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SSAMMANFATTNING 
Mellan åren 1996-2011 minskade befolkningen i mer än hälften av Sveriges kommuner. Syftet 
med studien är att undersöka om och i sådana fall hur krympande kommuner hanterar sin 
negativa befolkningsutveckling i översiktsplanen. Vidare handlar syftet om att finna mönster 
och avvikelser i både de fall kommunerna innehar och inte innehar ett resonerande kring och ett 
angreppssätt (strategier och metoder) mot själva situationen.  

 
Totalt 23 stycken översiktsplaner har legat till grund för studien vilken bygger på en innehålls-
analys utifrån undersökningskategorierna: nuläge, prognos och mål samt angreppssätt. Med-
hjälp av analysverktygen har kommunernas medvetenhet och angreppsätt, men även av-
saknaden av dessa, försökts identifierats. Arbetet har även gjort en ansats till att belysa vad som 
egentligen är kommunernas huvudsakliga syfte med deras översiktsplaner. Trots att översikts-
planen innehar rollen av en långsiktig och strategiskt mark- och vattenanvändningsplan före-
faller det i denna studie som om den även kan anta andra roller. 
 
Efter en kartläggning av kommunernas syn och hantering beträffande den negativa befolknings-
utvecklingen kan flera slutsatser dras. Bland annat tycks det finnas en stor medvetenhet när det 
gäller den dåtida och nutida befolkningsutvecklingen, men inte när det gäller den framtida. De 
mål och angreppssätt som kunde identifieras verkade därtill vara tämligen tillväxtorienterade 
med fokus på nya invånare och företag.  
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11..INLEDNING 
I följande kapitel redovisas uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställningar, vilka ligger 
till grund för själva studien, samt studiens avgränsning.  
 
1.1.Problemformulering 
Mellan åren 1996-2011 minskade befolkningen i mer än hälften av Sveriges kommuner (59 
procent), detta trots att Sveriges befolkning totalt sett ökade med 7 procent. Krympande städer 
är ett begrepp som ofta används när det handlar om en minskning i en stads befolkning. Be-
greppet myntades ursprungligen i Tyskland och användningen av begreppet tog verklig i fart i 
början av 2000-talet. Krympande städer är emellertid ett begrepp som få svenska kommuner vill 
identifiera sig med. Det kan vara en besvärlig självbild att handskas med då krympningen är en 
situation som ogärna samtalas kring med invånare och företag (Johansson 2012: 195-199).   
 
Sverige är därtill ett av de länder som i EU urbaniseras i snabbast takt. Detta innebär att några 
kommuner växer men att också fler kommuner står inför en situation där befolkningsantalet 
succesivt minskar (Syssner 2014: 6-10). Hur översiktsplaneringen i krympande kommuner 
förhåller sig till faktumet att de krymper är då inte bara en intressant fråga utan även en högst 
dagsaktuellt sådan. I lokal och regional utvecklingspolitik har normen dock länge varit tillväxt. 
Kommunala företrädare pratar ogärna om att deras kommun minskar i befolkning då utebliven 
tillväxt just ses som ett politiskt misslyckande (ibid). 
 
Intressant att studera är följaktligen hur de svenska kommunerna i sina kommunala översikts-
planer – vilka ska behandla kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning – förhåller sig 
till det faktum att de krymper. Finns det en medvetenhet och resonerande kring situationen, 
som alltså är ett högst dagsaktuellt problem för flertalet av de svenska kommunerna, eller talas 
det likväl om visionära tillväxt vilka ser bra ut politiskt men som i verkligheten förefaller vara 
omöjliga att uppnå?  
 
 
1.2.Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om och i sådana fall hur krympande kommuner hanterar sin 
negativa befolkningsutveckling i översiktsplanen. Vidare handlar syftet om att finna mönster 
och avvikelser i både de fall kommunerna innehar och inte innehar ett resonerande kring och ett 
angreppssätt (strategier och metoder) mot själva situationen.  
 

1.3.Frågeställning 
- Kan det i kommunernas översiktsplaner utläsas en medvetenhet beträffande den negativa 
befolkningsutvecklingen och hur ser de i sådana fall på sin demografiska framtidsutveckling?  

- Vad har kommunerna för strategier och metoder för att hantera situationen med den 
krympande befolkningen? Eller finns det en uttalad tillväxtdiskurs där det tydligt planeras för 
tillväxtorienterade.scenarion? 
 
- Vilket är kommunernas huvudsakliga syfte med översiktsplanen? Är det ett långsiktigt och 
strategiskt plandokument för mark- och vattenanvändningen eller tenderar det till att vara något 
annat? 

 
1.4.Avgränsning 
Arbetet är till mycket avgränsat till att enbart studera hur de undersökta kommunerna, i sina 



gällande översiktsplaner, ser på sin dåtida, nutida och framtida befolkningsutveckling be-
träffande perspektiven nulägesanalys, prognos och mål samt angreppssätt. Frågan varför 
kommunernas befolkningssituation är som de är går följande arbete därför inte närmre in på, 
utan vissa mer generella drag gällande denna fråga dras närmast i förbifarten. Det intressanta är 
i denna studie hur ett stort antal av Sveriges krympande kommuner behandlar sin negativa 
befolkningsutveckling för att därmed kunna finna eventuella mönster och avvikelser i upp-
fattningen och hanteringen av denna fråga. Att mer grundligt studera varje kommun och enskilt 
fall beträffande orsakerna till befolkningsutvecklingen blir följaktligen svårt eftersom studien 
och frågan som denna studerar just kräver ett relativt stort undersökningsmaterial. Eftersom 
kommunerna också har varierande förutsättningar i både lokalisering samt i demografisk såväl 
som geografisk utbredning har de sålunda troligen lika varierande orsaker. Det skulle därför 
behöva göras djupare fallstudier angående frågan i varje enskilt fall. Denna studie är dock en 
bredare kartläggning med en tvärsnittsdesign snarare än en fallstudie som forskningsdesign. Det 
intressanta är som sagt att finna mönster och avvikelser för att vidare finna tänkbara och 
uttalade diskurser eller samspråkande vilka i sådana fall kan vara intressanta att tolka och 
analysera ytterligare. En direkt avgränsning är även att det endast är kommunernas översikts-
planer som studeras. Eventuella utfall och slutsatser kan därför endast fås och dras utifrån det 
skrivna i dessa planer. Det är möjligt att uppfattningen och hanteringen av en viss befolknings-
utveckling behandlas i också andra kommunala dokument än enbart i den kommunala 
översiktsplanen. Möjligen kanske frågan till och med behandlas bättre i andra dokument som 
exempelvis dokumentet för den kommunala budgeten. Följande uppsatts speglar alltså endast 
det som kommunerna lyfter i den gällande översiktsplanen, men en studie här kan likväl vara 
givande, då i synnerhet eftersom den kommunala översiktsplanen ska vara ett politiskt 
dokument som ska hantera den långsiktiga planeringen av kommunens mark- och vatten-
områden. Slutligen är också uppsatsen i sin helhet avgränsad till att vara skriven inom ramen för 
ett kandidatarbete omfattande 15 högskolepoäng.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



22..METOD.OCH.FORSKNINGSDESIGN 
I detta kapitel redovisas val av forskningsdesign, metod samt urval och genomförande för det 
material som är framtagen att studeras. 

2.1.Tvärsnittsdesign 
För att närma sig arbetets syfte och frågeställningar ligger alltså de krympande kommunernas 
aktuella översiktsplaner till underlag. Eftersom det frågas efter en övergripande kartläggning av 
situationen med en krympande befolkning och hur denna fråga behandlas i kommunernas över-
siktliga planarbete i Sverige behövs följaktligen en relativt bred och omfattande täckning. 
Tvärsnittsdesign är då den forskningsdesign som arbetet har använts sig av för att få en till-
räckligt stor täckning av undersökningsmaterial. Bryman (2002: 56-57) skriver att tvärsnitts-
design är en allmängiltigare term som föredras före termen surveydesign eftersom den också 
inrymmer många andra metoder (strukturerade observationer, innehållsanalys offentlig statistik 
och dagböcker) vilka inte hör till de mer traditionella metoder som vanligtvis brukas förknippas 
med surveystudier. Det som gör tvärsnittsdesign till en lämplig forskningsdesign i detta arbete 
är framförallt dess tillämpning i studerandet av fler än ett fall. Bryman (ibid) skriver vidare att 
det i en tvärsnittsdesign just samlas in kvantifierbar data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt 
- i denna uppsats från ett större antal översiktsplaner.  

2.2 Innehållsanalys 
Den valda metoden är innehållsanalys som inryms i den ovan nämnda forskningsdesignen då 
dess angreppssätt just handlar om att analysera data från dokument och texter för att kunna 
kvantifiera dess innehåll utifrån förutbestämda kategorier. Bryman (2002: 190-191) skriver att 
objektivitet och systematik är två viktiga egenskaper eller drag inom innehållsanalysen. 
Objektiviteten handlar om att forskaren tydligt återger hur kategoriseringen av råmaterialets 
innehåll går till för att undersökarens personliga värderingar ska påverka processen i så liten 
utsträckning som möjligt. Analysen ska följaktligen följa de valda regler som formulerats i det 
enskilda fallet. Systematiken innebär sedan att reglerna efterföljs på ett konsekvent sätt för att få 
ett så jämnt resultat och så få felkällor som möjligt. Följderna av dessa två egenskaper är att 
också andra forskare, som följer samma regler, kommer fram till samma resultat. Givetvis kan, 
subjektiva skevheter, exempelvis i form av personliga värderingar, förekomma i forskarens val 
av regler, men när reglerna väl har formulerats ska de kunna praktiseras utan att några sådana 
skevheter uppenbaras (ibid).  
 
Innehållsanalysens tillvägagångssätt är ytterligare skildrad av Denscombe (2009: 307-308) som 
skriver att den också har en viss logisk uppbyggnad. Proceduren börjar med att ett urval av 
lämpligt undersökningsmaterial görs utifrån tydligt formulerade kriterier. Därefter är det 
lämpligt att bryta ner texten i mindre analysenheter vilka exempelvis kan utgöras av samtliga 
ord, rubriker eller av hela stycken och meningar. Sedan utarbetas, i likhet med Brymans 
skrivelser, relevanta kategorier för analysen av data vilka kan ha formen av ”nyckelord” som på 
något sätt är förknippade med temat på undersökningen. När ovanstående delar väl är gjorda 
kan det undersökta materialet eller analysenheterna börja kodas i överensstämmelse med 
kategorierna. Koderna kan både skrivas in direkt i texten med efterföljande noteringar eller 
matas in i ett datorprogram som är speciellt beskaffad för analysuppgiften. Analysen i sig kan 
sedan delas in i två delar där den första handlar om att räkna förekomsten av enheterna. Den 
andra delen handlar istället om att analysera enheterna beträffande deras frekvens eller för-
hållande till andra enheter vilket är (ibid). Denna studie utgår dock i huvudsak från den andra 
analysdelen.  

Innehållsanalysen är en lämplig metod i detta arbete eftersom den just möjliggör en bred och 
omfattande kvantifiering av innehållet i översiktsplanerna. En kvantifiering av innehållet, som 



naturligtvis har följt ovan nämnd procedur, möjliggör i sin tur till en övergripande förståelse för 
hur situationen i Sverige ser ut. Bergström och Boréus (2005: 77-84) skriver också om hur inne-
hållsanalys just är en bra metod för att skapa en överblick över ett större material och för att ge 
underlag och finna mönster till olika jämförelser. Mönster och då även avvikelser, vilka ut-
tryckligen efterfrågas i arbetets syfte och frågeställningar, borde därför kunna utläsas medhjälp 
av innehållsanalysen. Innehållsanalysen inbegriper emellertid även möjligheten att avslöja 
”dolda” sidor av det som kommuniceras i texterna oberoende av författarens medvetna avsikt. 
Analysen gällande förekomst, frekvens och förhållande kan nämligen ge ledtrådar till ett djupare 
rotat och eventuellt oavsiktligt budskap (Denscombe 2009: 307-308). Möjligen kan det verkliga 
syftet med kommunernas översiktsplaner, vilket också efterfrågas i frågeställning, sålunda ut-
läsas eller i alla fall närmas.  

Den stora fördelen med innehållsanalysen är alltså dess styrka i att kvantifiera innehållet i en 
text. Metoden är därtill tämligen ”öppen” i och med dess tydliga fokus på objektivitet och 
systematik gällande utredningsproceduren. Replikationer och uppföljningar är därmed enkla att 
göra av andra forskare vilket ger den en relativ hög pålitlighet och reliabilitet (Bryman 2002: 
203-204). Metodens nackdelar och begränsningar är framför allt att den just är rotat i det 
mätbara och då har en tendens att enbart lyfta ut enheterna och dess betydelse från den ur-
sprungliga kontexten och då även från författarens föresatser. Trots att Denscombe skriver att 
metoden kan användas för att finna det ”dolda” delarna i en text lyfter han samtidigt hur den 
har en inbyggd svårighet att hantera texters underförstådda meningar. Innehållsanalys är på 
många vis ett primitivt redskap som fungerar bäst när den appliceras på texter som är enkla, 
direkta och påtagliga. Ju mer subtila och invecklade innebörder en text inbegriper, desto mindre 
användbar blir innehållsanalys som verktyg (Denscombe 2009: 308-309).  

22.3 Urval och utförande 
Både Bryman och Denscombe skriver alltså att urvalet till det undersökta materialet bör utgå 
från tydliga urvalskriterier. Lämpligt undersökningsmaterial i förhållande till frågeställningen är 
till att börja med självfallet de kommunala översiktsplanerna. Vilka översiktsplaner som väljs att 
studeras beror i sin tur på vilka kommuner som har haft en minskning i populationen under en 
viss tidsperiod (en negativ befolkningsutveckling). Den avgränsade tidsperioden är vald mellan 
åren 1990-2014 för att minskningen just ska ha skett under de senaste årtiondena. Befolknings-
minskningen ska nämligen fortfarande vara ett aktuellt fenomen i kommunen idag och inte en 
företeelse som ägde rum för säg 40 eller 50 år sedan. Med detta i åtanke kan det givetvis frågas 
varför inte avgränsningen är ännu mindre och då framför allt senare i tiden. Det enkla svaret till 
detta är arbetets fokusering på det skrivna i kommunernas översiktsplaner. För att undersöka 
hur situationen med en minskande befolkning ses och behandlas i översiktsplanerna måste 
självfallet en sådan situation just ha föregått översiktsplanerna. De kommunala översikts-
planerna har, av samma anledning, begränsats till att inte vara äldre än år 2000. Det studerade 
materialets tidsspann är följaktligen mellan åren 2000-2015. Sammanfattat grundar sig urvals-
kriterierna i att befolkningsminskningen ska vara ett dagsaktuellt fenomen och att översikts-
planerna ska vara tillräckligt nya för att kunna behandla detta fenomen.  
 
