
  
Kommunen profilerar sig som en av Sveriges första Ekokommun. Som Ekokommun jobbar 
kommunen mot en energismart och minimal klimatpåverkan. Kommunen vill även satsa på 
närproducerat samt förbättrade villkor för demokrati, dialog, engagemang och menar på att 
en utveckling av Ekokommunen kan innebära förutom minskad arbetslöshet även ökad 
försörjningsförmåga samt en ökad inflyttning (Övertorneå kommun 2014: 15, 18). Genom att 
vara en Ekokommun med fokus på hållbar utveckling och en främjad energiutveckling vill 
kommunen vara en föregångare inom energiomställning. Kommunen redogör för att det 
finns ett energiöverskott i Norrland kopplat till skogsråvaror, malmer och mineraler vilket 
förutsätter för produktion av bioenergi samt jobbmöjligheter och branscher inom 
kommunen och landsdelen (Övertorneå kommun 2014: 16, 32). 
  
Turism och besöksnäring 
Kommunen vill satsa på turism och besöksnäringen och redogör för att det finns en 
småskalig turism som kan utvecklas. Den största turistanläggningen i kommunen idag utgörs 
av Pulliniki skidbacke och det finns planer på att anlägga fler turistanläggningar i kommunen 
(Övertorneå kommun 2014: 107). Genom en mer effektiv marknadsföring, bättre 
medvetenhet om besöksnäringen kan turistnäringen i Övertorneå växa. Kommunen 
eftersträvar även en samverkan med det finska utbudet. För att öka besöksnäringen vill 
kommunen tillåta boende samt aktivitetsanläggningar kring natursköna platser, och 
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Torneälven lyfts fram som ett exempel (Övertorneå kommun 2014: 51-52). Älven anses vara 
av högt värde för friluftslivet och turismen och kommunen vill nyttja älvens attraktionskraft 
för besöksnäringen (Övertorneå kommun 2014: 66, 107). Kommunen menar även på att 
älven alltid haft betydelse för val av boplats och det går att urskilja en positiv inställning till 
etablering av ny fritidsbebyggelse längs älvdalen med hänsyn till att friluftslivet inte störs. 
Rennäringen pekas även ut som betydelsefull för naturupplevelser, kulturhistoria och 
besöksnäringen (Övertorneå kommun 2014: 82). 
  
Friluftslivet lyfts även fram som viktig för kommuninvånarnas fritid, rekreation och turism. 
Kommunen menar på att turism och rörligt friluftsliv ofta har gemensamma intressen vilket 
kan förenas och samsas inom samma områden. I Övertorneå är särskilt jakt, fiske och 
naturupplevelser viktiga komponenter inom friluftslivet. Skogsbruket anses även vara viktig 
för friluftslivet, besöksnäringen, turismen samt källa till arbetskraft (Övertorneå kommun 
2014: 66, 105). 
  
6.2.3 Resultat: Anpassning 
  
Acceptans – Accepterar kommunen de rådande förhållandena? 
 
Kommunen beskriver befolkningsminskningen som en utmaning och redogör för att 
Övertorneås största utmaning är att uppnå en demografisk balans eftersom yngre väljer att 
flytta från kommunen medans äldre stannar kvar (Övertorneå kommun 2014: 100). 
Kommunen eftersträvar befolkningstillväxt men har valt att ta fram ett nollalternativ som 
beskriver de konsekvenser som medför om befolkningen fortsätter att minska. I detta 
scenario kommer allt fler bli äldre och färre blir yngre i Övertorneå vilket enligt kommunen 
leder till färre skolor och ett ökat behov av kommunal service med ett bristande utbud av 
personal. Utbudet av övrig service kommer även att minskas. Näringslivet kommer däremot 
att fortsätta vara stabilt (Övertorneå kommun: 102).  
 
Samverkan 
Kommunen redogör för att Övertorneå är relativt liten till befolkning, yta, marknad samt 
ekonomiska resurser och anser att det finns ett behov av samarbete och samverkan med 
andra kommuner, företag, organisationer, myndigheter etcetera utanför kommungränsen. 
  
Tornedalsrådet är ett samarbete mellan Tornedalskommunerna i Sverige och Finland och 
Övertorneå är inkluderat. Rådet är ett samarbets- och intresseorgan för Tornedalen och har 
som syfte att främja samarbete mellan kommuner, näringsliv, företag, organisationer samt 
befolkning, verka för områdets intressen samt bevara kulturarvet i Tornedalen. Övertorneå 
ingår även i det så kallade Borgmästaravtalet, en europeisk rörelse som involverar lokala och 
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regionala myndigheter och har som syfte att förbättra energieffektiviteten samt 
användandet av förnybara energikällor. 
  
Regional samverkan sker bland annat via Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet 
och kommunen menar på att dessa myndigheter haft en strukturerad samverkan sedan en 
lång tid tillbaka. Tillsammans med omkringliggande kommuner har regionala visioner för 
länet även tagits fram, där regional hänsyn tas till olika EU program och nationella mål för 
utvecklingsarbetet. Ett visst samarbete finns även med de finska grannkommunerna 
Ylitornio och Pello och kommunen menar på att samarbetet genererar till insatser på teknik, 
besöksnäring samt skola och kultur. 
  
Inom regional och lokal utveckling finns även många aktörer och aktiviteter som samverkar 
med Övertorneå. Inom näringslivsutveckling medverkar bland annat ALMI, BDPOP, Invest in 
Norrbotten, Länsstyrelsen, Landstinget, Swedish Lapland och Heart of Lapland. Ett 
samarbete med LTU (Luleå tekniska universitet) har även startats upp där Tillväxtenheten 
blivit företagarnas nod in på universitetet (Övertorneå kommun 2014: 33). 
  
Platskvalitet – hur beskriver kommunen sin identitet? 
 
Kommunen beskriver Övertorneå som Tornedalens trädgård. ”Här finns plats att växa för 
alla människor, vi värnar om våra mötesplatser för kreativitet och mental utveckling. Vi har 
en funktionell, välskött och vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud” (Övertorneå 
kommun 2014: 14). Kommunen beskriver naturen, drivkraften och det enkla och okonstlade 
som unika tillgångar och Torne älvdal lyfts fram som ett värdefullt kulturlandskap unikt för 
Sverige “Den genuina och äkta miljön i Tornedalen står ofta i kontrast till 
konsumtionssamhällets ytterligheter” (Övertorneå kommun 2014: 14). Intill älven finns den 
traditionella tornedalsbebyggelsen som sätter prägel på landskapet och Tornedalen. 
Området är av riksintresse för kulturminnesvården och kommunen anser att den äldre 
tornedalsbygden är av kulturhistoriskt värde (Övertorneå kommun 2014: 14, 106).  
 
6.2.4 Analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet från innehållsanalysen av Övertorneås översiktsplan i 
relation till uppsatsens forsknings- och områdesöversikt. 
  
Översiktsplanen redogör för att befolkningen minskar och en befolkningsökning eftersträvas. 
För att uppnå detta vill kommunen ta till strategier för att öka befolkningen och det går att 
utläsa ett viss fokus på tillväxt. En stabil befolkning eller en befolkningsökning framhävs som 
positivt och anses bidra till att kommunen får det bättre ställt.  
I relation till forskningsöversikten har det diskuterats om att tillväxt ofta är den norm som 
eftersträvas i den fysiska planeringen och om tillväxt inte uppnås anses kommunen stå för 
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svåra utmaningar (Sousa & Pinho 2015: 23). Befolkningsminskningar förknippas ofta som 
något negativt (Wiechmann & Bontje 2015: 9) och i Övertorneå kommuns nollalternativ där 
kommuninvånarna blir färre beskrivs en befolkningsminskning som ett kommunalt 
misslyckande med undantag för att skogsindustrin förblir starkt. 
 
Det går att finna vissa likheter med anpassning i Övertorneå kommuns översiktsplan. 
Kommunen är medveten om att kommunen är liten med få resurser och menar på att det 
finns ett behov av samverkan med närliggande kommuner, myndigheter etcetera. Ett 
regionalt samarbete sker bland annat med de omkringliggande Tornedalskommunerna och 
enligt Syssner (2014: 37) är samverkan och mellankommunala samarbeten en strategi inom 
anpassningspolitik. Kommunen anser att kvaliteten för invånarna och besökarna är viktig och 
identifierar sig som det lilla extra med närhet till natur, det enkla och okonstlade, något som 
kommunen menar på står i kontrast till dagens konsumtionssamhälle. Däremot eftersträvas 
inga omstruktureringar i form av rivningar vilket har diskuterats som en anpassningsåtgärd 
för krympande städer (Hollander & Németh 2011: 354).  
  
Kommunen profilerar sig som en Ekokommun med fokus på en långsiktig hållbar 
energiförsörjning. Kommunen jobbar bland annat med att energieffektivisera byggnader 
samt tillämpar olika projekt för att öka kunskapen inom klimat och energifrågor. Det 
energiöverskott som finns i Norrland kopplat till malmer och mineraler förutsätter för en 
produktion i stor skala av bioenergi och Övertorneå kommun menar på att detta kan leda till 
att Sverige blir föregångare när det gäller förnybar energi och som möjliggör för nya jobb, 
branscher i omkringliggande län och i kommunen. Att kommunen och hela 
Norrlandsregionen erhåller unika tillgångar för förnybara energianvändningar kan utifrån 
regeringens proposition (Näringsdepartementet: 2018: 8) bidra till att Övertorneå och övriga 
Norrlandskommuner inkluderas i den regionala tillväxtpolitiken vilket enligt regeringen kan 
skapa förutsättningar för ett hållbart land. 
  
Kommunen vill utveckla den småskaliga turismen och ser turism- och besöksnäringen som 
en möjlighet till utveckling och tillväxt. Övertorneå lyfter fram älvlandskapet som en unik 
tillgång för att attrahera inflyttare, friluftsliv samt turism- och besöksnäring. Enligt 
Jordbruksverket är tillgången till naturmiljöer något landsbygdskommuner kan dra fördelar 
av. Natur kopplat till turism anses ge en positiv effekt på turistnäringen, vilket på så sätt 
genererar till ökad sysselsättning (Jordbruksverket 2013: 51).  
 
6.3 Fall 3: Gällivare kommun 
 
Gällivare kommun är beläget i Norrbottens län och är 16 000 kvadratkilometer till ytan. 
Kommunen präglas av skogslandskap, myrmarker och fjällområden. Befolkningen uppnår 17 
825 invånare och kommunen är glesbefolkad med ungefär 1 invånare per kvadratkilometer 
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(Gällivare kommun 2014a: 5, Statistiska Centralbyrån 2017). Totalt består kommunen av de 
tre tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle samt 36 byar utanför tätorterna 
varvid cirka 3000 invånare bor utanför Gällivare tätort (Gällivare kommun 2014a: 40). 
Historiskt kännetecknas kommunen av gruvverksamhet, första fynden gjordes på 1600-talet 
men verksamheten etablerades först år 1735 och har påverkat kommunens fysiska struktur 
och befolkningsutveckling. Totalt arbetar en fjärdedel av kommuninvånarna inom 
gruvindustrin, gruvföretagen Boliden och LKAB är kommunens största privata aktörer 
(Gällivare kommun 2014a: 6-7, 49, 73). Gällivare kommun präglas av samisk och finsk kultur 
och är förvaltningskommun för minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli, 
tornedalsfinska vilket innebär att kommun ska skydda och främja minoritetsspråken och 
kulturen (Gällivare kommun 2014a: 8). 
  
6.3.1 Resultat: Nutid 
  
Befolkningsunderlag- Hur beskriver kommunen befolkningsstatistiken? 
 
Kommunen har haft en negativ befolkningstrend sedan 1970-talet med vissa årliga 
undantag, den procentuella minskningen motsvarar 0.7 procent. Materialet redogör för att 
prognoser för år 2012-2020 visar på en fortsatt minskning av befolkningen där yngre 
invånare mellan 0-19 år samt yrkesverksamma invånare under 64 år i större utsträckning 
minskar och den äldre befolkningen ökar vilket bidrar till en demografisk obalans. Antalet 
inflyttade är lägre än utflyttade och andelen döda högre än andelen födda. Kommunen 
redogör dock för en svag ökning av andelen födda (Gällivare kommun 2014a: 39). 
  
Förutsättningar- Hur beskriver kommunen nuläget? 
 
Kommunen redogör för att antalet lägenheter har minskat sedan 1990-talet till följd av 
rivning i samband med den dåvarande lågkonjunkturen (Gällivare kommun 2014a: 40). 
Bristen på boende bidrar bland annat till att tidigare fritidshus omvandlas till 
permanentboende vilket kommunen framställer som problematiskt då utökade rättigheter 
till kommunal service medföljer. Fritidshusbebyggelseområden finns främst vid sjöar nära 
tätorter men förekommer också i liten utsträckning i specifika områden utanför tätorten 
(Gällivare kommun 2014a: 41). 
  
De flesta vård- och omsorgsboenden ligger i anslutning till tätorterna Gällivare och 
Malmberget. I samband med att andelen äldre ökar finns ett behov av flera boenden och 
service. Det bidrar även till ett ökat behov av tillgänglighet och kommunikation kopplat till 
åldrande befolkning. I kommunen finns ett länsdelssjukhus som drivs av landstinget och har 
ett upptagningsområde som utöver Gällivare innefattar Jokkmokk, Pajala och Kiruna 
(Gällivare kommun 2014a: 5, 42). 
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Näringsliv och utbildning 
I kommunen finns ett antal förskolor varav en samisk förskola, samt 10 grundskolor 
utspridda i tätorter och på landsbygden. Materialet redogör att elevantalet minskat vilket 
bidrar till svårigheter för kommunen att behålla vissa skolor. Det finns enbart en 
gymnasieskola i kommunen, lokaliserad i Malmberget. LKAB har gemensamt med skolan 
utvecklat utbildningar som riktar sig till yrken inom företaget och innefattar en stor del 
praktik (Gällivare kommun 2014a: 45). Den dominerande branschen inom kommunen är 
gruvnäringen med LKAB och Boliden som de två största företagen. Utöver det så är 
landstinget och kommunen stora arbetsgivare. Kommunen redogör för att arbetsmarknaden 
har blivit mer differentierad vilket innebär ett större valmöjlighet bland yrken. I materialet 
beskrivs det samiska näringslivet vara kopplat till samisk kultur och vidare att rennäringen 
skapar många arbetstillfällen (Gällivare kommun 2014a: 48). 
  
Kultur, friluftsliv och turism   
Översiktsplanen redogör för att utbudet av året runt kultur och rekreationsmöjligheter är 
brett inom kommunen. Friluftslivet baseras till stor del av den omfattande andelen natur. 
Kommunen innefattas av olika kulturverksamheter, däribland kulturskola, museum och 
ungdomskonsulentverksamhet. Kommunen ordnar årligen en kulturfestival som äger rum 
under 10 dagar. De satsar även på kultur i landsbygden och har ett antal arrangemang i olika 
byar. Kommunens museum har fasta utställningar om bland annat samisk kultur och 
nybyggarkulturen (Gällivare kommun 2014a: 46). 
  