Mellan åren 1990-2014 hade 156 av Sveriges totalt 290 kommuner en befolkningsutveckling 
med ett negativt utfall (Statiska centralbyrån 2015). Denna studie fokuserar dock på de 
kommuner som räknat i procent har minskat mest i befolkning eftersom det är där den 
krympande situationen är som mest påtaglig. En gräns på minst 20 procent i negativ tillväxt är 
därför satt för att dels få ett tillräckligt stort antal lämpligt undersöksmaterial, dels för att 
materialet inte ska bli för omfattande att studera. 29 stycken översiktsplaner inbegrips utifrån 
detta första urvalskriterium. Utifrån det andra kriteriet, beträffande en aktuell översiktsplan som 
inte är äldre än år 2000, återfinns därefter 24 översiktsplaner. Hofors kommun faller dessvärre 
bort på grund av praktiska problem med att få tillgång till deras kompletta översiktsplan.  



Representativeten hos urvalet (de kvarvarande 23 översiktsplanerna) får vidare ses som god 
eftersom det är en relativt bred täckning av Sveriges krympande kommuners översiktsplaner 
som görs. Dessutom utgörs urvalet av de kommuner som har den absolut mest påtagliga 
befolkningsminskningen. Översiktsplanerna är därtill indelade i grupperingarna 2000-2004, 
2005-2009 och 2010-2015, vilka är konstruerade utifrån de år som översiktsplanerna är antagna, 
för att se om utfallen skiljer sig åt mellan äldre och nyare översiktsplaner. Totalt 23 stycken 
översiktsplaner ligger alltså till underlag för studien. 
 
I enlighet med den procedur som innehållsanalysen innebär är översiktsplanerna, i denna 
studie, nedbrutna till mindre analysenheter, vilka i detta fall inbegriper samtliga ord. Visuella 
bilder och illustrationer behandlas därför inte i studien förutsatt att de inte inbegrips av ord. 
Nedan följer de relevanta kategorier som används till själva analysen av textmaterialet. Deras 
relevans utgår till mycket från tidigare forskning inom samma område och då framför allt från 
de valda teoretiska utgångspunkterna. Det är emellertid möjligt att andra kategorier och nyckel-
ord hade fått ett annat utfall i resultatet.  
 
NNuläge 
Denna kategori syftar till att bidra till förståelsen om och i sådana fall hur kommunerna i 
översiktsplanerna ser på sin negativa befolkningsutveckling. Frågan är om det finns en med-
vetenhet kring situationen eller inte. Nyckelord: befolkning, invånare, demografi. 
 
Prognos.och.mål 
Kategorin avser att redogöra för kommunernas demografiska framtidsutsikter. Frågan är om de 
i framtiden ser sig som en kommun med en minskande eller växande befolkning både i sina 
framtidsutsikter och i sina målsättningar. Nyckelord: prognos, mål, vision, framtid, befolkning, 
invånare, demografi. 
 
Angreppssätt  
I denna kategori undersöks hur kommunerna hanterar situationen med den negativa be-
folkningsutvecklingen. Frågan är om det kan utläsas några särskilda metoder och strategier och 
då utifrån generella mönster och avvikelser. Nyckelord: metoder, strategier, åtgärder, tillväxt, 
befolkning, invånare, demografi.  
 
Analysenheterna (samtliga ord i översiktsplanerna) kodas i denna studie i överensstämmelse 
med kategorierna medhjälp av datorprogrammet Nvivo som är speciellt konstruerad till att 
analysera data genom sitt ordbehandlingsprogram. Datorprogrammet möjliggör att samtliga 
översiktsplaner kan sökas igenom synkroniserat utifrån de utvalda nyckelorden. Resultaten kan 
därefter lagras som textfiler i programmet. Den stora fördelen med användningen av ord-
behandlingsprogram är framförallt deras förmåga att hantera stora mängder data som den 
dessutom kan lagra, koda och återanvända. Den stora nackdelen är att det finns en risk att 
överskatta datorns förmåga att faktiskt utföra analysen. Eftersom datorn inte fattar några 
begreppsmässiga beslut är det upp till forskaren att själv avgöra vilka ord och teman som är 
viktiga att rikta in sig på och vad som ska bli nästa analytiska steg (Denscombe 2009: 388-389). I 
detta arbete har därför också resultatet av kodningen skrivits in i ett Word-dokument med efter-
följande noteringar vilket alltså är ett annat alternativ till användningen av ett ordbehandlings-
program för att sedan lättare kunna utföra analysen (ibid: 307-308).   
 
Nedan visas befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som visar på befolknings-
data mellan åren 1990-2014. Informationen har dock bearbetats i ett Excel-dokument för att få 
ut beräkningar både i antal och i procent för befolkningsminskningen i varje kommun. I nedan-
stående bild visas även vilket år varje översiktsplan är antagen. De kommuner som innehar en 
äldre översiktsplan än år 2000 studeras följaktligen inte i denna uppsats. 



……………………………(Statistiska centralbyrån 2015) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkmängden i Sveriges kommuner 1990-2014
Enligt indelningen 1 januari 2015

Kommun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Åsele 4 114 4 143 4 049 4 127 4 009 4 012 3 924 3 845 3 789 3 710
Överkalix 4 744 4 736 4 714 4 739 4 671 4 560 4 509 4 419 4 366 4 304
Sorsele 3 547 3 524 3 496 3 480 3 424 3 392 3 337 3 323 3 281 3 244
Dorotea 3 752 3 737 3 753 3 792 3 634 3 617 3 522 3 492 3 441 3 364
Strömsund 16 093 16 010 15 804 15 660 15 524 15 316 15 081 14 825 14 575 14 244
Hagfors 16 121 16 034 15 862 15 879 15 554 15 407 15 136 14 828 14 562 14 400
Bräcke 8 739 8 668 8 559 8 593 8 495 8 333 8 186 7 990 7 864 7 744
Hällefors 9 346 9 199 9 026 8 992 8 909 8 710 8 565 8 424 8 252 8 095
Laxå 7 622 7 487 7 342 7 351 7 256 7 065 6 964 6 812 6 803 6 770
Pajala 8 424 8 420 8 399 8 361 8 278 8 119 7 991 7 848 7 779 7 647
Malå 4 154 4 158 4 125 4 053 4 044 3 981 3 934 3 866 3 821 3 723
Kramfors 24 555 24 335 24 083 24 060 23 765 23 449 23 084 22 730 22 333 21 869
Ånge 12 587 12 576 12 437 12 418 12 316 12 038 11 838 11 729 11 497 11 368
Jokkmokk 6 726 6 660 6 598 6 594 6 573 6 507 6 511 6 412 6 305 6 146
Ljusnarsberg 6 488 6 487 6 478 6 386 6 383 6 261 6 129 6 001 5 859 5 755
Munkfors 4 816 4 799 4 745 4 726 4 684 4 658 4 558 4 484 4 344 4 204
Ragunda 7 078 6 983 6 872 6 861 6 829 6 748 6 667 6 598 6 540 6 489
Storuman 7 735 7 708 7 731 7 583 7 460 7 438 7 359 7 314 7 177 7 071
Övertorneå 6 093 6 167 6 234 6 224 6 159 6 063 5 999 5 962 5 868 5 746
Arjeplog 3 753 3 743 3 727 3 730 3 676 3 697 3 615 3 575 3 517 3 455
Storfors 5 299 5 277 5 230 5 293 5 316 5 147 5 043 4 971 4 872 4 807
Norsjö 5 371 5 333 5 314 5 244 5 250 5 120 5 036 4 960 4 850 4 804
Hofors 12 028 11 879 11 694 11 718 11 551 11 368 11 239 11 191 10 987 10 780
Torsby 15 105 15 076 15 055 14 981 14 797 14 660 14 556 14 346 14 142 13 943
Filipstad 13 341 13 296 13 227 13 152 13 009 12 713 12 507 12 316 12 104 11 893
Sollefteå 24 840 24 758 24 556 24 412 24 234 23 936 23 747 23 285 22 854 22 400
Bengtsfors 11 927 11 805 11 699 11 636 11 614 11 500 11 384 11 290 11 204 11 032
Arvidsjaur 8 081 8 014 7 965 7 879 7 974 7 788 7 716 7 546 7 401 7 233
Vilhelmina 8 509 8 452 8 406 8 456 8 488 8 371 8 314 8 279 8 125 8 006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Åsele 3 624 3 563 3 499 3 410 3 375 3 322 3 271 3 265 3 180 3 133
Överkalix 4 206 4 118 4 058 3 993 3 933 3 872 3 859 3 795 3 715 3 670
Sorsele 3 195 3 132 3 046 2 981 2 957 2 905 2 867 2 811 2 733 2 743
Dorotea 3 353 3 294 3 247 3 226 3 156 3 082 3 069 2 993 2 914 2 900
Strömsund 13 938 13 643 13 371 13 267 13 112 12 931 12 782 12 679 12 532 12 286
Hagfors 14 059 13 923 13 797 13 648 13 496 13 337 13 127 12 993 12 804 12 636
Bräcke 7 577 7 400 7 406 7 359 7 282 7 192 7 202 7 109 7 009 6 865
Hällefors 8 025 7 879 7 794 7 712 7 688 7 627 7 539 7 475 7 361 7 333
Laxå 6 699 6 577 6 471 6 366 6 267 6 136 6 046 5 922 5 870 5 786
Pajala 7 480 7 319 7 206 7 053 6 925 6 798 6 688 6 522 6 429 6 309
Malå 3 610 3 579 3 553 3 498 3 464 3 421 3 348 3 338 3 369 3 295
Kramfors 21 382 7 655 20 711 20 508 20 383 20 107 19 816 19 663 19 473 19 214
Ånge 11 234 7 758 10 948 10 897 10 821 10 692 10 604 10 442 10 323 10 148
Jokkmokk 6 019 7 862 5 782 5 633 5 599 5 534 5 491 5 406 5 305 5 210
Ljusnarsberg 5 651 7 965 5 482 5 415 5 389 5 317 5 243 5 188 5 129 5 055
Munkfors 4 162 8 069 4 086 4 075 4 039 3 995 3 936 3 880 3 814 3 793
Ragunda 6 313 8 172 6 079 5 948 5 894 5 796 5 806 5 747 5 681 5 609
Storuman 6 934 8 275 6 679 6 595 6 554 6 507 6 432 6 383 6 304 6 227
Övertorneå 5 602 8 379 5 391 5 331 5 244 5 229 5 168 5 092 4 972 4 920
Arjeplog 3 384 8 482 3 291 3 259 3 224 3 159 3 151 3 089 3 146 3 143
Storfors 4 725 8 585 4 605 4 559 4 569 4 542 4 526 4 495 4 383 4 363
Norsjö 4 689 4 642 4 541 4 478 4 483 4 466 4 437 4 380 4 363 4 361
Hofors 10 624 10 501 10 372 10 338 10 237 10 197 10 091 10 039 9 896 9 873
Torsby 13 725 13 552 13 404 13 311 13 086 12 960 12 946 12 878 12 707 12 508
Filipstad 11 598 11 389 11 178 11 121 11 081 11 017 10 952 10 782 10 682 10 626
Sollefteå 21 978 21 624 21 384 21 317 21 207 20 976 20 849 20 679 20 538 20 442
Bengtsfors 10 896 10 685 10 516 10 436 10 335 10 225 10 080 9 957 9 897 9 841
Arvidsjaur 7 148 7 129 7 017 6 948 6 894 6 814 6 791 6 751 6 665 6 622
Vilhelmina 7 918 7 730 7 655 7 588 7 422 7 327 7 280 7 220 7 220 7 156

2010 2011 2012 2013 2014 Förändring % ÖP
Åsele 3 039 3 007 2 958 2 875 2 838 -1276 -31% 2 014
Överkalix 3 611 3 549 3 497 3 436 3 409 -1335 -28% 2 008
Sorsele 2 736 2 729 2 673 2 595 2 565 -982 -28% 2 001
Dorotea 2 878 2 862 2 794 2 757 2 757 -995 -27% 1 990
Strömsund 12 185 12 171 12 138 11 984 11 873 -4220 -26% 2 014
Hagfors 12 480 12 282 12 170 12 071 11 921 -4200 -26% 2 002
Bräcke 6 885 6 750 6 655 6 559 6 463 -2276 -26% 2 003
Hällefors 7 220 7 140 6 988 6 982 6 936 -2410 -26% 1 994
Laxå 5 686 5 622 5 552 5 580 5 664 -1958 -26% 2 015
Pajala 6 282 6 270 6 279 6 299 6 303 -2121 -25% 2 011
Malå 3 274 3 230 3 196 3 155 3 115 -1039 -25% 2 001
Kramfors 18 911 18 742 18 516 18 450 18 435 -6120 -25% 2 013
Ånge 10 053 9 839 9 639 9 548 9 484 -3103 -25% 2 004
Jokkmokk 5 170 5 119 5 086 5 066 5 086 -1640 -24% 2 011
Ljusnarsberg 4 931 4 870 4 848 4 875 4 913 -1575 -24% 2 002
Munkfors 3 771 3 702 3 642 3 656 3 656 -1160 -24% 2 013
Ragunda 5 590 5 501 5 466 5 458 5 440 -1638 -23% 2 006
Storuman 6 120 6 026 6 006 5 954 5 955 -1780 -23% 2 011
Övertorneå 4 812 4 810 4 772 4 709 4 711 -1382 -23% 2 004
Arjeplog 3 161 3 114 3 054 2 980 2 907 -846 -23% 1 990
Storfors 4 273 4 218 4 150 4 131 4 106 -1193 -23% 2 013
Norsjö 4 304 4 237 4 172 4 175 4 180 -1191 -22% 2 010
Hofors 9 741 9 578 9 521 9 511 9 431 -2597 -22% 2 008
Torsby 12 414 12 312 12 219 12 013 11 992 -3113 -21% 2 011
Filipstad 10 562 10 514 10 549 10 563 10 613 -2728 -20% 1 990
Sollefteå 20 255 19 964 19 736 19 623 19 776 -5064 -20% 1 990
Bengtsfors 9 791 9 680 9 588 9 550 9 556 -2371 -20% 2 013
Arvidsjaur 6 529 6 494 6 467 6 471 6 484 -1597 -20% 2 002
Vilhelmina 7 135 7 048 6 941 6 887 6 848 -1661 -20% 2 000



33. OMRÅDESÖVERSIKT  
Följande kapitel redovisar en översikt för hur forskning, myndigheter och offentliga styrmedel 
uppfattar och behandlar frågan beträffande krympande kommuner och planeringen kring detta 
fenomen. Områdesöversikten är också indelad i ett avsnitt för forskning och i ett avsnitt för 
myndigheter och offentliga styrmedel. 
 