Kommunen engagerar sig i föreningslivet och ger bidrag till fritidsanläggningar på 
landsbygden som baseras på andelen aktiva inom föreningen. I Gällivare kommun ligger en 
av landets skidgymnasium och skidåkning är en populär vintersport. Skoteråkning och 
vandring är andra populära fritidsaktiviteter, tillsammans med jakt och fiske. Kommunen har 
flera vandringsleder däribland Kungsleden som är en populär led. Lederna är utmärkta med 
ledkryss och övernattning anläggningar. Materialet redogör för den unika natur som finns 
inom kommunen samt att en del tillhör världsarvet Laponia (Gällivare kommun 2014a: 47).   
  
Kommunikation 
Kommuninvånare på glesbygden är beroende av fungerande transportmöjligheter då 
merparten av arbete och service främst finns i tätorten. Till kommunen går bland annat 
Europaväg 45 (E45) och E10. Dessa har stor betydelse för kommunen och översiktsplanen 
beskriver brister i framkomlighet på E10. Välfungerande vägar är av stor vikt för person- och 
varutransport. Nio kilometer öster om Gällivare ligger den kommunala flygplatsen. Till 
Gällivare går inlandsbanan från Kristinehamn i södra Sverige, Malmbanan går mellan Boden 
och Riksgränsen och passerar Gällivare (Gällivare kommun 2014a: 77-79).      
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 6.3.2 Resultat: Tillväxt 
  
Expansion - Hur ser kommunen på tillväxt? 
  
Övergripande vision och kärnvärden 
Kommunen har en vision för 2034 där de redogör för att ”Gällivare är den mest attraktiva 
och expansiva kommunen i Norrland” (Gällivare kommun 2014b: 13). Kommunen har en 
tydlig målbild som innebär en positiv befolkningstrend till följd av en god arbetsmarknad, 
hög livskvalitet samt kvalitativa utbildningar. De strävar efter att kunna erbjuda en 
mångfacetterad arbetsmarknad som kan matchas med familjelivet och på så sätt möjliggöra 
för befolkning att bo och verka i kommunen. Målet är att kommunen ska nå en befolkning 
på 5000 invånare till år 2034 där 10 procent av tillväxten förväntas ske på landsbygden. 
Kommunens identitet beskrivs bygga på styrkan i dess variation. De menar att olikheter som 
småföretag kontra stora företag, lugn kontra myller gör kommunen slagkraftig och ska 
stärkas genom att tillgodose naturen som bidrar med turism, arbetstillfällen samt friluftsliv 
(Gällivare kommun 2014b: 13). 
  
Kommunikation 
Hållbara transporter är en av kommunens strategier och goda transportförbindelser utgör en 
förutsättning för utveckling och i översiktsplanen poängteras vikten av kommunikationer för 
att göra kommunen ”attraktiv för invånare, exploatörer och besökare” (Gällivare kommun 
2014b: 15). De betonar att möjlighet till pendling och tjänsteresor till omkringliggande 
kommuner som vitalt för en tillväxt av näringslivet. Vidare redogör kommunen för att 
gruvnäringen är av internationellt intresse vilket bidrar till att flyget blir en viktig faktor för 
effektivisering. Kommunen vill satsa på hållbara transporter och efterfrågar förbättrade 
kommunikationer med tåg, kollektivtrafik och förbättrade förutsättningar för arbetspendling 
på landsbygden (Gällivare kommun 2014b: 16). Det geografiska läget utgör en knutpunkt för 
väg-och järnväg vill utveckla detta och önskar bli en nod för bland annat godshantering 
(Gällivare kommun 2014b: 36). 
  
Landsbygden 
Översiktsplanen beskriver att landsbygden ska stärkas med arbetstillfällen genom 
upprättande av nya verksamheter vilken i sin tur antas ”bidrar till en levande landsbygd” 
(Gällivare kommun 2014b: 18). Kommunen redogör för att fördelar som att bo i anslutning 
till vatten samt möjliggöra för större tomter ska tilltala invånare att bosätta sig på 
landsbygden (Gällivare kommun 2014b: 19). Kommunen redogör för vikten av invånare som 
betalar skatt i kommunen vilket är grundläggande för att kunna tillgängliggöra god standard, 
och översiktsplanen föreslår följande: 
 ”Nya bostäder i attraktiva lägen i tätorten och på landsbygden är därför av stor betydelse 
för att lösa inflyttningen till kommunen.” (Gällivare 2014b: 20). Kommunen beskriver 
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tätortsnära landsbygd som särskilt betydelsefull och redogör för att sådana områden 
generellt visar på en positiv befolkningstillväxt (Gällivare kommun 2014b: 38). 
   
Attraktivitet - Hur marknadsför sig kommunen?  
  
Kommunen har som mål att utvecklas inom turistnäringen men menar på att det finns en 
hård konkurrens från omkringliggande kommuner. För att kunna vara konkurrenskraftig 
inom regionen redogör översiktsplanen för vikten av att ha kunskap om turisternas behov 
och efterfrågan. Vidare beskrivs målet om att vägen till målpunkter ska vara en 
dragningskraft med Norges turistvägar som föregångsexempel. Att utveckla 
identitetsskapande värden för områden är ett exempel på hur kommunen arbetar för att nå 
målet (Gällivare kommun 2014b: 21). Materialet beskriver att satsningar på natur- och 
upplevelseturism bör göras inom kommunens landsbygd då förutsättningar inom bland 
annat jakt och fiske, vandring och kulturturism är goda (Gällivare kommun 2014b: 42). 
  
För att kunna skapa tillväxt menar Gällivare kommun att förutsättningar som trygghet och 
tillgänglighet är grundläggande. Kommunen strävar efter att utveckla friluftslivet vilket i sin 
tur antas locka invånare. Det finns en tydlig koppling mellan tillväxt, friluftsliv och kultur i 
materialet (Gällivare kommun 2014b: 42). 
  
6.3.3 Resultat: Anpassning 
  
Acceptans - Accepterar kommunen de rådande förhållandena? 
  
Kommunen redogör för att tillgången på offentlig och kommersiell service är central för att 
befolkningen ska kunna åldras och bo kvar på bygden. De strävar även efter att kunna 
erbjuda generationsboenden som ska möjliggöra för äldre att bo kvar genom att anpassa 
bostäder till alla delar av livet. Kommunen önskar även kunna möjliggöra för flyttkedjor 
(Gällivare kommun 2014b: 18, 20). I kommunens arbete för en levande landsbygd riktas 
åtgärder som att se över aktuella detaljplaner och upphäva de som förhindrar en utveckling 
på bygden (Gällivare kommun 2014b: 43).   
 
Samverkan 
Översiktsplanen redogör för att befolkningsunderlaget är litet på landsbygden vilket ger 
försämrade förutsättningarna för att kunna bibehålla en god servicenivå. För att kunna 
hantera de brister som finns och gynna en levande landsbygd har en indelning med kärnbyar 
upprättats som ska försörja omkringliggande byar. Totalt finns sex kärnbyar och kommunen 
nämner satsningar som bland annat hemkörning av dagligvaror och etablering av kooperativ 
i syfte att utveckla och bevara servicen. En strategisk plan eftersträvas för att kunna 
samordna detta (Gällivare kommun 2014b: 18, 22). 
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Kommunen redogör för att de har samarbeten inom bland annat vård och omsorg, skola och 
den fysiska planeringen. Lapplands kommunalförbund är en mellankommunal samverkan 
som ska bidra med att tillgängliggöra högskoleutbildningar i berörda kommuner. Gällivare 
kommun samarbetar med kommuner som har byar längst kommungränser i frågor som 
berör bland annat skola och hemtjänst. Vidare menar de på att gruvnäringen kan innebära 
kommunöverskridande samarbeten. Slutligen nämns också gemensamma satsningar mellan 
kommuner för att kunna gynna en hållbar utveckling av turistnäringen. Gällivare kommun 
medverkar också i samarbeten för att uppnå en hållbar utveckling i länet där prioritet ligger 
på bland annat ”Strategiskt gränsöverskridande samarbete.” (Gällivare kommun 2014b: 24). 
 
Platskvalitet - Hur uttrycker kommunen sin identitet? 
  
I materialet nämns en del betydelsefulla element som anses vara identitetsskapande för 
kommunen. Rennäringen betraktas som viktig att värna om och i översiktsplanen beskrivs 
den skapa identitet åt kommunen och fungera som en viktig kulturbärare (Gällivare kommun 
2014b: 22). Kommunens identitet beskrivs också bygga på olikheternas styrka och förklaras 
med den variationsrikedom som finns inom kommunen med den skiftande naturen, myllret 
av människor kontra lugnet på landsbygden, större arbetsgivare samt mindre företag 
(Gällivare kommun 2014b: 13). Generellt beskrivs kulturmiljöer som identitetsskapande och 
kommunen framställer värdet i att bevara och vårda dessa för att förhindra att de 
försummas. Exempel som bete på kulturlandskap föreslås för att undvika igenväxning 
(Gällivare kommun 2014b: 20). 
  
6.3.4 Analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet från innehållsanalysen av Gällivares översiktsplan i 
relation till uppsatsens forsknings- och områdesöversikt. 
  
Gällivare kommun arbetar i stor utsträckning med strategier som kan kopplas till tillväxt. 
Visionen för år 2034 utgår från att “Gällivare är den mest attraktiva och expansiva 
kommunen i Norrland” (Gällivare kommun 2014b:13). Syssner (2014: 36, 40) redogör för att 
kommuner som arbetar med tillväxt ofta strävar efter att få en ökad attraktionskraft, vilket 
kan liknas vid de mål som Gällivare kommun presenterar. Kommunen har som mål att växa 
med 5000 invånare mellan fram till år 2034. De menar på att målen kan nås genom att 
utveckla näringsliv, erbjuda livskvalitet och satsa på utbildning. Den förväntade utvecklingen 
är en tydlig indikator på en tillväxtorienterad planering. Att bland annat satsa på innovation 
och lärande nämns i forskning (Sousa & Pinho 2015: 19) och är en del i att stärka 
kommunens konkurrenskraft. 
  
Kommunens satsningar på turism är genomgående i översiktsplanen, och de ser en koppling 
mellan natur, kultur och tillväxt. Glesbygdsverket beskriver den kopplingen som attraktiv 
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bland turister (Glesbygdsverket 2009: 12) och redogör för att flera norrlandskommuner har 
unika naturmiljöer vilka de kan dra nytta av och på så sätt öka turistnäringen och 
sysselsättningen. Gällivare kommun presenterar bland annat Kungsleden som är en populär 
turistled och menar generellt att möjligheterna till att öka turismnäringen är goda. Turism 
genererar således inkomst och bygger ofta på naturupplevelser (Storrank 2017: 7-8), 
kommunen menar att ett utvecklat friluftsliv ska locka både besökare och invånare. 
 
Gällivare kommun redogör för att det idag finns en brist på bostäder till följd av bland annat 
rivningar under 1990-talet och nämner att fritidshus tenderar att göras om till 
permanentboende. Medan Jordbruksverket (2013: 54) menar på att det är positivt för 
bygden då bland annat fastighetsskatt tillkommer, anser Gällivare kommun att göra 
fritidshus till permanentboende skapar problem. De redogör för att det innebär ökade 
rättigheter till kommunal service vilket kan anses problematiskt då detta innebär ökade 
kostnader, resonemanget står i kontrast till Jordbruksverkets redogörelse. Bristen på 
bostäder är en bidragande faktor till att Gällivare önskar bygga mer i både tätorter och på 
bygden. Kommunen menar att det finns ett behov av bostäder och att fler invånare skulle 
flytta till kommun om möjligheterna fanns. Statistik visar dock på att invånarantalet 
fortsätter att minska vilket hintar om en möjlig problematik i att planera för tillväxt.  
 
Även då översiktsplanen genomsyras av tillväxtfrågor så finns det sådant i materialet som 
kan relateras till anpassningsstrategier. Syssner (2014: 32) redogör för att anpassning står i 
kontrast till tillväxt och innebär att fokusera på att anpassa kommunen efter de 
förutsättningar som en minskad befolkning innebär. Kommunen arbetar med 
mellankommunala frågor vad gäller bland annat vård och omsorg. De har även samarbeten 
som ska gynna utbildning och lärande för kommunens invånare. Inom forskning (Syssner 
2014: 29, 31) framställs mellankommunala frågor som de främsta strategierna inom 
anpassning och gynnar kommunerna ekonomiskt då de kan dela på kostnader och säkra 
kompetens. Ett annat sätt att anpassa sig på menar Syssner (2014: 6) är genom samverkan 
med civilsamhället, Gällivare kommun är med och ger bidrag till föreningsliv på bygden. 
 
6.4 Fall 4: Arjeplogs kommun 
 
Arjeplogs kommun är beläget i Norrbotten och gränsar i norr mot Jokkmokks kommun, i 
sydöst mot Arvidsjaurs kommun, i sydväst mot Sorsele kommun och Norge i väst. 
Kommunen är Sveriges fjärde största kommun till ytan, med en yta på 12 280 
kvadratkilometer och är den vattenrikaste kommunen i Sverige med tre älvdalar och ett 
flertal sjöar. Kommunen är glesbefolkad och har idag lägst befolkningstäthet i landet med 
0.2 invånare per kvadratkilometer. En tredjedel av invånarna bor utanför tätorten längs 
älvdalar och sjöar (Arjeplogs kommun 2017a: 4).  
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6.4.1 Resultat: Nutid 
 
Befolkningsunderlag – hur beskriver kommunen befolkningsstatistiken? 
 
Översiktsplanen redogör för att befolkningen har minskat och att det råder en obalans 
mellan åldersgrupper. Kommunen menar dock på att det finns tecken på att stagnationen 
avstannat. Den äldre befolkningen dominerar vilket skapar svårigheter i att upprätthålla 
välfärden. Kommunens målsättning är en årlig nettoinflyttning på tio personer, vilket 
motsvarar cirka 3000 invånare år 2025 och 3050 invånare år 2030. Kommunen beskriver att 
befolkningen fördubblas under testnäringssäsongen då cirka 3000 utländska ingenjörer 
flyttar till Arjeplog för arbete. Enligt kommunen kommer cirka femton procent av 
befolkningen uppnå pensionsåldern inom tio år vilket kräver ökad inflyttning och fler 
högskoleutbildade. Som strategi har kommunen därmed valt att aktivt arbeta för 
befolkningstillväxt (Arjeplog kommun 2017b: 13-14, 24, 92). 
 
Förutsättningar - hur beskriver kommunen nuläget? 
 
Arjeplogs kommun benämner sig som en av Sveriges största kommuner men den mest 
glesbefolkade med långa avstånd till större orter. Befolkningen minskar och det finns ett 
behov av bra fungerande kommunikationer i form av bra trafiklösningar, bredband, telefoni 
för att bemöta invånarnas samt näringslivets behov. Idag ser kommunen ett problem med 
att upprätthålla en god servicenivå till befolkningen utanför centralorten och orsaker till 
detta beskrivs som bland annat lågt invånarantal och en äldre befolkning. Arjeplog har flest 
äldre i kommunen och det är främst denna åldersgrupp som drabbas hårt av försämrad 
tillgänglighet samt service. Befolkningen i kommunen beskrivs som gästvänlig och 
välkomnande och Arjeplog anser sig ha många års erfarenhet av att välkomna människor 
från andra länder. Det finns idag en mångfald av kulturer, språk och religioner vilka 
gemensamt bidrar till kommunens utveckling (Arjeplogs kommun 2017b: 14, 29, 31). 
  