3.1 Forskning  
3.1.1 Tidigare forskning 
En stor del av den forskning som har bedrivits angående krympande städer och kommuner har 
handlat om orsakerna till dessa processer (Oswalt 2005: 10-20, Oswalt 2006b: 11-15, Hollander 
2011: 10-18). Ganser och Piro (2012: 1-3) skriver också hur den existerande litteraturen 
mestadels har behandlat krympningens orsak – i detta fall orsaken till en minskning eller 
nedgång i befolkning eller i ekonomi – och hur detta fenomen kan definieras och förstås. Vidare 
skriver de hur forskare och praktiker från Nordamerika och Europa i flera decennier har 
fokuserat på att hantera tillväxt och på fysiska förnyelser av urbana områden, men forskning av-
seende krympande städer (shrinking cities) och regioner sägs vara betydligt mindre behandlat i 
forskningen. 
 
Ganser och Piro (2012: 56-58) skriver vidare hur urban och regional planering växte fram i en 
tid när samhället, egentligen sedan industrialiseringens upprinnelse, var nödgat att hantera alla 
de problem som den snabba tillväxten innebar. Givetvis fanns det krympande städer även under 
historien, men fenomenet sägs framför allt har diskuterats under 1900-talets slut när demo-
grafiska problem i form av dels folkomflyttningar, dels i form av en växande äldre befolkning 
började göra sig påtaglig i västvärlden och då framför allt i Tyskland. Ganser och Piro (2012: 5) 
lyfter sålunda frågan om det nu under 2000-talet istället finns ett behov av ett nytt paradigm 
inom samhällsplanering och hur fysisk planering kan förändras eller svara till de utmaningarna 
som väntar i många av de städer som krymper. Behövs det mer eller mindre strategisk 
planering? De slutsatser som kan utläsas handlar också just om ett nytt sätt att tänka, men att det 
då skiljer sig i planerandet mellan ett scenario med respektive utan tillväxt. Ett paradigm i 
planeringen sägs slutligen kunna luta mot att mer styrande åtgärder och angreppssätt från 
statliga eller regionala styren är mer passande eller naturliga i situationer som karakteriseras av 
krympning, och att ett mer liberalt angreppssätt, där det handlar om att följa strömmen och 
utvecklingen (go with the flow), är mer användbart i situationer som utmärkes av tillväxt 
(Ganser ovh Piro 2012: 257-259).  
 
I en svensk kontext när det handlar om krympande kommuner och konsekvenserna därav kan 
framförallt Fjertorps rapport ”Hur påverkas kommunernas ekonomi av befolkningsförändringar” 
lyftas efter hans studie av Sveriges samtliga 290 kommuner. De samlade slutsatserna som kan 
dras av studien är att befolkningsförändringar är kostsamma för kommunerna oavsett om de 
har en ökande eller minskande befolkningsutveckling (Fjertorp 2013: 7-8, 28).  
 
Syssner (2014: 9-10) skriver vidare i den svenska kontexten att ungefär hälften av Sveriges 290 
kommuner krymper, men att detta är ett fenomen som är förhållandevis obeforskat. I likhet 
med Piro och Ganser lyfter Syssner hur internationell forskning, men även svensk forskning, om 
lokal utveckling i samhällsplaneringen i stor utsträckning har handlat om tillväxt och 
tillväxtpolitik. Få studier sägs ha handlat om hur städer och kommuner arbetar strategiskt och 
långsiktigt med att istället anpassa sig efter en negativ befolkningsutveckling och de 
konsekvenser som blir därav. Syssners studie av fem krympande kommuner i Östergötland visar 
därtill att kommunala företrädare har svårt att prata om det faktum att befolkningsantalet 
krymper. Normen tycks också i lokal och regional utvecklingspolitik fortsatt vara tillväxt. Före-
trädarna tycks även se utebliven tillväxt som ett politiskt misslyckande trots att förändringar på 
nationella och internationella nivåer oftast kan förklara befolkningsminskningen och den ute-



blivna tillväxten. Syssners sammanfattande slutsats är att krympande kommuner istället bör 
utveckla en lokal anpassningspolitik där samverkan och organisering av olika slag kan vara 
möjliga angreppssätt (Syssner 2014: 38-45). 
 
Det som denna studie kan bidra med är alltså en bredare kartläggning av situationen i de 
svenska kommunerna - i detta fall 23 kommuner vilka för övrigt befinner sig bland de 
kommuner som har den största procentuella befolkningsminskning - och då hur de förhåller sig 
till sin situation. Det intressanta blir om Syssners slutsatser ovan också gäller för flera andra 
kommuner och då i synnerhet kommuner som tycks befinna sig i en ännu ”värre” situation - 
avgränsat till deras procentuella minskning. Viktigt att poängtera är att studien endast är 
avgränsad till översiktsplanerna. Huvudsaken är likväl att se hur kommunerna i sina översikts-
planer förhåller sig till det långsiktiga och strategiska arbetet gällande sin befolkningsutveckling. 
En lika bred studie inom detta område och gällande denna fråga verkar sammantaget, efter en 
genomgång av både internationell och svensk forskning (vilken fortsätter nedan fast under mer 
tematiska uppdelningar), inte ha gjorts tidigare.  
 
33.1.2 Fenomenet 
Termen krympande kommuner jämförs och till viss del likställs i detta arbete till krympande 
städer eller shrinking cities som är den internationella benämningen för fenomenet. Ganser och 
Piro (2012: 74-75) skriver hur shrinking cities är en nyligen uppfunnen term som är ursprungen 
ur Tyskland. De gör gällande att de första bidragen till debatten om shrinking cities kan finnas i 
boken ”Neue Urbanität” vilken utgavs år 1987 av Häußermann och Siebel och som just be-
handlar relationen mellan växande och avtagande städer. Termen definieras och refereras också 
vidare av Ganser och Piro till att innefattas av städer med en minskande eller avtagande be-
folkning samt ekonomi (ibid). Ordet förlust eller dess närsläktade ord nedgång beskrivs som 
passande termer till fenomenet och kan liknas vid en nedåtgående spiral: 
 
”structural economic weakness and a lack of jobs and job training opportunities; the departure of 
the young and skille; empty housing; rising poverty; a high percentage of old people; dwindling tax 
revenue to invest, all of which combine to reinforce the existing structural economic weakness – 
generates an overall downward spiral encompassing every aspect of urban life in form of structural 
shrinkage”. (Kaltenbrunner 2006 se Ganser och Piro 2012: 75) 
 
Liknande definitioner för shrinking cities, som Ganser och Piro lyfter fram ovan, innehar Oswalt 
(2005:12) som också menar att fenomenet handlar om en nedgång i stadens population och 
ekonomiska aktivitet. I Hollanders (Hollander 2011: 135) studier över krympande städer 
definieras enbart fenomenet med att enbart innebära en minskning i en stads befolkning. I 
denna studie är det också just en minskning i befolkningen som står till grund för benämningen 
av krympande kommuner. En viss översättning från stad till kommun har därför gjorts i denna 
studie. Det finns emellertid en hel del likheter mellan de svenska forskare som behandlar 
”krympande kommuner” i Sverige och mellan de mer internationella forskare som studerar 
shrinking cities fast då på en helt annan skalnivå. Fjertorp (2013: 29-30) lyfter exempelvis också 
hur en nedgång i befolkningen i en kommun kan ses som en negativ spiral när kostnadsnivåerna 
blir allt högre ju ”sämre” befolkningsutveckling är. Slutsatsen som Fjertorp drar av detta är att 
de svenska krympande kommunerna, vilka alltså utgör cirka hälften av landets kommuner, 
riskerar att få en allt mer tynande tillvaro om deras negativa befolkningsutveckling fortskrider 
(ibid). En nedgång i befolkningen utgör följaktligen även en nedgång i ekonomiska resurser, 
dock inte nödvändigtvis direkt per invånare och skattebetalare, men färre invånare kommer 
istället att få finansiera bland annat den fysiska infrastrukturen som blir överdimensionerad i 
och med krympningen (Syssner 2014: 9-10). 
 
 



33.1.3 Stad och land 
Forsberg (Forsberg et al 2005: 203-204) skriver att urbaniseringen, befolkningsomflyttningen 
från landsbygd till stad, har varit en av de största utmaningarna i den moderna planeringen. Ur 
planeringssynpunkt var den problematisk både i städerna, där det gällde att hitta bostäder åt de 
nya stadsborna, samt i frånflyttningsorterna och på landsbygden, där det gällde att hantera 
konsekvenserna av minskningen av den förvärvsarbetande (skattebetalande) befolkningen. Det 
var likväl staden och inte landsbygden som vid urbaniseringens utveckling under 1900-talet 
fångade forskarnas nyfikenhet och planerarnas arbetsinsatser. Insatserna i forskningen av staden 
visade på logiken i människornas omflyttning eftersom det framväxande industrisamhället och 
dess produktionsform gynnades av en kompakt bosättning. I Sverige nådde urbaniseringen sin 
kulmen under 1950- och 1960-talet vilket blev en stor prövning för samtidens samhälls-
planering. Resultatet av samhällsplaneringen och dess planeringsambitioner blev miljon-
programmets bostadsutbyggnad, välfärdssamhällets vård- och omsorgsinstitutioner samt 
konsumtionssamhällets affärscentrum. Under en kort tid byggdes således den låga boende-
standard, som hade präglat de svenska bostäderna från tiden innan andra världskriget, bort. 
Forskarna och planerarna blev följaktligen de sociala konstruktörer som skulle skapa det goda 
samhället. Sedan kom oljekrisen 1972 och symbiosen mellan forskare och planerare försvann 
när det plötsligt blev uppenbart att tillväxten hade sina begränsningar och när insikter som 
exempelvis de globala miljöhoten, de sociala problemen i miljonprogramsområdena, trafik- och 
segregationsproblem samtidigt började växa fram. Följden blev en mer planeringskritisk 
hållning från forskningens sida vilket visade sig i en urban- och samhällsinriktad forskning som 
huvudsakligen riktade in sig på att analysera konsekvenserna av olika planeringsåtgärder i 
städerna. Planeringen kom samtidigt att utvecklas till att bli mer hörsam till berörda boende, 
näringsidkare, och byggföretag gällande deras behov och önskemål (ibid: 204-205).  
 
Staden var ändå fortsatt i fokus och synen på landsbygden som en efterbliven, fattig och 
outbildad landsända levde kvar bland forskare och planerare. Under 1990-talet utvecklades 
sedan forskningen och planeringen till två spår. Det första spåret handlade om landsbygden som 
ett kulturarv, museum och rekreationsområde för trötta och utarbetade stadsbor. En sådan syn 
är ett utifrånperspektiv där landsbygden betraktades med det urbana livet som norm. Det andra 
spåret var ett mer inifrånperspektiv och tog ställningen som en slags lobbyorganisation med 
projekt under slagordet ”Hela Sverige ska leva” vilket till mycket kritiserade modernismen och 
”storsamhällets problemlösningsmodell”. Alltså, återigen lyfts en problembild av en landsbygd 
och då bland annat en bild som är avvikande från det urbana huvudspåret gällande ekonomisk 
utveckling (ibid: 205-206).  
 
I glesbygden fortsätter emellertid den divergerade trenden. En befolkningsminskning sker i 
dessa områden, men då främst inte beroende på en urbanisering innehållande en be-
folkningsflytt från land till stad, utan beroende på att det dör fler människor i förhållande till 
hur många som föds. Därtill har befolkningen i glesbygden en hög medelålder vilket ytterligare 
försvårar för en positiv demografisk utveckling (ibid: 208). Syssner skriver likväl att Sverige är 
ett av de länder i EU som urbaniseras i snabbast takt och att detta innebär att några kommuner 
växer men också att allt fler kommuner står inför en situation där befolkningsantalet successivt 
minskar (Syssner 2014: 7).  

 
3.1.4.Befolkningsförändringar 
Befolkningsförändringars ekonomiska konsekvenser har alltså vidare studerats av Fjertorp 
(2013: 7) genom studier av ekonomisk data från Sveriges samtliga 290 kommuner. Studien 
visade på hur befolkningsförändringar har betydande ekonomiska effekter för kommunerna sett 
till nivån per invånare för kostnader, intäkter, resultat, anläggningstillgångar och skulder. De 
ekonomiska effekterna är likväl kostsamma för både de kommuner som har en växande 
respektive minskande befolkning: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fjertorp 2013: 7)……..--- 
 

En stor demografisk konsekvens för krympande kommuner, och som ytterligare förstärker ett 
minskande befolkningsantal, är att de grupper som huvudsakligen tenderar att flytta över 
kommungränserna består av unga, ensamstående, kvinnor, högutbildade samt högavlönade, 
vilket förorsakar en förändrad köns-, ålders- och inkomststruktur hos de kommuner som 
krymper (Syssner 2014: 10).  
 
Faktorer som styr flyttströmmarna, och därmed även befolkningsförändringar, mellan 
kommunerna beror till viss del på invånarnas val och preferenser. Undersökningar visar på hur 
dagens flyttmönster i allt högre grad beror på önskemål kring livsmiljö, privatliv och utbildning 
och i allt mindre grad på jobbmöjligheter (Westerholm 2004: 7-8). Detta kan emellertid 
ifrågasättas av andra undersökningar som visar på att flytt för arbete fortsatt är största 
anledningen till flytt om det handlar om avstånd längre än 151 kilometer. Det fanns likväl 
befolkningsgrupper som i hög grad flyttade på grund av just livsmiljö, men denna grupp befanns 
sig då inom åldern 60-74 år (Niedomsyl 2011: 850-854).  
 
Något som både är en svårighet och en möjlighet för den strategiska planeringen i krympande 
städer är dock faktumet att städerna tycks planera utifrån liknande strategier i arbetet för att 
locka till sig nya invånare. Med tanke på den allt mer globaliserade världen och den ökade 
konkurrensen som denna medför blir detta liknande planeringsarbete motsägelsefullt mot 
”grundtanken” om alla städers unikhet. Däremot öppnar denna situation samtidigt upp 
möjligheten till internationella referenspunkter och samarbeten för att vidare se och utveckla 
instrument och processer inom den fysiska planeringen (Ganser och Piro 2012: 260). Staden 
som varumärke - den identitet som stadens företrädare formulerar för att marknadsföra en ort - 
blir dessutom desto tydligare i den allt mer globaliserade världen och i den ökade konkurrensen. 
I ”vår tid” sägs det inte enbart handla om att skapa ”attraktiva” fysiska stadsrum, utan också att 
”sälja in” staden genom att lyfta symboliska och positiva värden som platsen besitter. 
Konkurrensen sägs vidare vara stor mellan städer och orter. Att tillhöra en ort där befolkningen 
minskar är problematiskt eftersom det är ett problem som är svårt att stoppa och orten påstås 
således fastna i det ”bakvatten” som också försämrar för de kvarvarande invånarna (Forsberg et 
al 2005: 171).  
 