Näringslivet beskrivs som livskraftigt och inom kommunen finns ett flertal företag inom olika 
branscher. Näringslivet består bland annat av renskötsel, besöksnäring och testindustrin. 
Ideella föreningar beskrivs även som en styrka för kommunen. De dominerande näringarna 
inom kommunen är testnäringen och besöksnäringen, bygg och entreprenad är även 
förekommande. I kommunen finns en stor andel säsongsbundna företag som är beroende av 
test- och besöksnäringslivet vilket kommunen menar på bidrar till ett världsunikt kluster 
med goda chanser för fortsatt utveckling. Testnäringen sysselsätter cirka 600-650 
säsongsarbeten, 3000 säsongsanställda och 100 000 betalda övernattningar. Kommunen 
menar dock på att säsongskaraktären på test- och besöksnäringarna bidrar till att antalet 
anställningar på helårsbasis är relativt låg (Arjeplogs kommun 2017b: 14, 83, 92). 
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6.4.2 Resultat: Tillväxt 
  
Expansion – Hur ser kommunen på tillväxt? 
 
Arjeplogs översiktsplan har slagits samman med lokal utvecklingsstrategi och är ett samlat 
framåtsyftande dokument. Syftet med sammanslagningen grundar sig på nationella och 
internationella utvecklingsstrategier där tre prioriteringar eftersträvas smart tillväxt, hållbar 
tillväxt samt tillväxt för alla. Dokumentet ska ses som ett strategiskt verktyg för kommunens 
framtida utveckling och genom detta vill kommunen nå sin vision om en positiv befolkning 
och näringslivsutveckling. För att nå utvecklingen framåt har kommunen formulerat tre 
fokusområden attraktiv och hållbar livsmiljö företagsamhet, kompetensförsörjning och goda 
och hållbara kommunikationer (Arjeplogs kommun 2017b: 4, 11).  
  
Bebyggelseutveckling 
Kommunen anser att det finns behov av fler bostäder trots att befolkningen minskar. 
Kommunen lyfter fram de stora framtida pensionsavgångarna som ett argument, vilket 
enligt kommunen kommer att kräva inflyttning av arbetskraft och därmed ett ökat behov av 
bostäder (Arjeplogs kommun 2017b: 24).  
  
Näringslivsutveckling 
Kommunen är beroende av ett utvecklat näringsliv och menar på att arbetstillfällen inte kan 
skapas utan framgångsrika företag som ger förutsättningar för invånare att kunna bo, leva 
och verka i kommunen. Kommunen anser att ett skickligt företagande är en förutsättning för 
kommunen att utvecklas samt stå sig stark gentemot andra kommuner i Norrbotten. En bred 
tillväxt där många företag växer skapar på så sätt en stabil kommun och region. Näringar 
som lyfts fram som tillväxtkraftiga i kommunen är: 
  

• Renskötsel och övriga samiska näringar 
• Testnäring 
• Upplevelsenäring 
• Besöksnäring 
• Kulturella och kreativa näringar 
• Handel  
• Distansoberoende tjänsteföretag 
• Småskalig mineralutvinning 
• Skogsbruk, vattenbruk, jordbruk (Arjeplogs kommun 2017b: 84). 

 
Kommunen strävar efter ett bra företagsklimat och har sedan flera år anlitat 
näringslivsbolaget Argentis som har som syfte att stödja och utveckla näringslivet i Arjeplog. 
Bolaget ska förutsätta för möjligheter för en utvecklad samverkan mellan kommun och 
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företagande samt ge företag möjligheten att bli mer involverade i kommunens utveckling 
(Arjeplogs kommun 2017b: 83, 84-85). 
 
Arjeplogs kommun redogör för att de gröna näringarna allt mer lyfts fram som en gynnsam 
framtidsbransch. Det finns politiska ambitioner om att utveckla landsbygden vilket anses 
kunna bidra till klimatomställningen. Landsbygden kan på så sätt skapa förutsättningar för 
hållbar utveckling, tillväxt och välfärd vilket anses förutsätta för ökad sysselsättning och 
framtidstro i hela landet. Kommunen ser positivt på detta och menar på att Arjeplog erhåller 
utvecklingsmöjligheter i de gröna näringarna (Arjeplogs kommun 2017: 101).  
  
Attraktivitet -  Hur marknadsför sig kommunen? 
 
Kommunen vill vara en attraktiv plats för invånarna och menar på att det ska vara lätt att 
flytta till Arjeplog. Genom kommunens vision “världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ 
tillväxt” (Arjeplogs kommun 2017:11) vill Arjeplog betraktas som attraktiv vilket enligt 
kommunen är viktig aspekt för att företag och inflyttare ska lockas. Att sprida berättelsen 
om Arjeplog anses därför vara en väg för att motverka befolkningsminskningen och genom 
en skarp och driven marknadsföring vill Arjeplog kommun stärka sin profil och 
attraktionskraft hos besökare, boende samt inflyttare (Arjeplogs kommun 2017b: 21-22, 23). 
  
Profilering 
Kommunen profilerar sig som störst i världen på fordonstest i arktiska förhållanden. 
Testnäringen bedöms vara av stort allmänt intresse och fortsatt goda förutsättningar är 
enligt kommunen avgörande för Arjeplog och hela testnäringens utveckling. Kommunen vill 
vidareutveckla testnäringen till en helårsverksamhet vilket anses möjliggöra för att fler väljer 
att permanent bosätta sig i kommunen och bedöms ha positiva konsekvenser för Arjeplogs 
sysselsättning och tillväxt (Arjeplogs kommun 2017b: 92, 93-94). 
  
Turism- och besöksnäring 
I översiktsplanen benämns Arjeplog som ett attraktivt resmål och lyfts fram som ett av 
landets tjugo utpekade turism- och besöksnäringskommuner, tack vare natur- och 
kulturlandskapet. Kommunen anser att besöksnäringen är av stort allmänintresse samt 
avgörande för kommunens tillväxt. Målet är att Arjeplog ska kunna erbjuda en hållbar turism 
med hög kvalitet med en förlängning av vintersäsong mot höst och vår samt öka antalet 
besökare sommartid för att nyttja boendekapaciteten. En förutsättning för detta är 
tillgänglighet och goda kommunikationer samt att stöd ges till turistföretagande och 
entreprenörer (Arjeplogs kommun 2017b: 97, 98). 
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Fritidsbebyggelse 
Arjeplog vill satsa på fritidshusturism och menar på att fritidshus utgör ett viktigt underlag 
för kommersiell service och sysselsättning. Kommunen menar på att Arjeplog innehar unika 
miljöer och närhet till friluftsmöjligheter vilket kan locka människor till att bosätta sig i sina 
fritidshus. Genom en förbättrad bredbandsutbyggnad till kommunens fritidsbebyggelse vill 
kommunen möjliggöra för förutsättningar av arbete och studier på distans (Arjeplogs 
kommun 2017b: 25). 
  
Kulturella och kreativa näringar 
Arjeplogs kommun ser kulturella näringar som en viktig framtidsbransch och en strategi är 
att stärka och utveckla de kulturella och kreativa näringarna i kommunen. Kommunen anser 
att en framgångsfaktor för utveckling av näringen är det starka sambandet mellan kulturella 
och kreativa företag och besöksnäringen i Arjeplog (Arjeplogs kommun 2017b: 110). 
  
6.4.3 Resultat: Anpassning 
  
Acceptans – Accepterar kommunen de rådande förhållandena? 
 
Kommunen är medveten om att befolkningen minskar och redogör för att Arjeplog har fler 
äldre invånare och antalet förväntas öka. Den största utmaningen för att uppnå uppsatta 
mål och visioner är enligt kommunen den demografiska utvecklingen. Testnäringen, 
besöksnäringen och skogsbruk är näringar som genererar för tillväxt i kommunen men står 
ofta i konflikt med rennäringen och under planprocessen har ett flertal förslag på ändrad 
markanvändning avslagits eller justerats med hänsyn till rennäringens intressen. Kommunen 
lägger stor vikt på samverkan med urbefolkningen samerna och vill främja rennäringen, det 
samiska språket samt den samiska kulturen. Arjeplog har länge utgjorts av renskötsel och 
övriga samiska näringar vilket fortfarande en viktig del av kommunens näringsliv, kultur och 
samhälle. Kommunen ska därmed samverka med samerna gällande de frågor som kan 
komma att påverka befolkningen. För vidare utveckling vill kommunen exempelvis upprätta 
lokala samförvaltningsformer anpassade utifrån Arjeplogs förutsättningar (Arjeplogs 
kommun 2017b: 13, 15, 19, 41, 88-89). 
 
I översiktsplanen redogörs för att kommunen är världens mest glesbefolkade kommun men 
kan enligt kommunen betraktas som en fördel och glesheten lyfts fram som en styrka ”Det 
finns fem kvadratkilometer till varje invånare. Här är det glest, här finns plats för fler och här 
bör det finnas möjlighet för alla att ha en naturskön boendemiljö av god kvalitet” (Arjeplogs 
kommun 2017b: 24).  
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Samverkan 
Kommunen bedöms ha goda förutsättningar för att vara småort och glesbygd men menar på 
att det krävs ett samarbete med andra kommuner, regioner, medborgare, näringsliv och 
enligt kommunen är den lokala planeringen i Arjeplog beroende av omvärlden. 
Sammanslagningen av utvecklingsstrategi och översiktsplan bygger på ett genomförande av 
utvecklingsinsatserna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), men även EU:s 
utvecklingsstrategi där kommunen kan dra nytta av möjligheter till samverkan och 
finansiering inom EU. En samverkan på lokal, regional och nationell nivå ska på så sätt 
underlätta genomförandet av eventuella åtgärder och investeringar i kommunen. 
  
Vid arbetet av planen har särskild vikt lagts på att sätta kommunen i ett regionalt perspektiv. 
Kommunen menar på att behovet av samverkan är stort och avgörande för Arjeplog att 
överleva och utvecklas. Kommunen samverkar regionalt med Länsstyrelsen i Norrbotten, 
Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Samverkan sker även inom funktionella 
regioner och geografiska områden, utifrån befolkning, landskap samt liknande strukturer. 
Där sker bland annat en samverkan med Skellefteåregionen med kommuner längs Skellefte 
älvdal, region 8 med inlandskommuner i västerbotten, SAMSA (växel- och telefonismverkan), 
Vattenråden, Akademi Norr samt Norrbottens Fjällråd. Kommunen samverkar även med den 
samiska rådsgruppen, bestående av representanter för samebyarna, sameföreningen och 
företrädare för kommunen (Arjeplogs kommun 2017: 4, 14, 87). 
 
Platskvalitet - Hur beskriver kommunen sin identitet? 
 
Arjeplogs kommun positionerar sig som den fjällnära skärgården med vattnet i kombination 
till fjällmiljöer. Kommunen menar på att det finns ett unikt natur- och kulturlandskap där det 
går att finna Sveriges största glaciär, djupaste sjö samt tillgängliga områden för friluftsliv. 
Enligt kommunen särskiljer sig Arjeplog gentemot andra kommuner i och med den stora 
andelen säsongsbundna företag som är beroende av test- och besöksnäringen och menar på 
att Arjeplog blivit den lokala destinationen inom Swedish Lapland med starkast prägel 
internationellt (Arjeplogs kommun 2017: 14, 22, 49, 83, 96). Ursprungsfolket i Arjeplog är 
samer och genom deras kultur och näringar tillförs resurser åt Arjeplog. Att kommunen är en 
del av Sápmi och en samisk förvaltningskommun med både svensk och samisk kultur och 
språk är enligt kommunen en styrka samt sätter internationell prägel på Arjeplog. (Arjeplogs 
kommun 2017: 14). 
  
Inga stadsomvandlingar i form av åtgärder som rivning eller omvandling av markytor är 
tänkta att genomföras men genom ett gestaltningsprogram vill kommunen förstärka 
Arjeplogs unika värden och kännetecken. Gestaltningsprogrammet ligger till grund för 
Arjeplogs historia och genom ett gestaltningsprogram vill kommunen ta tillvara outnyttjade 
platser, skapa nya stråk och målpunkter samt råda bot överflödiga platser med exempelvis 
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vegetation eller installationer. Ledorden för gestaltningen är samisk kultur, fjällnära skärgård 
samt biltestverksamhet (Arjeplogs kommun 2017: 28). 
  
6.4.4 Analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet från innehållsanalysen av Arjeplogs översiktsplan i 
relation till uppsatsens forsknings- och områdesöversikt. 
 
Det går att urskilja en optimistisk tilltro till utveckling och strävan efter tillväxt är 
genomgående i dokumentet i och med att översiktsplanen ligger till grund för regionala och 
internationella utvecklingsstrategier där tillväxt prioriteras. Då kommunen valt att 
kombinera sin översiktsplan med lokal utvecklingsstrategi samt döpt dokumentet till framåt 
– Åvvdån (framåt på pitesamiska) kan det konstateras att kommunen vill växa sig starkare. 
Kommunen vill betraktas som attraktiv vilket går att urskilja genom kommunens vision. För 
att locka inflyttare, besökare, företag med flera lyfts natur- och kulturvärden fram som unika 
tillgångar för Arjeplog. Kommunen profilerar sig som världsunikt i och med testnäringen och 
exklusiva fjällmiljöer och i forskningen har stadsprofilering diskuterats som en tillväxtstrategi 
för att öka en stads attraktionskraft, möjliggöra för befolkningstillväxt samt locka turism- och 
besöksnäringar (Jansson & Powell 2006: 6). Kommunen lyfter fram det samiska kulturarvet 
som en viktig del av Arjeplogs identitet samt internationella prägel och i forskningen har det 
talats om att turism kombinerat med natur- och kulturarv oftast marknadsförs gemensamt 
(Storrank 2017: 11-12). Kommunen vill genom ökad fritidshusturism utöka antalet 
delårsboenden med en förhoppning om en framtida utveckling till permanentboende vilket 
Jordbruksverket menar på kan medföra till positiva inslag till en ort (Jordbruksverket 2013: 
51). 
  
Arjeplog vill stärka sin identitet och genom ett gestaltningsprogram ska Arjeplogs unika 
värden som samisk kultur, fjällnära skärgård och biltestverksamhet lyftas fram. Kommunen 
ser kultur och kreativitet som en viktig framtidsbransch och vill stärka de kulturella och 
kreativa näringarna i Arjeplog och i relation till forskningsöversikten har det inom 
forskningen diskuterats om att satsningar på kulturella och kreativa utvecklingar kan locka 
den kreativa människan till att bosätta sig i en stad (Sousa & Pinho 2015: 19). Det kan 
konstateras att kommunen bygger upp sitt varumärke baserat på kultur, natur och turism 
och enligt en rapport från Glesbygdsverket kan relationen mellan kultur och natur stärka en 
landsbygdskommuns attraktionskraft (Glesbygdsverket 2009: 13). 
  
Arjeplogs kommun är medveten om att befolkningen minskar men det finns idag inga planer 
på att ta till åtgärder som rivning eller stadsomvandlingar. Istället anser Arjeplog att det 
finns ett behov av fler bostäder med argument för att antalet äldre blir fler vilket kräver 
ökad arbetskraft samt ökad inflyttning. Kommunen ser inte glesheten som ett problem och 
förespråkar inte heller likt stadsomvandlingarna i Östtyskland för någon stadsomvandling i 
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form av rivning och förtätade stadsmiljöer (Wiechmann 2008: 441). Kommunen förespråkar 
däremot inte en alltför utspridd bebyggelse men menar på att glesheten bidrar till kvalitativa 
egenskaper som vackra miljöer samt närhet till natur och friluftsliv. 
 