 
33.2 Myndigheter och offentliga styrmedel 
3.2.1 Boverket 
Enligt Boverket syftar översiktsplanen till att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som 
möjliga. Det handlar om en långsiktig och bra helhet vilket kräver planering för var det byggs 
och hur mark- och vattenområden ska användas. I översiktsplanen ska kommunen tala om hur 
de vill att både land och stad ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs 
infrastruktursatsningar och vilka områden som bör bevaras för exempelvis rekreation (Boverket 
2015a). Sedan år 2010 kan även kommunerna i sina översiktsplaner peka ut områden för 



landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) i syfte att långsiktigt stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen på landsbygden (Boverket 2015b).  
 
33.2.2 Tillväxtanalys  
Tillväxtanalys är en statlig myndighet som ligger under Näringsdepartementet och som arbetar 
efter det övergripande målet att stärka den svenska konkurrenskraften samt att skapa 
förutsättning för fler jobb och växande företag i alla delar av landet (Tillväxtanalys 2015).  
 
Myndigheten Tillväxtanalys (2013: 42) menar hur den fysiska planeringen har en särställning 
när det handlar om att skapa tillväxt för både en enskild kommun och en större region. 
Samspelet mellan den kommunala Översiktsplanen (ÖP) och de Regionala utvecklingsplanerna 
(RUP och RUS) sägs bland annat behöva stärkas. ÖP-RUP/RUS påstås nämligen tillsammans ha 
förutsättningar till att bli en strategisk arena för handlingar och samspel mellan kommuner, 
regioner och staten. Kommunerna behöver vidare i sina översiktsplaner identifiera sin roll inom 
den funktionella regionen samt lyfta vad de kan bidra med, och följaktligen tillföra regionen, 
utifrån just sina specifika förutsättningar (ibid). 
 
Tillväxtanalys (2013: 28) tolkar även hur PBL och de nya bestämmelserna gällande kap 3 kap 5 § 
(se nedan i 3.2.4 Plan- och bygglag 2010:900) ska ses i ljuset av ambitionen för att stegvis göra de 
kommunala översiktsplanerna mer utvecklingsinriktade med möjligheter att kunna spela en mer 
samordnande strategisk roll i kommunernas ambitioner beträffande utveckling.  

3.2.3.Plan-.och.bygglag.(1987:10) 
I Plan- och bygglagens (SFS 1987:10) 1 kap 3 § står det att varje kommun ska ha en aktuell 
översikts-plan som omfattar hela kommunen och som ger vägledning för beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och 
bevaras. I 4 kap 8 § står det vidare att kommunfullmäktige antar översiktsplanen och ändringar 
av denna.  

3.2.4.Plan-.och.bygglag.(2010:900) 
I Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 1 kap 1 § står det att lagens bestämmelser syftar till att en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i både dagens samhälle och för kommande 
generationer. I 3 kap 1 och 2 § står det vidare att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommuner och som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön genom att vägleda för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I 3 kap 5 § står det därtill att 
det i översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Enligt 3 kap 19 § är det slutligen 
kommunfullmäktige som beslutar i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen. 
 
3.2.5 Kommunallag (SFS 1991:900)  
Enligt Kommunallagen (SFS 1991:900 1 kap 4 § och 2 kap 3 §) kan det läsas om kommunens 
medlemmar och om de allmänna befogenheter som kommunen har till dessa. Medlem i en 
kommun är den som är folkbokförd, äger fast egendom eller är skyldig att betala skatt i 
kommunen. Kommunen får inte, om det inte finns synnerliga skäl för det, fatta beslut med 
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna.  

 
 



44..TEORETISKA.UTGÅNGSPUNKTER  
I följande kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter - de begrepp eller ”glasögon” - vilka i 
detta arbete används för att tolka samt analysera studiens empiri.  

4.1.Problemformulering.och.nulägesanalys 
De valda teoretiska utgångspunkterna innefattas av begrepp och perspektiv beträffande politisk 
styrning samt ledning. Den första utgångspunkten är ett antagande om att de två begreppen 
problemformulering och nulägesanalys har en central roll i just den politiska styrningen och 
ledningen. Forskare som Carol Bacchi (Bacchi 2000: 46-47) har argumenterat för att politiska 
texter, dokument, samtal och uttalande har betydelse för meningsskapande sammanhang. Hon 
skriver även hur politiska beslutsfattare utvecklar en förståelse för en specifik diskurs som direkt 
passar deras politiska syfte. Utgångspunkten är att de politiska beslutsfattarna medverkar till att 
skapa föreställningar om vad som är ett problem och vad som inte är det, samt då även vad som 
är möjligt och inte genom bland annat de politiska program och åtgärder som de beslutar om. 
Hon argumenterar ytterligare hur varje politisk problemformulering bygger på speciellt bes-
tämda förgivettaganden eller förförståelser (ibid: 47-48). Med Bacchis perspektiv kan denna 
studie av krympande kommuners översiktsplaner lättare förstås eftersom det i denna just 
handlar om att studera hur den minskande befolkningen samt dess utmaningar lyfts och skildras 
i de politiska plandokumenten gällande översiktsplanering.  

I nulägesanalysen krävs det dock direkt och i problemformuleringen indirekt kunskaper om 
faktorer som rör den demografiska utvecklingen. Dahmström (Forsberg et al 2005: 58) skriver 
att beslutsfattare (på en kommunal såväl som på en nationell nivå) har en viktig uppgift att 
planera för framtiden både på kort sikt (det närmaste året) men också på lång sikt (10-20 år 
framåt). Befolkningsprognoser blir då väldigt betydelsefulla och innefattas av beräkningar 
beträffande hur många som kan tänkas födas, dö, flytta till samt flytta ifrån det aktuella 
undersökningsområdet. Westerholm (2004: 7-8) skriver vidare hur förståelse kring flyttning och 
befolkningsutveckling spelar centrala roller för att kunna jobba med kommunalt utvecklings- 
och planeringsarbete på ett bra sätt. Intressant för studien är följaktligen att undersöka hur 
kommunerna i sina översiktsplaner även förhåller sig till befolkningsprognoser eller andra 
framtidsutsikter gällande befolkningen. 
 
 
4.2 Lokal anpassningspolitik 
Den andra teoretiska utgångspunkten är lokal anpassningspolitik och används för att vidare 
analysera hur problemen skildras och hanteras i plandokumenten. Syssner (2014: 12) menar att 
begreppet anpassningspolitik är tvådelat: Det första ledet anpassning handlar om hur svenska 
kommuner arbetar för att anpassa sig till minskande befolkningstal och till de konsekvenser, 
främst i form av förändrade ekonomiska förutsättningar, som minskningen innebär. 
Preciseringen här ligger i att kommunerna inte riktar in intresset mot lokal tillväxtpolitik eller av 
lokala strategier för tillväxt, utan fokus ska ligga på hur lokala beslutsfattare förstår och hanterar 
en situation utan tillväxt ur ett strikt demografiskt hänseende. Det andra ledet politik handlar 
om ett offentligt maktutövande - i den här studien på en kommunal nivå - och då hur detta 
utövande kommer till uttryck i de visioner och idéer som lyfts av politiskt tillsatta företrädare. I 
denna studie blir också tjänstemännens utsagor av betydelse eftersom de arbetar fram själva 
översiktsplanerna i en politisk styrd organisation där förvaltningens arbete ska vara påverkbar 
för medborgare och valda politiker. Det intressanta är ändå hur de framtagna underlagen ligger 
till grund för politiska beslut (ibid). Utgångspunkten anpassningspolitik blir följaktligen 
betydande för att kunna analysera om och i sådana fall hur de undersökta kommunerna genom 
sina översiktsplaner hanterar sin befolkningsminskning. Den lokala anpassningspolitikens 
beståndsdelar skildras delvis i nedanstående bild:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      (Syssner 2014: 37)              
 
44.3.Lokal.tillväxtpolitik 
Den tredje teoretiska utgångspunkten är lokal tillväxtpolitik vilket tidigare lyftes som en 
avgränsning till begreppet lokal anpassningspolitik. Begreppet lokal tillväxtpolitik förstås i denna 
uppsats, liksom begreppet lokal anpassningspolitik, fortsatt utifrån Josefina Syssners rapport 
”Politik för krympande kommuner”. Syssner (2014: 24, 40) definierar begreppet genom att den 
innefattas och utgår från en situation innehållande en positiv befolkningsutveckling, skapandet 
av fler arbetstillfällen och möjliggörandet av fler företagsetableringar. En sådan tillväxt sägs 
därefter ge ett förbättrat ekonomiskt läge. Åtgärder som Syssner lyfter som typiska i ett tillväxt-
politiskt sammanhang är framför allt marknadsföring samt stöd till företag, besöksnäring och 
entreprenörskap (ibid). Lokal tillväxtpolitik används till analysen för att se ifall de undersökta 
kommunerna istället för en lokal anpassningspolitik innehar en mer tillväxtorienterad syn vilket 
i sådana fall skulle vara intressant eftersom de i faktum innehar en befolkningsminskning och 
inte en befolkningsökning som tillväxtpolitiken uppenbarligen förutsätter.  
 
Fjertorp (2012: 20) skriver vidare att just lokal tillväxt är ett begrepp som går att definiera på en 
mängd tänkbara sätt. Studier av svenska kommuner visar ändå att det i praktiken främst 
fokuseras på befolkningstillväxt samt sysselsättningstillväxt. En möjlig förklaring som Fjertorp 
lyfter är att en tillväxt i befolkningen också förväntas bidra till en tillväxt i ekonomin. Även om 
servicebehovet ökar i en kommun som ökar i befolkning får kommunen följaktligen högre 
skatteintäkter och mer resurser att bedriva den kommunala organisationen. Tillväxt av 
invånarnas inkomst tillerkännes emellertid ingen större betydelse, enligt Fjertorp, eftersom det 
kommunala utjämningssystemet är utformat på ett sådant sätt att invånarnas inkomster har 
liten direktpåverkan på kommunens intäkter. Utöver befolkningstillväxt och sysselsättnings-
tillväxt verkar det även finnas ett allt större intresse för sociala och ekologiska utbredningar av 
tillväxt (ibid). I detta arbete är det dock de två första begreppen som står i fokus när det handlar 
om lokal tillväxt.  
 
Begreppet lokal tillväxtpolitik förstås ändå mycket i denna studie till det motsatsförhållande som 
tycks finnas till begreppet lokal anpassningspolitik i enlighet med Syssners forskning. Nedan-
stående illustration skildrar just detta motsatsförhållande:  
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55. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultaten av innehållsanalysen innehållande de tre kategorierna 
(nuläge, prognos och mål samt angreppssätt) och utfallen av dessa. Resultaten undersöks därtill 
utifrån de tre grupperingarna 2000-2004, 2005-2009 och 2010-2015.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55.1 Nuläge  
5.1.1 Nulägesskildringar 
Nedan följer i fallande ordning resultaten från de undersökta översiktsplanerna gällande 
kategorin nuläge - med början hos den kommun som har haft den största procentuella minsk-
ningen.  

Åsele kommun behandlar befolkningsutvecklingen genom att i översiktsplanen visa statistik på 
hur befolkningen har minskat stadigt i flera år i följd. Ett negativt födelsenetto lyfts här fram 
som den främsta orsaken till befolkningsminskningen. Utflyttning sägs endast ha en marginell 
påverkan på befolkningsutvecklingen. Synen på den negativa befolkningstrenden är att den är 
problematisk och då framför allt för att det minskade befolkningsunderlaget pressar 
kommunens intäkter och kostnader (Åsele 2014: 9, 39).   
 
Överkalix kommun hanterar frågan om sin befolkningsutveckling genom att med statistik påvisa 
hur befolkningen minskat med ca 70 personer per år från 1994-2004. Därefter sägs minskningen 
ha avtagit till att mellan år 2005 och 2006 endast bestå av 13 personer. Minskningens orsak kan 
vidare härleds till ett negativt flyttnings- och födelsenetto (Överkalix 2007: 12).  
 
Sorsele kommun beskriver på ett ställe i sin översiktsplan om deras befolkningsutveckling och då 
hur den har varit negativ sedan 1950-talet. Inga direkta orsaker framförs, men arbets-
marknadens möjligheter att bereda sysselsättning sägs påverka befolknings- och inkomst-
utvecklingen (Sorsele 2002: 9).  
 
Strömsund kommun skildrar hur kommunen har haft en negativ befolkningsutveckling de 
senaste årtiondena. Mer detaljerad statistik visar hur utvecklingen har sett ut mellan åren 2005 
och 2012. Befolkningsstatistik från både senare och tidigare år finns inte. Den statistik som finns 
behandlar vidare antalet födda respektive döda samt in- och utflyttningen. Befolknings-
minskningen härleds till negativa netton i båda fallen, men en negativ flyttningstrend anses som 
den största orsaken. Dock redovisas hur befolkningsminskningen har planat ut sedan 2010 när 
födelsetalet ökade och flyttningsnettot blev positivt (Strömsund 2014: 13,16). 
 
Hagfors kommun redogör för sin negativa befolkningsutveckling och framför att de har krympt 
med nära en procent per år de senaste åtta åren. Hagfors beskriver uttryckligen hur de bör ha en 
realistisk syn på sin befolkningsutveckling. Folkmängdsminskningen sägs till stor del beror på 
minskande födelsetal, men utflyttningen har också bidragit. Just utflyttningen av unga lyfts som 
ett dubbelt problem eftersom befolkningen samtidigt blir äldre (Hagfors 2002: 4-5).  
 
Bräcke kommun beskriver inte situationen med sin minskande befolkningsutveckling mer än att 
på ett ställe nämna att befolkningen glesats ut och att befolkningsminskningen får följder för 
bebyggelsen. Det kan även läsas att det är viktigt att anpassa lägenhetsbeståndet efter be-
folkningsantalet (Bräcke 2002: 24, 107). 
 
Laxå kommun skriver under kapitlet kallad befolkningstillväxt hur kommunen minskade i 
befolkning sedan 1972 till att nu de senaste åren istället öka i befolkning. Synen på befolknings-
utvecklingen är också därför positiv (Laxå 2015: 25).  
 
Pajala kommun framför att befolkning har minskat stadigt sedan 1954 och att det därför finns 
en överkapacitet i bostäder, servicefunktioner och övriga samhällsinvesteringar. Den vikande 
befolkningen som tycks bero på utflyttning och ett negativt födelsenetto anses vara problematisk 
då konsekvenserna blir ekonomiska problem och svårigheter i upprätthållandet av kommunal 
service (Pajala 2010: 35-37).  



Malå kommun beskriver hur befolkningsutvecklingen har haft en kontinuerlig minskning sedan 
1975. Minskningen sägs dessutom ha ökat i hastighet de senaste fem åren (alltså innan år 2001) 
(Malå 2001: 15-17).   
 
Kramfors kommun tar upp att det har skett en befolkningsminskning i varierande takt sedan 
1930-talet. I övrigt nämns situationen med en minskande befolkning endast när det gäller frågor 
rörande bebyggelse samt avvecklingar och vissa rivningar av denna (Kramfors kommun 2013: 
21, 39).  
 
Ånge kommun skildrar hur befolkningen har minskat stadigt sedan början på 1960-talet. 
Kommunen nämner vidare hur det finns en hotbild i den minskande befolkningsutvecklingen 
och att en gles befolkning är en svaghet då den bland annat fördyrar infrastruktur och service 
(Ånge 2004: 37-38).  
 
Jokkmokk kommun beskriver hur de liksom andra inlandskommuner i Norrbotten länge har 
haft problem med en sviktande befolkningsutveckling och att minskningen har pågått ända 
sedan 1960-talet. Orsaken till befolkningsutvecklingen härleds till främst utflyttning, men även 
till höga dödstal respektive låga födelsetal (Jokkmokk 2011: 8, 16).  
 
Ljusnarsberg kommun visar statistik på hur kommunen har minskat i befolkning sedan 1950-
talet samt nämner hur den gamla översiktsplanen från år 1990 var allt för optimistisk då den 
trodde på en fortsatt befolkningsökning efter plusåret 1989 (Ljusnarsberg 2002: 5-6). 
 
Munkfors kommun nämner hur de har minskat i befolkning sedan 1960-talet och att det är ett 
problem som de delar med flera andra kommuner i Värmland. Översiktsplanen anses även som 
nödvändig just för att befolkningsutvecklingen har varit negativ. Den tidigare gällande 
översiktsplanen från 1991 påstås samtidigt har varit allt för optimistisk gällande 
befolkningsutvecklingen (Munkfors 2013: 23, 31, 35).  
 
Ragunda kommun skriver att befolkningen minskar för varje år. Utglesningen av befolkningen 
tillsammans med en ökad äldre befolkning ses som problematiskt med sämre ekonomiska 
underlag och bostadsrivningar som följder (Ragunda 2006: 16, 46, 109).  
 
Storuman kommun redovisar hur de har haft en minskande befolkning under lång tid. De 
senaste åren (sedan 1997) minskade de med 1053 vilket kommunen förklarar med en genom-
snittlig minskning bestående av ett flyttningsunderskott på 55 procent och ett födelseunderskott 
på 45 procent. Det minskande befolkningsunderlaget påstås vidare bidra till ett svagt underlag 
för offentlig och privat service samtidigt som kommunens befolkning i de yngre ålders-
grupperna minskar (Storuman 2011: 11, 18).  
 
Övertorneå kommun beskriver sin befolkningsutveckling ända från 1800-talet och visar på hur 
befolkningen minskade kraftigt sedan 1950-talet på grund av hög utflyttning. Efter 1978 påstås 
dock flyttningsströmmarna ha stabiliserats. Befolkningsminskningen ses ändå som ett stort 
problem då underlaget för den kommunala servicen minskar i och med färre skatteintäkter 
(Övertorneå 2004: 10, 121).  
 
Storfors kommun skriver om hur befolkningsutvecklingen är negativ och att den minskar med 
cirka 30 personer per år. Vidare behandlas bara befolkningsminskningen i frågan hur denna 
negativa trend ska vändas (Storfors 2013: 16, 11). 
 
Norsjö kommun skildrar inte sin negativa befolkning i annat än i en graf och i det tillhörande 
textstycket nedanför som behandlar befolkningsutvecklingen mellan 1997-2007 (Norsjö 2010: 
8). 



 
Torsby kommun uttrycker sig om sin befolkningsutveckling genom att jämföra prognoserna från 
översiktsplanen från 1990 med det verkliga utfallet. Slutsatserna som då dras är att prognosen, 
som förutsåg en ökad utveckling efter ett år av positivt netto, var allt för optimistisk när 
kommunen istället minskade kraftigt (Torsby 2011: 6).  
 
Bengtsfors kommun lyfter statistik som påvisar en negativ befolkningsutveckling. Orsakerna 
härleds mycket till den demografiska sammansättningen som innefattas av en minskande yngre 
och en ökande äldre befolkning (Bengtsfors 2013: 11, 10).  
 
Arvidsjaur kommun redovisar att de har haft en fortsatt negativ befolkningsutveckling sedan 
1981 (1979-1980 försiggick en tillfällig uppgång). Inga direkta orsaker till nedgången framförs 
(Arvidsjaur 2002: 8).  
 
Vilhelmina kommun skriver hur deras befolkning minskade under 60- och 70-talet, men att den 
nu har stabiliserats till kring 8000 invånare (Vilhelmina 2000: 9).  
 
55.1.2 Sammanläggande  
Samtliga kommuner behandlar sin befolkningsutveckling, men de behandlar frågan gällande sin 
negativa befolkningsutveckling mer eller mindre eller inte alls. Laxå kommun (2014) sticker ut i 
undersökningen då de skildrar hur de efter lång tid av befolkningsnedgångar nu istället har en 
positiv befolkningsutveckling. Någon problematik kring en negativ befolkningsutveckling kan 
därför inte utläsas i översiktsplanen. Kommunerna Vilhelmina (2000), Överkalix (2007) och 
Strömsund (2014) har liknande syn på sin befolkningsutveckling som Laxå kommun när de 
påstår att den negativa befolkningsutvecklingen har stabiliserats, avtagit och planat ut. Någon 
problematik kring frågan lyfts följaktligen inte heller i deras översiktsplaner.  
 
Kommunerna Sorsele (2002), Bräcke (2003), Kramfors (2013), Storfors (2013), Norsjö (2010), 
Bengtsfors (2013) samt Arvidsjaur (2002) skildrar i sina översiktsplaner uttryckligare den 
negativa befolkningsutvecklingen som både har varit och som är pågående. Frågan behandlas i 
dessa kommuner likväl endast på något eller några få ställen i översiktsplanerna. Därtill ställs 
inte heller den negativa befolkningsutvecklingen i jämförelse med några särskilda konsekvenser 
vilket gör att situationen inte direkt eller vidare problematiseras. Bräcke kommun skriver 
emellertid hur en negativ befolkningsutveckling kan få följder för bebyggelsen i form av riv-
ningar, men några ytterligare konsekvenser skildras inte liksom föreställningen om att be-
folkningsminskningen skulle vara problematiskt. I kommunerna Sorsele och Bengtsfors lyfts 
även troliga orsaker till den negativa utvecklingen vilka härleds till näringslivets utveckling och 
till den demografiska sammansättningen med en ökande andel äldre respektive ökande andel 
yngre i befolkningen.  
 
Kommunerna Ljusnarsberg (2002), Torsby (2011), Munkfors (2013) och Jokkmokk (2011) 
behandlar befolkningsfrågan ungefär i samma utsträckning som kommunerna ovan, men de 
sätter också situationen i relation till något annat. De tre först nämnda förhåller sig till deras 
tidigare översiktsplaner som de menar hade en allt för optimistisk tro på sin befolknings-
utveckling och som då inte var särskilt realistisk. Munkfors kommun lyfter dessutom, liksom 
Jokkmokk kommun, in faktumet att de inte är de enda kommunerna som tappar i befolkning, 
utan att också flera andra kommuner, då ifrån samma landsdel, har samma problem.   
 
Kommunerna Åsele (2014), Hagfors (2002), Pajala (2010), Malå (2001), Ånge (2004), Ragunda 
(2006), Storuman (2011) och Övertorneå (2004) skildrar i högre grad (oftare och grundligare) 
sin negativa befolkningsutveckling och hur de ser på dess orsaker och konsekvenser med 
tydligare problematiska eftertankar. Ånge kommun nämner bland annat hur det finns en hotbild 



i den minskande befolkningsutvecklingen. Ragunda kommun skriver vidare att de minskar i 
befolkning varje år och Malå kommun skriver till och med hur deras befolkningsminskning har 
ökat i hastighet de senaste åren. Gemensamt för flera av dessa åtta kommuner är synen på 
befolkningsutvecklingen som problematiskt i och med de följder som utvecklingen medför. 
Kommunerna Ånge, Övertorneå, Pajala, Ragunda och Åsele skriver bland annat hur det 
minskande befolkningsunderlaget pressar kommunens intäkter samt kostnader när skatte-
underlaget minskar samtidigt som infrastruktur och service fördyras. Hagfors kommun ser 
därtill utflyttningen av unga som ett dubbelt problem eftersom befolkningen samtidigt blir 
äldre. 
 
4 av 23 kommuner redovisar alltså inte någon negativ befolkningsutveckling och lyfter detta 
som ett problem, då främst på grund av att utvecklingen sägs ha vänt. 11 av 23 kommuner lyfter 
den negativa befolkningsutvecklingen, men inte till att redovisa någon vidare problembild 
gällande frågan i särskilt hög utsträckning. 8 av 23 kommuner redovisar slutligen en nulägesbild 
gällande en negativ befolkningssituation som de också ser som problematiskt av olika 
anledningar. Främst lyfts alltså de ekonomiska konsekvenserna i form av minskande 
skatteunderlag vilket påstås fördyra och försvåra för kommunernas infrastruktur och service. 
Inga direkta mönster eller skillnader kan heller ses från översiktsplaner gjorda mellan 2000-
2004, 2005-2009 och 2010-2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

5.2 Prognos och mål 
5.2.1 Inga framtidsutsikter gällande befolkningen
11 av de 23 undersökta översiktsplanerna redovisar inga prognoser gällande den framtida 
befolkningsutvecklingen. Kommunerna Laxå (2014), Vilhelmina (2000), Överkalix (2007) samt 
Strömsund (2014) har översiktsplaner som ingår bland dessa 11 översiktsplaner utan 
framtidsprognoser. Det är alltså samma kommuner som tidigare inte behandlade sin negativa 
befolkningssituation då de skrev att befolkningsutvecklingen antagningen hade vänt, 
stabiliserats, avtagit eller planat ut. Kommunerna Sorsele (2002), Bräcke (2002), Kramfors 
(2013), Jokkmokk (2011), Övertorneå (2004), Norsjö (2010) samt Arvidsjaur (2002) är de 
resterande 7 kommuner som i sina översiktsplaner inte redovisar några prognoser. Gemensamt 
för dessa, bortsett från Övertorneå kommun, är att de tillhör den grupp som i förra avsnittet på 



ett fåtal ställen behandlade och lyfte frågan om sin negativa befolkningsutveckling, men då inte i 
lika hög utsträckning som de kommuner som lyfte konsekvenserna och problembilden av en 
sådan utveckling. Övertorneå kommun sticker här ut eftersom de i sin översiktsplan just lyfte 
utvecklingen som ett problem. 
 
55.2.2 Framtidsutsikter utan befolkningsprognoser 
Kommunerna Åsele (2014), Ragunda (2006), och Torsby (2011) skildrar inte heller några direkta 
befolkningsprognoser, men de avslöjar ändock vissa tankar om framtidens befolkningssituation. 
Åsele kommun skriver exempelvis i förorden om en tuff framtid i och med den minskande 
befolkningen (Åsele 2014: 1). Ragunda kommun talar istället om prognoser om minskad 
arbetskraft i och med pensionsavgångar år 2015, och då tillsammans med kommentaren om att 
också befolkningsmängden minskar för varje år (Ragunda 2006: 16). Torsby kommun skriver 
vidare att de närmaste åren innefattas av en fortsatt folkminskning med mindre barnkullar. Inga 
prognoser hur stor minskningen beräknas vara redovisas inte, men fram till år 2020 bedöms 
elevunderlaget till kommunens skolor ha minskat med en fjärdedel (Torsby 2011: 6). 
 
5.2.3 Framtidsutsikter med befolkningsprognoser 
Kommunerna Pajala (2010), Hagfors (2002), Malå (2001), Ånge (2004), Ljusnarsberg (2002), 
Munkfors (2013), Storuman (2011), Storfors (2013) och Bengtsfors (2013) redovisar med ord, 
siffror och illustrationer befolkningsprognoser för framtiden:  
 

• Pajala kommun skiljer sig dock från de andra kommunerna då de i sin 
översiktsplan också har flera alternativa befolkningsprognoser beroende på om 
gruvnäringen kan komma att utvecklas eller inte. Tre befolkningsscenarion lyfts 
då: ”Attraktiva Pajala”, ”Långpendlarnas Pajala” och ”Scenario utan gruva”.  
Första scenariot handlar om en stor inflyttning av nya ”pajalabor” i form av 
arbetskraft till gruvnäringen med medföljande familjer. Prognosberäkningarna 
för ”Attraktiva Pajala” visar att befolkningen kan öka från dagens 6 400 
invånare till intervallet 8 000 – 16 000 invånare. I ”Långpendlarnas Pajala” be-
räknas en stor del av arbetarna till den nya gruvdriften istället pendla vilket gör 
att scenariot inte antas få lika stor verkan på den långsiktiga befolknings-
utvecklingen. I ”Scenario utan gruva” beräknas befolkningsutveckling till en 
fortsatt minskning (Pajala 2010: 36,77). 

 
• Hagfors kommun redovisar en prognos mellan åren 1998 och 2015 vilken förut-

spår en negativ befolkningsutveckling. År 2014 spås befolkningsantalet ligga på 
ett befolkningstal strax under 13 000 invånare (Hagfors 2002: 5). 
 

• Malå kommun uppvisar en negativ befolkningsutveckling till år 2010. 
Befolkningen beräknas då till 3 100 invånare (Malå 2001: 16-17). 
 

• Ånge kommun visar en prognos där kommunen antas minska i befolkning till 9 
612 invånare år 2011 (Ånge 2004: 13).  
 

• Ljusnarsberg kommun lyfter att det inte finns några tecken på något trendbrott 
beträffande den negativa befolkningsutvecklingen. Prognos visar att be-
folkningen beräknas understiga 6000 invånare år 2010 (Ljusnarsberg 2002: 6). 
 

• Munkfors kommun redovisar prognoser på hur invånarantalet fram till år 2020 
har minskat till cirka 3 450 invånare (Munkfors 2013: 36). 
 

• Storuman kommun uppvisar en prognos som pekar på en 



befolkningsminskning till år 2040 och på en utveckling med en ökad andel äldre 
och minskad andel yngre i befolkningen. År 2040 beräknas invånarantalet till 5 
174 (Storuman 2011: 10). 

• Storfors kommun redovisar hur de enligt nollalternativet kommer att minska i 
befolkning med 30 personer varje år framöver (Storfors 2013: 7). 
 