Kommunen ser sig inte som isolerad enhet utan är medveten om sin position som 
glesbygdskommun och menar på att det finns ett behov av samverkan med sin omvärld för 
fortsatt utveckling. Enligt kommunen ska framtida beslut grunda sig på mellankommunala 
och regionala förhållanden och ett samarbete sker med Norrbottens övriga kommuner. 
Detta kan liknas vid Syssners (2014: 37) redogörelse om mellankommunala samarbeten som 
anpassningsstrategi för kommuner som krymper. 
 
Arjeplogs kommun anser att det är av stor vikt att hänsyn tas till urbefolkningen samerna då 
rennäringen oftast står i konflikt med testnäringen. Testnäringen är förvisso viktig för 
kommunens sysselsättning och avgörande för kommunens framtida utveckling, men i och 
med att kommunen många gånger fått avslå förslag till förändrad markanvändning anpassar 
sig till kommunen till rådande förhållanden med hänsyn till samerna. Genom att kommunen 
exempelvis vill upprätta lokala samförvaltningsformer anpassade efter Arjeplogs 
förutsättningar går det att finna en koppling till Wiechmann och Bontjes diskussion om att 
strategier hos krympande städer inte bör vara allt för tillväxtfixerade. De menar på att 
strategier bör tillämpas utifrån en stads enskilda fall med hänsyn till stadens geografiska läge 
och historia (Wiechmann & Bontje 2015: 9), vilket i detta fall beror på samerna som under 
historisk tid bebott Arjeplog. 
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7. DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras de undersökta fallen i relation till varandra samt uppsatsens 
forsknings- områdesöversikt. Diskussionen tillsammans med innehållsanalysen ligger till 
grund för uppsatsens slutsats där frågeställningar besvaras. 
 
Tillväxt som planeringsideal?  
Gemensamt för alla kommuner är att de redogör för en demografisk obalans där 
befolkningen domineras av andelen äldre. Syssner (2014: 9) redogör för att ett minskat 
befolkningsunderlag leder till svårigheter med att upprätthålla en god servicenivå. 
Kommunerna redogör för att en minskande befolkning bidrar till ett lägre skatteunderlag 
vilket leder till en försämrad servicenivå. Gällivare tar upp problemet med att antalet 
skolelever minskar vilket skapar svårigheter i att behålla skolor. För att vända trenden 
eftersträvar samtliga kommuner en ökad tillväxt och det synliggörs bland annat i de 
övergripande visionerna. Strömsund, Gällivare och Arjeplog beskriver visioner där en ökad 
attraktionskraft eftersträvas. Gällivare vill bli “(..) den mest attraktiva och expansiva 
kommunen i Norrland”. Arjeplog beskriver kommunen som “världskänd för attraktiv livsmiljö 
och kreativ tillväxt” och Strömsunds vision är att bli en kommun med hög levnadsstandard 
samt “(..) attraktiva att besöka”. Övertorneås vision “här vill vi leva och bo” är däremot mer 
återhållsam gentemot övriga kommuner.   
 
Kommunerna eftersträvar en ökad befolkning och det finns ett samband mellan ökad 
befolkning och tillväxt i samtliga översiktsplaner vilket kan liknas vid forskning som menar att 
tillväxt vanligen mäts genom att studera befolkningsutveckling (Fjertorp et al. 2013: 11). 
Övertorneås kommun nämner tillväxtfaktorer som exempelvis en balanserad ekonomi och 
stabil kommunal service som positiva utkomster av en befolkningsökning. Strömsunds 
kommun redogör för att en gynnsam befolkningsutveckling leder till en förbättrad 
skattekraft och i sin tur till förbättrad service. Arjeplogs översiktsplan är sammanslagen med 
kommunens utvecklingsstrategi där tillväxt eftersträvas och ska bidra till att nå visionen om 
en positiv befolkningsutveckling. Gällivare menar att befolkningstillväxten är en bidragande 
faktor av en bred arbetsmarknad, hög livskvalitet och god standard på utbildningar.  
Samtliga kommuner menar att ett utvecklat näringsliv är vitalt för att öka tillväxten och både 
Gällivare och Strömsunds kommun eftersträvar ett differentierat näringsliv.  
 
En strategi för att öka kommuners tillväxt är bland annat att marknadsföra kommunen som 
attraktiv (Jansson och Powell 2006:6). Något som är genomgående i samtliga studerade 
översiktsplaner är hur kommunerna marknadsför naturen som en tillgång för ett aktivt 
friluftsliv som i sin tur lockar naturturism. Strömsunds kommun vill locka besökare från 
tätbefolkade platser i Europa genom att marknadsföra vildmark- och naturturismen då de 
ser att efterfrågan ökar. I likhet med kommunens resonemang redogör forskning för att 
urbaniseringen bidragit till en större efterfrågan på naturturismen (Lundmark 2009: 6). 
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Besöksnäringen bidrar i sin tur till att skapa underlag för sysselsättning och generera 
inkomster (Storrank 2017: 11-12). Arjeplogs kommun nämner däremot att det är svårt att 
kunna tillhandahålla sysselsättning året om då turismen ofta är säsongsbetonad. För att 
kunna nyttja inkomsten från turistnäringen krävs att inkomsterna är högre än utgifterna. Det 
är vanligt att säsongsanställda är folkbokförda på annan ort vilket betyder minskade 
skatteintäkter för kommunerna. Bra kommunikationer är dessutom vitalt för att besökare 
enkelt ska kunna nå destinationen (Johansson 2008: 211, 214-216). Strömsund och Gällivare 
önskar bättre kommunikationer för att kunna tillgängliggöra för besöksnäringen. Gällivare 
kommun menar dessutom att resan ska vara en upplevelse och nämner Norges turistvägar 
som föregångsexempel. Förbättrade kommunikationer nämns generellt som vitalt i samtliga 
översiktsplaner för att kunna utveckla näringslivet och gynna befolkningstillväxten. En 
anledning till att kommunerna förespråkar tillväxtideal kan vara att normen inom den 
svenska regionala och lokala utvecklingspolitiken länge varit tillväxtorienterad (Syssner 2014 
6). Det kan i sin tur innebära att en misslyckad tillväxt i en kommun anses vara ett politiskt 
nederlag och något som kommunerna vill undvika.  
 
Det kan konstateras att samtliga kommuner utgår från ett planeringsideal baserat på tillväxt, 
men samtidigt finns vissa aspekter som kan liknas vid forskning om anpassning. Strömsund 
och Övertorneå framför en medvetenhet inför att kommunen krymper vilket är centralt 
inom anpassningsstrategier. Syssner (2014: 37) redogör för att anpassning utgår från att 
kommuner accepterar att kommuner krymper och istället för att sträva efter tillväxt 
anpassar sig efter rådande situationen. Strömsunds översiktsplan ska verka för att kunna 
hantera upp- och nedgångar i befolkningsstrukturen och beskriver att “service och 
ortstruktur bör utformas för att tåla både ökning och minskning av befolkning”. Övertorneå 
nämner olika befolkningsscenarion där alternativen redogör för vad som kommer att hända 
om befolkningen fortsätter att minska. I motsats till forskning där åtgärder som rivning 
nämns för att anpassa den krympande staden (Hollander & Németh 2011: 354, Syssner 
2014: 6) är det något varken Strömsund eller Övertorneå nämner. Forskning beskriver 
rivning som en åtgärd för att bland annat skapa fler grönytor och på så sätt öka livskvaliteten 
för invånarna (Rhodes & Russo 2013: 310, Hollander & Németh 2011: 354). Värt att nämna 
är att sådana stadsomvandlingar beror på stadens förutsättningar och det geografiska läget. 
I Norrland råder ingen brist på tillgång till natur och kommunerna i landsdelen präglas av 
glesa strukturer. Det kan därför inte anses nödvändigt att riva byggnader i syfte att 
tillgängliggöra grönytor och på så sätt öka livskvaliteten för befolkningen. Däremot uttrycker 
samtliga översiktsplaner den unika identiteten med tillgång till natur som bidragande faktor 
till att öka invånarnas livskvalitet och Övertorneå betonar att “den genuina och äkta miljön i 
Tornedalen står ofta i kontrast till konsumtionssamhällets ytterligheter”.  
 