• Bengtsfors kommun lyfter prognoser som visar på en genomsnittlig befolknings-
minskning med 50 personer per år fram till 2030 (Bengtsfors 2013: 11) 

Sammantaget redovisar följaktligen 9 av de 23 studerade kommuner i sina översiktsplaner 
prognoser och framtidsutsikter gällande sin befolkning, vilket först kan jämföras med de 11 av 
23 kommuner som inte hade några framtidsutsikter, och sedan med de resterande 3 av 23 
kommuner som inte heller hade några direkta befolkningsprognoser, utan endast kortare 
resonemang kring frågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55.2.4 Inga målsättningar eller visioner  
Kommunerna Sorsele (2002) och Vilhelmina (2000) är 2 av de totalt 23 undersökta 
kommunerna som i sina översiktsplaner inte har några mål eller visioner rörande befolkningen. 
Båda dessa kommuner hade som ovan skildrat inte heller några prognoser. Därtill behandlade 
de inte sin befolkningssituation i någon särskild nulägesskildring. Sorsele kommun nämnde som 
sagt endast sin negativa befolkningsutveckling på ett ställe i sin översiktsplan, medan Vilhelmina 
kommun inte behandlade sin befolkningsminskning alls, eftersom de påstod att den hade 
stabiliserat kring 8000 invånare.  
 
5.2.5 Målsättningar och visioner  
När det gäller de 21 kommuner som har mål och visioner beträffande befolkningen skiljer det 
sig en hel del kommunerna emellan. Det som kan uttydas är ändå tre grupperingar där den 
första handlar om de kommuner som tycks ha målsättningen att bromsa den negativa 
befolkningsutvecklingen. Den andra grupperingen vill istället vända utvecklingen till ett positivt 



utfall. Den tredje är ännu mer offensiv eftersom kommunerna där vill se en tydlig 
befolkningstillväxt.  
 
Kommunerna Åsele (2014), Hagfors (2002), Bräcke (2002), Ljusnarsberg (2002), Övertorneå 
(2004) och Bengtsfors (2013) innehar liknande mål och visioner eftersom de talar i termer om att 
bromsa eller plana ut den negativa befolkningsutvecklingen samt bibehålla den befintliga 
befolkningen: 
 

• Åsele kommun skriver visserligen om att vända den negativa befolkningen och 
om att öka den bofasta befolkningen på landsbygden, men de lyfter samtidigt att 
målsättningen ändå är att bibehålla och i bästa fall öka befolkningen (Åsele 
2014: 6, 28).  

 
• Hagfors kommun skildrar att kommunen på olika sätt ska bromsa befolknings-

minskningen och att det är långsiktigt mål att bryta den negativa befolknings-
utvecklingen (Hagfors 2002: 25).  

 
• Bräcke kommun skriver att kommunen har en strävan att begränsa befolknings-

minskningen (Bräcke 2002: 107).  
 

• Ljusnarsberg kommun uttrycker visioner om att skapa en god livsmiljö och ett 
välfungerande samhälle för att behålla de förefintliga kommuninvånarna och 
locka till sig nya (Ljusnarsberg 2002: 6).  

 
• Övertorneå kommun skriver att översiktsplanen är en konsolideringsplan vars 

främsta mål att bibehålla nuvarande kommunal service och ett oförminskat be-
folkningstal (Övertorneå 2004: 121).  

 
• Bengtsfors kommun har slutligen målet att befolkningsutvecklingen år 2030 

”förhoppningsvis” har vänt eller åtminstone planat ut (Bengtsfors 2013: 26).  
 
Kommunerna Överkalix (2007), Ånge (2004), Jokkmokk (2011), Munkfors (2013), Ragunda 
(2006), Storuman (2011), Storfors (2013) och Torsby (2011) kan placeras in i den andra grupp-
eringen vilken alltså innefattas av tankar om att vända utvecklingen och få ett positivt utfall 
beträffande befolkningsantalet: 
 

• Överkalix kommun har som övergripande mål att få en stark tillväxt av den 
privata och konkurrensutsatta näringslivssektorn för att ge förutsättningar till 
en gynnsam befolkningsutveckling (Överkalix 2007: 10).  
 

• Ånge kommun lyfter i avsnittet gällande planens tyngdpunkter särskilt viktiga 
frågor för ”Framtida Ånge kommun” varav frågan om att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen står överst (Ånge 2004: 8). 

 
• Jokkmokk kommun skriver att ett av de viktigaste målen är att vända den 

negativa befolkningsutvecklingen genom att öka kommunens attraktionskraft 
(Jokkmokk 2011: 8).  

 
• Munkfors kommuns vision är att år 2020 har den negativa befolknings-

utvecklingen brutits och kommunens invånarantal börjat närmat sig 4000 
(Munkfors 2013: 16).  

 



• Ragunda kommun redovisar under sina övergripande mål att kommunen ska 
skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling (Ragunda 2006: 16). 
 

• Storuman kommun har målet att befolkningsutvecklingen ska ha vänt och vara 
positiv år 2015 (Storuman 2011: 14).  
 

• Storfors kommun sticker egentligen ut på grund av att de inte lyfter några 
direkta mål eller visioner beträffande befolkningen, men indirekt framförs en 
vilja om att möta den negativa utvecklingen och istället öka i befolkning genom 
kommunens satsningar på vissa utvecklingsområden och nya bostadsområden, 
vilka dessutom ställs i förhållande till nollalternativet som innebär en fortsatt 
nedgång i befolkningen (Storfors 2013: 6-7). 
 

• Torsby kommun har visionen att bryta den stadigvarande befolknings-
minskningen. Översiktsplanen ska även skapa förutsättningar till att omvandla 
inpendlarna till kommuninvånare och därmed öka befolkningen och skatte-
underlaget (Torsby 2011: 12, 20). 

Kommunerna Strömsund (2014), Laxå (2014), Malå (2001), Pajala (2011), Kramfors (2013), 
Norsjö (2010) och Arvidsjaur (2002)  kan slutligen placeras in i den tredje grupperingen som 
alltså innefattas av mål och visioner kopplade till en befolkningstillväxt:  
 

• Strömsund kommun skriver hur kommunens befolkningsutveckling och flytt-
ningsnetto ska vara positiv. Vidare ska befolkningen öka med en procent per år 
– år 2030 bor det nästan 15 000 invånare i kommunen (Strömsund 2014: 8). 

 
• Laxå kommun säger sig vilja nå en stabil befolkningsnivå och en ökning på sikt. 

Vidare ska kommunen år 2035 ha nått en befolkning på 5 700 invånare och 
sedan fortsätta att öka (Laxå 2014: 25, 3).  
 

• Malå kommun har en positiv befolkningsutveckling som ett övergripande mål. 
Befolkningen ska öka till 3900 invånare år 2010 (Malå 2001: 9, 16-17).  

 
• Pajala kommun skriver att det är en övergripande målsättning att planera för en 

befolkningsutveckling. Pajalas befolkning ska vidare växa genom att de aktörer 
som kommer med gruvans etablering förmås att stanna (Pajala 2011: 17).  
 

• Kramfors kommun nämner att den tidigare visionen har varit att få en balans 
inom områden som arbetsmarknad, demografi och näringslivsstruktur. Den 
nya visionen är nu från balans till offensiv (Kramfors 2013: 23).  

 
• Norsjö kommun har som långsiktigt mål att befolkningen ska vara positiv samt 

att antalet arbetstillfällen har ökat i kommunen (Norsjö 2010: 7).  
 

• Arvidsjaur kommun har ambitionen att vända befolkningsutvecklingen så att 
kommunens befolkningstal uppstiger till omkring 8 000 personer år 2015 
(Arvidsjaur 2002: 8).  



Sammanfattningsvis har 6 kommuner en målsättning att bromsa den negativa befolknings-
utvecklingen, vilket kan jämföras med de 7 kommuner som istället har befolkningstillväxt som 
mål. 8 kommuner har en målsättning som befinner sig någonstans emellan de andra grupp-
eringarnas låga respektive höga målsättningar. Sedan var det som tidigare nämnt 2 kommuner 
som inte hade några målsättningar alls.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
5.3.Angreppssätt 
5.3.1.Metoder.och.strategier 
Endast kommunerna Sorsele (2002), Vilhelmina (2000) och Arvidsjaur (2002) redovisar i sina 
översiktsplaner några direkta metoder eller strategier som angreppssätt till den negativa 
befolkningsutvecklingen. Kommunerna hade ovan inte heller några mål och eller visioner 
gällande befolkningen. Gemensamt är också att de tillsammans med Malå kommun (2001) är de 
äldsta översiktsplanerna i denna studie.  
 
Övriga 21 kommuner redovisar likafullt för en rad olika angreppssätt som just försöker hantera 
en framtida befolkningsutveckling. Kommunerna har likväl lite olika syner på hur de genom 
fysisk planering och genom översiktlig planering kan komma till underfund med problemet. 
Hagfors kommun skriver exempelvis att en översiktsplan är nödvändig för att de mot bakgrund 
av den problematiska utvecklingen i kommunen måste skriva in en ”överlevnadsstrategi” i deras 
kommunala arbete (Hagfors 2002: 2). Ånge kommun skriver vidare hur just översiktsplanering i 
framtiden måste handla mer om kopplingar mellan program för tillväxt, bevarande och 
markanvändning än om restriktioner (Ånge 2004: 19). Bräcke kommun lyfter emellertid en vis 
problematik för planeringen i mindre kommuner:  
 

”I små landsbygdskommuner är det ofta svårt att medvetet planera utvecklingen. 
Förändringar och initiativ som leder till ökad sysselsättning beror delvis på 
kommunen, men i högre grad på enskilda kommuninvånare och företag samt utifrån 
kommande intressenter.” (Bräcke 2003: 40) 
 

Laxå kommun (2015: 15) skriver ändå hur det kommer att ställas krav på kommuner i också 
mer ”perifera delar” när det handlar deras planering och tankar kring gällande bostäder och 



verksamheter. Undersökningar bland yngre sägs nämligen visa på att fler vill ha en ”grönare 
omgivning”. Norsjö kommun skriver liknande:  

 
”Människor har i allt större utsträckning börjat välja bort konsumtionssamhällets 
stressade livsstil för en enklare tillvaro där ekologisk medvetenhet och inre rikedom blir 
viktigare. Allt fler inser värdet av egen tid, och ställer sig frågan om vad som är 
livskvalitet. I Norsjö finns skogen, oexploaterad natur, lugn miljö, bra service och ett 
rikt kulturutbud.” (Norsjö 2010: 7) 
 

Pajala kommun har en liknande syn på att det bör planeras för en tillväxt också i de mindre 
kommunerna, men att det då krävs ett växande näringsliv: 

 
”Översiktsplanen ska bidra till att identifiera och stärka det som är Pajalas 
attraktivitet för invånare, näringsliv och andra aktörer” (Pajala 2011: 149) 
 
”Nollalternativet är att gruvbrytningen inte blir av, och befolkningsutvecklingen 
fortsätter följa dagens tendens. Inga speciella planeringsinsatser behövs.” (Pajala 2011: 
151) 

 
55.3.2.Inflyttning.och.boende 
Ett angreppssätt som en majoritet av de undersökta kommunerna (15 av 23) skriver om i sina 
översiktsplaner, för att råda bot på den negativa befolkningstillväxten, är ökad inflyttning och 
planläggning av bostäder i ”attraktiva lägen”. Åsele kommun (2014: 6) ser alla inflyttande, då 
även människor med annat än svenskt medborgarskap samt flyktingar, som en tillväxtfaktor. 
Strömsund kommun (2014: 13) talar också om att öka inflyttningen från såväl nordiska som 
ickenordiska medborgare. Kommunerna Munkfors (2013: 16) och Storuman (2011:18) riktar 
emellertid sig in på en inflyttning från Europa. Överkalix kommun (2008: 10) skriver att de med 
genomtänkta och strategiska satsning för att utveckla deras lokala förutsättningar kan stärka 
attraktiviteten för helt nya grupper samtidigt som det möjliggörs att människor kan bo kvar i 
kommunen. Hagfors kommun (2002: 42) riktar sig mer specifikt in på unga och välutbildade 
familjer genom att behålla basservicen i bygden. Kramfors kommun (2013: 25) skriver vidare att 
ett stort regionalt utbud och en attraktiv lokal livsmiljö gör hela kommunen intressant som 
bostadsort för en växande andel yngre människor. Strömsund kommun (2014: 13) skriver också 
hur de behöver öka attraktionskraften för unga människor i allmänhet och för unga kvinnor i 
synnerhet. Norsjö kommun sticker likväl ut mest i sin syn på möjliga immigranter genom 
framtida klimatförändringar: 

”Klimatförändringarna kan innebära att många Norsjöbor kommer att uppleva vädret 
behagligare. I vissa delar av världen kommer det att bli svårt att leva, pga. torka eller 
extrem nederbörd. Enligt en Amnestyrapport kommer världen, under seklet, att få 
uppemot 120 miljoner klimatflyktingar. Norsjö kommun är inte främmande för att ta 
emot nya medborgare från klimatdrabbade delar av världen.” (Norsjö 2010: 8) 

För att locka till sig alla dessa olika typer av människor verkar bland annat kommunens 
varumärke och marknadsföring vara av betydelse. Jokkmokk kommun (2011: 19) lyfter 
exempelvis vikten av att förstärka varumärket ”Jokkmokk” i syfte att skapa ett högre 
marknadsföringsvärde för kommunen och dess näringsliv. Liknande skriver Kramfors kommun 
(2013: 25) om det välkända ortnamnet ”Ådalen” vilket är ett namn som kommunen påstår ha 
utvecklingspotential. Pajala kommun (2011: 77) använder sig istället av begreppet ”Attraktiva 
Pajala” vilken innebär en tilltalande helhetsmiljö för arbete, boende, samhällsservice och fritid. 
Storuman kommun (2011: 18) skriver dessutom hur de bör marknadsföra regionens kvalitéer i 
Sverige såväl som utomlands samt hur de så snart som möjligt bör sätta igång ett långsiktigt 
arbete som syftar till att underlätta inflyttning genom etablering av professionell ”inflyttar-



service”. I övrigt använder flera kommuner sig av formuleringar som ”säljer in” kommunen:  

”Allt fler EU-medborgare uppmärksammar Munkfors-Ransäter och väljer att bosätta 
sig här. Lugnet, utrymmet för kreativitet samt alla valmöjligheter som finns till hands 
tilltalar många. De drömmer om ett bättre liv, med hög livskvalitet, vilket vi kan 
erbjuda. Vi har en närhet till våra företag och kommuninvånare. Det är bl.a. genom 
den vi skapar en positiv framtidstro som i sin tur ger förutsättningar för en attraktiv 
kommun. Här vill människor engagera sig, arbeta och bo samt låta sina barn växa 
upp. Munkfors-Ran- säter är både tryggt och spännande!” (Munkfors 2013: 16) 

”Det Kramfors kommun kan erbjuda är den goda livsmiljön, det attraktiva boendet, 
närhet till natur- och kulturmiljöer, det småskaliga och specialiserade serviceutbudet, 
trygghet, hälsa och barnvänlighet. En trivsam plats centralt belägen i en spännande 
region.” (Kramfors 2013: 23) 

”Torsby ska vara det självklara valet för de som skall flytta till mellersta eller norra 
Värmland, och söker ett boende med tillgång till stadsliv samtidigt med närhet till 
naturen.” (Torsby 2011: 80) 

”Fråga er inte varför folk flyttar till Norsjö, fråga varför de inte skulle göra det istället.” 
(Norsjö 2010: 7) 

Som sagt ovan nämnts lyfts följaktligen ”attraktiva boenden” som ett angreppssätt mot den 
negativa befolkningsutvecklingen. Bengtsfors kommun (2013: 26) skriver exempelvis hur unga 
som flyttat ut för studier kommer med sina familjer tillbaka till en attraktiv bostadsort. Eftersom 
den demografiska sammansättningen innebär en naturlig befolkningsminskning sägs det 
nämligen vara viktigt att fokusera på det påverkbara – en ökad inflyttning och en minskad 
utflyttning (ibid: 32). Torsby kommun (2011: 80) skriver hur just kvalitén i boendet idag är 
viktigare än att bo och arbeta på samma ort. Ett strandnära läge sägs då vara av stor betydelse för 
att åstadkomma attraktiva boenden. Kommunerna Åsele (2014: 29), Överkalix (2008: 10), Bräcke 
(2003: 40) samt Pajala (2011: 154) kopplar också ihop attraktiva boenden med tomter i 
strandnära lägen, boenden vid sjö- och älvstränder eller sjönära boenden.  

Kommunerna Ljusnarsberg (2002: 8) och Ånge (2004: 13/17) talar om upplevelsen av god 
boendemiljö och attraktiva boenden, men då inte i strandnära lägen. Begreppet boendemiljö 
sägs även innefattar skötsel och underhåll av parker, gator och torg samt en god 
glesbygdsservice. Strömsund (2014: 36) lägger därtill faktumet att tillgång till 
telekommunikation, fast och mobil telefoni och tillgång till internet är en förutsättning för ett 
attraktivt samhälle. Mer om en utvecklad infrastruktur som angreppssätt kommer i nästa 
avsnitt. Storfors (2013: 6-7) sticker ut de talar om nya bostadsområden utan avsaknaden av 
begreppet ”attraktivt”.   

Kommunerna Ljusnarsberg (2002: 8), Bräcke (2003: 24) samt Ragunda (2006: 32, 109) behandlar 
dock inte bara den framtida befolkningsutvecklingen genom att bygga nya bostäder, utan även 
att riva befintliga sådana. De skriver bland annat att rivning av bostadshus kan upplevas som en 
negativ åtgärd, men att det är en nödvändig anpassning i förhållande kommunernas 
befolkningstal. Samtidigt lyfts att det kvarvarandet bostadsbeståndet skall göras attraktivare.  

Sammantaget kan det utläsas en tydlig skillnad mellan de äldre och de senare översiktsplanerna i 
själva hanteringen av den framtida befolkningsutvecklingen där de äldre (Kommunerna 
Ljusnarsberg (2002), Bräcke (2003) och Ragunda (2006)) innehar ett angreppssätt som fokuserar 
på att faktiskt hantera en negativ befolkningsutveckling genom exempelvis anpassningar av 
bostadsbeståndet (rivningar), medan de senare (Jokkmokk (2011), Kramfors (2013), Pajala 



(2011), Storuman (2011), Munkfors (2013), Torsby (2011) och Norsjö (2010)) istället fokuserar 
på mer tillväxtorienterade angreppssätt. Det tycks bland annat finnas en gemensam nämnare för 
de senare översiktsplanerna när det gäller marknadsföring och planerandet av bostäder i 
”attraktiva lägen” för att på så sätt locka till sig nya invånare och företag. 

55.3.3.Infrastruktur.och.service 
Kommunerna Strömsund (2014: 12-13), Hagfors (2002: 5/18) samt Laxå (2015: 15) skriver alla 
hur infrastrukturen, och då särskilt IT-infrastrukturen, är av betydelse för befolknings-
utvecklingen. Tillgången till telekommunikationer, fast och mobil telefoni samt internet sägs 
vara grundläggande för att öka kommunernas attraktions- och konkurrenskraft. Bland annat 
möjliggör sådan infrastruktur för arbete hemma, men IT-infrastruktur påstås också vara en 
fundamental förutsättning för fortsatt produktion i näringslivet.  

Storuman kommun (2001: 46) lyfter också hur det bör planeras för en infrastruktur för en 
framtida tågtrafik till Storuman station för både person- och godstrafik. Övertorneå kommun 
(2004: 16) skriver också om stora infrastruktursatsningar som att anlägga ett flygfält, omklassa 
väg 99 till nationell väg samt bygga ut kollektivtrafiken.  

Jokkmokk kommun (2011: 18-20) skriver att både infrastruktur gällande IT och kommunika-
tioner som gods- och persontrafik är viktiga utvecklingsområden.  

5.3.4.Näringsliv.och.arbetstillfällen 
Ett ytterligare angreppssätt som framför allt kommunerna Hagfors (2002), Bräcke (2003), Pajala 
(2011), Malå (2001), Kramfors (2010) och Norsjö (2013) kopplar till den negativa befolknings-
utvecklingen är en utveckling av näringsliv och arbetstillfällen: 

Hagfors kommun (2002) skriver hur de genom olika verksamhetsprojekt (Näringslivets hus) ska 
bidra till en ökad kunskap om näringslivets utvecklingsmöjlighet. Vidare ska kommunen upp-
muntra och stödja lokala pilotprojekt och då bland annat i produktionen av förädlad bioenergi. 
Många nya jobb kommer därmed att skapas (Hagfors 2002: 25).  

Bräcke kommun (2003) lyfter att det behövs tillgång till både intressanta och meningsfulla 
arbeten och en attraktiv boendemiljö med ett rikt urval av kultur- och fritidsaktiviteter, service 
och social omsorg för att uppnå en positiv näringsutveckling. Goda förutsättningar kan därmed 
skapas för att attrahera både företag och inflyttare (Bräcke 2003: 25). 

Pajala kommun skriver att de för att kunna använda den förväntade gruvetableringen till att 
vända en negativ befolkningsutveckling måste kommunen arbeta med attraktivitet, så att 
individer och företag, istället för att pendla till arbetet, väljer att flytta till kommunen (Pajala 
2011: 149). 

Malå kommun lyfter hur de ska åstadkomma en positiv befolkningsutveckling och skapandet av 
fler arbetstillfällen genom att närings-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik ökar närings-
livets konkurrenskraft och medborgarnas kompetens (Malå 2001: 38).  

Kramfors kommun skriver att de ska utveckla näringsklimatet genom ett nära samarbete med 
företag och dess branschorganisationer och genom att erbjuda exploaterbar och planlagd mark i 
attraktiva lägen (Kramfors 2013: 86). 

Norsjö kommun skriver slutligen hur ett bättre företagsklimat leder till ökad inflyttning och att 
fler unga återvänder till kommunen (Norsjö 2010: 41). 

 



55.3.5.Mellankommunala.och.regionala.samarbeten 
Kommunala och regionala samarbeten är ett annat angreppssätt som går att finna hos 
kommunerna Överkalix (2008), Hagfors (2002), Laxå (2015), Malå (2001), Ånge (2004) och 
Storfors (2013): 

Överkalix kommun uttrycker att kommunen vid en samverkan och regionalt samarbete med 
närliggande kommuner såsom Övertorneå, Pajala, Haparanda och Kalix kommer att få en 
ökande befolkningen och förutsättningar för inrättandet av heltidstjänster (Överkalix 2008: 41).  

Hagfors kommun har tillsammans med kommunerna Munkfors, Sunne och Torsby utarbetat ett 
gemensamt IT-infrastrukturprogram för att lättare utveckla och förbättra exempelvis 
bredbandsutbyggnaden (Hagfors 2002: 15/18). 

Laxå kommun skriver om ”Örebroregionen” (regionförstoring) som sägs behöva växa och 
knytas samman med andra regioner eftersom den alltmer globaliserade världen ökar kraven på 
konkurrens och därmed även på effektivisering. Små regioner sägs närmare bestämt inte kunna 
mäta sig med större (Laxå 2015: 15). 

Malå kommun säger sig vilja öka det kommunala samarbetet i regionen. Tillsammans med 
kommunerna Norsjö och Sorsele har exempelvis redan samarbete genom en gemensam renhåll-
ningsnämnd, djurtillsyn, stadsarkitekt och turistprojektet ”Guldriket” (Malå 2001: 94). 

Ånge kommun lyftet att IT-infrastrukturen är av avgörande betydelse för en regions utveckling. 
Tillväxtprogrammet RTP 2004-2007 är ett exempel på att länet kan samla gemensam kraft i 
riktning mot ökad tillväxt. Vidare sägs att förmågan till ett medvetet samarbete mellan offentliga 
företrädare och näringslivet i regionen och att positivt synas på den både den nationella och 
regionala nivån är av stor vikt för att uppnå ökad tillväxt (Ånge 2004, 37/45).  

Storfors kommun skriver om ”Industriregionen” och hur kommunen vill verka för att regionen 
ska utvidgas och avstånden inom den minskas. Kommunikationer som både är fysiska (vägar 
och järnvägar) och digitala (bredband och telefontäckning) skrivs som möjliga förbättrings-
områden. Utöver detta beskrivs hur mellankommunala samarbeten utöver de administrativa 
gränserna kan göra regionen mer effektiv (Storfors 2013: 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66. ANALYS  
Följande kapitel utgår i huvudsak från de valda teoretiska perspektiven, men övrig forskning -
från områdesöversikten - lyfts även in på några få ställen där det finns gemensamma berörelse-
punkter som kan kopplas till de teoretiska perspektiven.  
 
6.1 Problemformulering och nulägesanalys 
Resultatet från kategoriseringen gällande nuläge kan vidare tolkas utifrån antagandet att 
problemformulering och nulägesanalys spelar centrala roller i kommunernas politiska styrning 
samt ledning. Bacchi argumenterar som tidigare sagts att de politiska beslutsfattarna medverkar 
till att skapa förutsättningar om vad som är ett problem och vad som inte är det (Bacchi 2000: 
46-47). I de undersökta plandokumenten uppfattade och behandlade alltså samtliga kommuner 
sin befolkningsutveckling i åtminstone något stycke, men de behandlade frågan beträffande sin 
negativa befolkningsutveckling mer eller mindre eller till och med inte alls. Utfallet blev att 4 av 
23 kommuner inte skildrade någon negativ befolkningsutveckling eller lyfte detta som ett 
problem, då främst på grund av att utvecklingen sades ha vänt. 11 av 23 kommuner lyfte den 
negativa befolkningsutvecklingen, men inte till att redovisa någon vidare problembild gällande 
frågan i särskilt hög utsträckning. 8 av 23 kommuner redovisade slutligen en nulägesbild 
gällande en negativ befolkningssituation som de också i ser som problematiskt av olika 
anledningar. Intressant här är följaktligen att de flesta kommuner faktiskt talade om det faktum 
att befolkningen krympte. Detta utfall skiljer sig alltså från Syssners studie av de fem krympande 
kommunerna i Östergötland som visade på att kommunala företrädare har svårt att tala om ett 
sådant faktum. Å ena sidan undersökte hon även frågan, utöver studier av översiktsplaner, 
genom olika intervjuer med tjänstemän vilket då möjligen gav en annan bild (Syssner 2014: 38-
45, 1-5). Å andra sidan handlar denna studie om kommuner som har bland den största 
procentuella minskning av alla Sveriges kommuner. Det skulle därför vara ganska uppseende-
väckande om de politiska beslutsfattarna inte hade lyft befolkningsminskningen som ett 
problem. 4 kommuner nedan visar likväl på detta. Med Bacchi utgångspunkter skulle ett sådant 
politiskt utspel (innehållande en avsaknad av problemformulering) i sådana fall ha kunnat 
förklaras med att de politiska förespråkarna utvecklade en förståelse för en specifik diskurs som 
passade deras politiska syfte (Bacchi 2000: 46-47). Politiker vinner förmodligen inga medborgar-
röster och val på att tala om en ”negativ” utveckling. Som Syssner (2014: 38-45) skildrade 
tidigare ses ofta en utebliven tillväxt som ett misslyckande. 
 
Laxå kommun (2014: 25)) stack ut i undersökningen då de skildrade hur de efter lång tid av 
befolkningsnedgångar istället hade en positiv befolkningsutveckling. Någon problematik 
(problemformulering) kring en negativ befolkningsutveckling kunde därför inte utläsas i över-
siktsplanen. Enligt statistiken (Statiska centralbyrån 2015) redovisades dock år 2013 för första 
gången ett positivt netto sedan år 1990 på 28 personer. Det är alltså efter denna siffra (28 
personer) som Laxå kommun troligen bygger sitt resonerande kring en positiv utveckling. 
Kommunerna Vilhelmina (2000: 9), Överkalix (2007: 12) och Strömsund (2014: 16) hade 
liknande syner på sin befolkningsutveckling som Laxå kommun då de påstod hur den negativa 
befolkningsutvecklingen hade stabiliserats, avtagit och planat ut. Någon problemformulering 
kring frågan lyftes därför inte heller i deras översiktsplaner. Statistiken (Statiska centralbyrån 
2015) visar emellertid på en kraftig befolkningsminskning fram till år 2014 för samtliga tre 
kommuner. Dessa resultat visar således på att minsta tendens till en vändning eller ökning i 
befolkningsutvecklingen lyfts, i de kommunala översiktsplanerna, upp som något positivt till 
förmån för problemformuleringen som samtidigt inte tycks vara relevant längre. En sådan 
urskiljning kan nog mycket väl förklaras med att de politiska förespråkarna utvecklade en 
diskurs som passade deras politiska syfte. Statistiken över de kommande årens befolknings-
förändringar kom dock alltså att visa på en annan bild än den positiva bild som de förtroende 
valda tycktes föredra.  
 



När det gäller begreppen problemformulering och nulägesanalys kan egentligen endast 8 av 23 
översiktsplaner sägas inrymma delar med koppling till liknande formuleringar och analyser, 
eftersom dessa 8 var de enda som uttryckligen behandlade befolkningsminskningen som ett 
tydligt problem med både exempel på orsaker och konsekvenser. Kommunerna Åsele (2014: 9, 
39), Pajala (2010: 35-37), Malå (2001: 15-17), Ånge (2004: 37-38), Ragunda (2006 16, 46), och 
Övertorneå (2004: 10, 121) beskrev bland annat hur det minskande befolkningsunderlaget var 
problematiskt (någon kommun talade bokstavligen om en hotbild) eftersom situationen 
pressade kommunens intäkter och kostnader när det ekonomiska underlaget (skatteintäkter) 
krympte samtidigt som infrastruktur och service fördyrades. Hagfors kommun (2002a: 4-5) såg 
därtill utflyttningen av unga som ett dubbelt problem eftersom befolkningen samtidigt blev 
äldre. Samma konsekvenser som forskningen lyfter skildrar alltså dessa kommuner i det faktum 
att färre invånare kommer att få finansiera den fysiska infrastrukturen som blir 
överdimensionerad i och med befolkningsminskningen (Syssner 2014: 9-10, Fjertorp 2013: 7). 
Samma demografiska problem som Hagfors kommun skildrade som ett dubbelt problem lyfter 
även Syssner när det huvudsakligen var en yngre befolkning som flyttade över kommun-
gränserna (Syssner 2014: 10).  
 