Kommunerna arbetar med och vill utveckla mellankommunala samarbeten vilket är centralt 
inom anpassningsrelaterade strategier (Syssner 2014: 29, 31). Övertorneå framställer sig 
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som en liten kommun, både till ytan och befolkningsmässigt och menar på att det därmed 
finns ett behov av ett samarbete över kommungränsen. Virtuell regionförstoring 
(Glesbygdsverket 2007c: 6, 13) går att koppla till tillväxt då regional tillväxt efterfrågas 
genom att bredda arbetsmarknaden. Å andra sidan kan regionförstoring också 
innebära anpassning i den mening att exempelvis distansutbildningar är ett sätt att förhålla 
sig till den rådande situationen utan att direkt efterfråga tillväxt. Strömsunds kommun har 
distansutbildningar genom Akademi norr som är en gränsöverskridande samverkan mellan 
kommuner. Strömsund samarbetar också med andra kommuner under projektet South 
Lapland för att gynna besöksnäringen och dessa två exempel visar på hur kommunen 
planerar efter ett minskat befolkningsunderlag men samtidigt strävar efter att gynna 
besöksnäringen genom samarbete. 
 
I forskning som berör anpassning betonas att varje stad har varierande förutsättningar 
relaterat till historia och geografiskt läge, där varje situation kräver olika strategier 
(Wiechmann & Bontje 2015: 9). Samtliga kommuner betonar den samiska kulturen som 
viktig att värna om och bevara. Kommunerna nämner dessutom att exploateringen inte får 
påverka rennäringen. Arjeplog redogör för exempel där detta har skapat konflikter mellan 
rennäring och den expansiva testnäringen i kommunen. I fallet Arjeplog kan rennäringen 
antas hämma tillväxten men samtliga kommuner är överens om att det är en viktig 
kulturbärare och måste bevaras. Det är dock viktigt att poängtera att rennäringen även 
bidrar med arbetstillfällen, men kanske inte i den mån som Arjeplogs testnäring står för.  
 
I regeringens proposition (Näringsdepartementet 2018) eftersträvas en sammanhållen 
landsbygd för att Sverige ska kunna uppnå en långsiktig tillväxt. Natur och miljö lyfts fram 
som attraktionskrafter. Möjligheten till företagande, arbete och boende framställs också 
som vitalt för landsbygden och kan likställas vid de parametrar som kommunerna lyfter fram 
som eftersträvansvärda. Gemensamt för undersökningsobjekten är att de vill uppnå tillväxt 
och vissa kommuner är mer offensiva än andra i deras visioner och mål. Det går att utläsa ett 
antagande om att tillväxt uppnås genom att bygga mer, förespråka företagande och locka 
invånare med diverse satsningar. Statistik visar tvärtom, trots att samtliga kommuner 
planerar för tillväxt fortsätter befolkningssiffrorna att sjunka. Kommunerna vill öka men det 
är möjligt att förutsättningarna ser annorlunda ut. Forskning (Johansson 2008: 78-81) 
redogör för att det behövs grundläggande förändringar för att landsbygden ska överleva. 
Den tillväxtorienterade planeringen ifrågasätts och istället eftersträvas ett fokus på vad som 
egentligen intresserar befolkningen att flytta till landsbygden.  
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8. SLUTSATS 
I slutsatsen besvaras uppsatsens frågeställningar. 

1. Hur beskrivs den demografiska utvecklingen i kommunala dokument? 
 
Samtliga kommuner redogör för att en befolkningsminskningen har pågått under flera år. 
Stagnationen förklaras med att unga flyttar från kommunen och att födelsetalen är låga 
vilket leder till att den äldre generationen dominerar. En följd av detta är att det blir svårare 
att upprätthålla en god nivå på servicen då kommunernas skatteunderlag försämras. Det går 
inte att urskilja några tecken på att befolkningstrenden håller på att vända, trots att vissa 
kommuner uppmärksammar en svag bromsning av stagnationen (Strömsund, Arjeplog, 
Gällivare). Samtliga kommuner fortsätter att sträva efter en befolkningstillväxt och vissa är 
mer offensiva än andra. 
 
2. Vilka visioner och strategier redovisar kommuner för att hantera en befolkningsminskning 
samt vilka åtgärder tillämpas?  
 
De studerade kommunerna har visioner som beskriver en attraktiv kommun och grundar sig 
i en positiv befolkningsutveckling som ska gynna tillväxten och gemensamt för alla 
kommuner är att de sätter upp befolkningsmål. Generellt är kommunerna offensiva i sina 
mål och visioner medan en kommun (Övertorneå) är mer försiktig och strävar efter att 
kunna bibehålla befolkningen.  
 
Inom forskning som berör krympande kommuner går att finna två huvudtyper av strategier, 
tillväxt och anpassning. Tillväxtstrategier handlar om att öka befolkningstillväxten och vända 
den nedåtgående trenden. Anpassningsstrategier innebär att förhålla sig till den rådande 
situationen och planera för stagnationen istället för att försöka motverka krympningen. 
Undersökningsobjekten har generellt stora inslag av tillväxtstrategier i den översiktliga 
planeringen. En förklaring skulle kunna vara att tillväxt är den norm som den regionala och 
lokala utvecklingspolitiken utgått från under flera år. Kommunerna är beroende av 
skatteintäkterna som befolkningen genererar och en utebliven tillväxt kan då anses vara ett 
misslyckande. Samtliga kommuner vill attrahera invånare och besökare, en tillväxtstrategi 
som är vanligt förekommande för alla kommuner är marknadsföring av framförallt natur- 
och kulturmiljöer. Kommunerna vill också ha en mångfacetterad arbetsmarknad och strävar 
efter att vara attraktiva för företag.  
 
Samtidigt som den kommunala översiktsplaneringen genomsyras av tillväxt förekommer 
också strategier som kan relateras till anpassning. Gemensamt för alla kommuner är att de 
arbetar med och vill utveckla det mellankommunala samarbetet och en kommun (Gällivare) 
nämner samverkan med civilsamhället. Inga kommuner förespråkar åtgärder som rivning 
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eller markomvandling till grönytor. Kommunerna anser att det redan finns goda 
levnadsmiljöer med närhet till natur och landskap vilka lyfts fram som viktiga egenskaper för 
identiteten. Värt att nämna är att kommunala översiktsplaner oftast speglar den politiska 
viljan där visioner och viljeinriktningar tar stor plats i planerna vilket kan vara en anledning 
till att de undersökta fallen inte redogör för åtgärder som exempelvis rivning. 
 
Varför det går att finna gemensamma drag i de undersökta kommunerna skulle kunna 
hänvisas till att alla är belägna i Norrlands inland och präglas av glesa strukturer, stora 
naturområden och liknande geografiska förutsättningar. Detta kan vara en anledning till att 
det går att finna likartade strategier i samtliga kommuner samt varför naturturismen 
dominerar. Om kommuner i andra landsdelar eller med olikartade geografiska 
förutsättningar skulle ha inkluderats i undersökningen skulle utkomsten möjligtvis varit 
annorlunda.  
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