Som beskrivs tidigare i avsnittet beträffande teoretiska utgångspunkturer kräver en nuläges-
analys direkt och en problemformulering indirekt kunskaper om faktorer som berör den demo-
grafiska utvecklingen. Beslutsfattare har som sagt en viktig uppgift att planera för en framtid på 
både kort och lång sikt. Befolkningsprognoser, som innefattas av beräkningar över hur många 
som kan tänkas födas, dö, flytta till samt ifrån kommunen, blir då väldigt betydelsefulla 
(Forsberg et al 2005: 58). Med detta som utgångspunkt kan resultatet av kategorin prognoser 
lättare förstås och tolkas. Sammantaget redovisade alltså 9 av 23 kommuner i sina översikts-
planer prognoser och framtidsutsikter, vilket kan jämföras med de 11 kommuner som inte hade 
några prognoser eller andra framtidsutsikter. Resterande 3 kommuner hade inte heller några 
direkta prognoser eller framtidsutsikter utan endast kortare resonerande kring ämnet. En 
majoritet av kommunerna tycks alltså sakna den viktiga beståndsdel som befolkningsprognoser 
faktiskt utgör i form av planeringsunderlag. Westerholm (2004: 7-8) skrev just hur förståelse 
kring flyttningsmönster och befolkningsutveckling spelar centrala roller för att kunna jobba 
med kommunalt utvecklings- och planeringsarbete på ett bra sätt. Varför så många kommuner 
väljer att undvika redovisningen av befolkningsprognoser är svårt att säga. Det är dock möjligt 
att sådana framtidsutsikter anses vara för negativa för att de sittande beslutsfattare inte vill lyfta 
in detta i en översiktsplan som ska visa på en långsiktig och då möjligen även på en positiv 
utveckling av kommunen. Politiska beslutsfattare riskerar som sagt att utveckla en förståelse för 
en specifik diskurs som passar deras politiska syfte (Bacchi 2000: 47-48).  
 
Intressant är vidare de kontraster som uppkommer när prognoserna ställs i förhållande till de 
mål som kommunerna innehar rörande befolkningen. Till att börja med var det enbart 2 
kommuner som inte hade några mål. 6 kommuner hade sedan målsättningen att ”bromsa” den 
negativa befolkningsutvecklingen. 7 kommuner hade ”tillväxt” som mål. 8 kommuner hade 
slutligen en målsättning som befann sig någonstans emellan de grupper som hade låga 
respektive höga målsättningar, men dessa kommuner hade ändock mål som huvudsakligen 
handlade om att ”vända” utvecklingen, och därmed öka befolkningen. En klar majoritet av de 
undersökta kommunerna hade följaktligen tillväxt som mål. Normen i lokal och regional 
utvecklingspolitik sägs därtill just fortsatt vara tillväxt eftersom en utebliven tillväxt ses som ett 
misslyckande (Syssner 2014: 38-45). Möjligen är det just detta sätt att tänka orsaken till att 
tillväxt är så tydligt i fokus när det gäller befolkningsmålsättning, detta trots att kommunerna i 
realiteten krymper. Det ska senare bli intressant att se om också angreppssätten tycks vara lika 
fokuserade på tillväxtorienterade scenarion. Först kan dock kommunerna Malå (2001) och 
Arvidsjaur (2002) lyftas då de hade målsättningar som faktiskt kan utvärderas eftersom de 
tillhör grupperingen innehållande de äldsta översiktsplanerna. Malå kommun hade målet att 
befolkningen skulle öka till 3900 invånare år 2010 (Malå 2001: 9, 16-17). Arvidsjaur kommun 



hade ambitionen att befolkningstalet skulle uppstiga till 8000 personer år 2015 (Arvidsjaur 2002: 
8). Statistik från 2014 (Statiska centralbyrån 2015) visar emellertid att dagens (2014) be-
folkningssiffra ligger på 3115 respektive 6484 invånare. Det är visserligen svårt att säga vilket 
antal befolkningen skulle ligga på idag om målsättningen inte hade varit så hög, utan istället 
lägre, men frågan är här ändå om det inte är bättre för de krympande kommunerna om de har 
en mer realistisk målsättning att arbeta utefter. Om en utebliven tillväxt i sig ses som ett 
misslyckande torde nog en fortsatt nedgång trots höga målsättningar ses som ett ännu större 
misslyckande.  
 
 
66.2 Lokal anpassningspolitik 
Lokal anpassningspolitik handlar alltså i denna studie om hur de svenska kommunerna arbetar 
för att anpassa sig till minskande befolkningstal och till de följder som blir därav. De delar som 
kan sägas inrymmas i en lokal anpassningspolitik är: försäljning och rivningar av befintlig be-
byggelse, samverkan med civilsamhället, höjd skatt, mellankommunala samarbeten, upphöra 
med viss verksamhet samt bedriva viss verksamhet annorlunda (Syssner 2014: 12, 37). Frågan är 
likväl hur tydligt dessa specifika angreppssätt kan urskiljas i en översiktsplan. Kommunerna 
Ljusnarsberg (2002: 8), Bräcke (2003: 24) samt Ragunda (2006: 32, 109) beskrev ändå att rivning 
av bostadshus kan upplevas som en negativ åtgärd, men att det är en nödvändig anpassning i 
förhållande till kommunernas befolkningstal. 3 av totalt 23 kommuner lyfter alltså detta som en 
anpassningsstrategi. Kommunerna Överkalix (2008: 41), Hagfors (2002: 15), Laxå (2015: 15), 
Malå (2001: 94), Ånge (2004: 37/45) samt Storfors (2013: 11) talade därtill om olika 
mellankommunala och regionala samarbeten vilket alltså är en annan beståndsdel som kan 
inrymmas i en lokal anpassningspolitik. Kommunerna Överkalix (2008) och Ånge (2004) talade 
likväl om att ett utökat samarbete mellan kommuner och regioner handlade om en suktan efter 
tillväxt i befolkning och i ekonomi. Kommunerna Hagfors (2002), Laxå (2015), Malå (2001) 
samt Storfors (2013) talade mer i termer om att ett utökat samarbetet handlade om 
effektivisering av bland annat fysiska (vägar och järnvägar) och digitala (bredband och telefoni) 
infrastrukturer vilket kanske mer handlar om faktiska angreppssätt i en lokal anpassningspolitik 
där befolkningen minskar i antal.  
 
I övrigt verkar det vara svårt att enbart utifrån denna studies resultat kunna utläsa några tydliga 
kopplingar till en lokal anpassningspolitik. Möjligen beror detta på att en majoritet av 
översiktsplanerna inte behandlade några prognoser eller andra framtidsutsikter gällande den 
framtida demografiska utvecklingen. Westerholm (2004: 7-8) lyfte just hur förståelse kring 
befolkningsutveckling spelar en stor roll för att kunna jobba med kommunalt utvecklings- och 
planeringsarbete på ett bra sätt. Det kan också vara så att de beståndsdelar som kan förknippas 
med en lokal anpassningspolitik helt enkelt inte kommer till uttryck i den kommunala 
översiktsplanen - exempelvis höjd skatt eller verksamhetsförändringar. Det som dock är be-
synnerligt, och som just kommer att bli tydligare i nästa avsnitt gällande en lokal tillväxtpolitik, 
är att angreppssätten som kommunerna lyfte mer handlade om att på olika sätt få till en tillväxt i 
befolkning och ekonomi, vilket då är ett slags planerande som Syssner (2014: 24, 40) menar mer 
är lämplig i situationer som innefattas av en positiv befolkningsutveckling. Det tycks således här 
finnas en skenbar orimlighet som är intressant att studera vidare. 
 
Det ska emellertid först lyftas att kommunerna Sorsele (2002), Vilhelmina (2000) och Arvidsjaur 
(2002), vilka tillsammans med Malå kommun (2001) är de äldsta översiktsplanerna i denna 
studie, inte redovisade några direkta metoder eller strategier som angreppssätt mot den negativa 
befolkningsutvecklingen. Varken en lokal anpassnings- eller tillväxtpolitik kunde således utläsas.  
 

 
 



66.3 Lokal tillväxtpolitik  
Ett angreppssätt som alltså en majoritet av de undersökta kommunerna (15 av 23) skrev om i 
sina översiktsplaner, för att råda bot på den negativa befolkningstillväxten, var ökad inflyttning 
och planläggning av bostäder i ”attraktiva lägen” för att på så sätt locka till sig nya invånare och 
företag. Istället för att anpassa en politik efter själva befolkningsförändringen används alltså en 
mer tillväxtorienterad politik som därigenom ska lösa problematiken med den negativa be-
folkningsutvecklingen. För att locka till sig de nya invånarna och företagen tycktes kommunens 
varumärke och marknadsföring vara av betydelse. Jokkmokk kommun (2011: 19) lyfte 
exempelvis vikten av att förstärka varumärket ”Jokkmokk” i syfte att skapa ett högre marknads-
föringsvärde för kommunen och dess näringsliv. Liknande skrev alltså Kramfors kommun (2013: 
25) om det välkända ortnamnet ”Ådalen” som de ansåg hade utvecklings-potential. Pajala 
kommun (2011: 77) använde sig istället av begreppet ”Attraktiva Pajala”. Storuman kommun 
(2011: 18) skrev dessutom hur de borde marknadsföra regionens kvalitéer i Sverige såväl som 
utomlands samt hur de så snart som möjligt borde sätta igång ett långsiktigt arbete som syftade 
till att underlätta inflyttning genom etablering av professionell ”inflyttar-service”. I övrigt 
använde sig flera kommuner av formuleringar som ”sålde in” kommunen (Munkfors 2013: 16), 
Kramfors 2013: 23), (Torsby 2011: 80) och (Norsjö 2010: 7). Eftersom marknadsföring är en 
åtgärd som Syssner (2014: 24, 40) lyfter som utmärkande för en tillväxtpolitisk kontext kan det 
konkluderas att flera av de krympande kommunerna bättre kan placeras in i en kontext inne-
hållande en lokal tillväxtpolitik än i en lokal anpassningspolitik.  

Problemet här är dock att en lokal tillväxtpolitik definieras genom att den just ska utgå från en 
situation innehållande en positiv befolkningsutveckling (Syssner 2014: 24) – inte en situation 
innehållande en negativ befolkningsutveckling vilket är en situation som samtliga studerade 
kommuner tycks befinna sig i (Statiska centralbyrån 2015). Trots detta skriver alltså en majoritet 
av kommunerna (15 av 23) hur de genom nya och attraktiva boendemiljöer ska locka till sig nya 
invånare. Torsby kommun (2011: 80) skrev uttryckligen hur just kvalitén i boendet idag är 
viktigare än att bo och arbeta på samma ort. Ett strandnära läge sägs därtill vara av stor 
betydelse för att åstadkomma attraktiva boenden. Kommunerna Åsele (2014: 29), Överkalix 
(2008: 10), Bräcke (2003: 40) samt Pajala (2011: 154) kopplade också ihop attraktiva boenden 
med tomter i strandnära lägen. Det tycks således finnas en tydlig gemensam nämnare 
kommunerna emellan och mellan ett strandnära läge och ett ”attraktivt boende”. Frågan är bara 
hur starkt det ”attraktiva boendet” förhåller sig till faktorer som exempelvis möjligheter till 
arbete och utbildning. Redan i forskningen verkade det finnas delade meningar om huruvida det 
är boendet eller arbetet som avgör vilken kommun en person väljer att bosätta sig i (Westerholm 
2004: 7-8, Niedomsyl: 2011: 850-854). Om Niedomsyls undersökning ska tros före Westerholms 
spelar förvisso boendemiljön roll, men då bara för människor som befinner sig i en ålder mellan 
60 och 74 år. För de resterande åldersgrupperna är alltså möjligheterna till ett arbete fortsatt den 
viktigaste parametern vid flytt. Resultatet av de undersökta översiktsplanerna visade därtill att 
det nog inte riktigt var de äldre människorna, utan snarare de yngre och då helst kvinnor eller 
välutbildade människor som kommunerna ville locka till sig (Hagfors 2002: 42/42, Kramfors 
2013: 25, Strömsund 2014: 13). Synen på att boendemiljö hellre än arbete och anställning är en 
allt viktigare parameter speglades också i översiktsplanerna. De 15 kommuner som lyfte 
”attraktiva boenden” kan jämföras med de 6 kommuner som kopplade en ”utveckling av 
näringsliv och arbetstillfällen” som möjliga angreppsätt för att öka befolkningsantalet (Hagfors 
2002, Bräcke 2003, Pajala 2011, Kramfors 2010 samt Norsjö). Pajala kommun stack tydligt ut 
bland de andra kommunerna när kommunen uttryckligen lyfte hur de med nya gruv-
etableringar skulle kunna öka befolkningen dramatiskt. En framtid utan gruva skulle dock inne-
bära en fortsatt befolkningsminskning. Anmärkningsvärt är att det ansågs att ”inga speciella 
planeringsinsatser” i sådana fall skulle behövas – alltså ifall den ”förväntade” gruvetableringen 
inte skulle bli av (Pajala 2010: 36, 77, 151).  
 



Oavsett om planerandet av ”attraktiva boendemiljöer” är lyckosamt för att locka till sig nya 
invånare eller inte är detta möjligen ändå problematiskt när en majoritet av kommunerna 
följaktligen arbetar efter samma metod. Ganser och Piro (2012, 260) skriver hur det med tanke 
på den allt mer globaliserade världen och den ökade konkurrensen som denna medför både är 
en svårighet och möjlighet för ”krympande städer” att använda sig av liknande planeringsarbete. 
I vilket fall blir det i den svenska kontexten problematiskt ifall merparten av de krympande 
kommunerna försöker konkurrera om samma invånare genom att lyfta upp sina ”unika” och 
”attraktiva boendemiljöer” när grannkommunen troligen gör detsamma. Kommunerna kanske 
likväl ändå inte konkurrerar fullt ut om samma invånare. Kommunerna Munkfors (2013: 16) 
och Storuman (2011:18) riktade sig exempelvis in på en inflyttning från Europa. Åsele kommun 
(2014:6) såg alla inflyttade, då även människor med annat än svenskt medborgarskap samt 
flyktingar, som en tillväxtfaktor. Norsjö kommun (2010: 8) var dessutom inte främmande att ta 
emot nya medborgare från framtidens 120 miljoner ”klimatflyktingar”. Om Norsjö kommun 
bara skulle lyckas locka till sig så lite som en ynka promille av alla dessa ”klimatflyktingar” skulle 
kommunen följaktligen få en osannolikt stor och märkbar befolkningsökning. Just invandring 
från utlandet genom flyktingmottaganden är således en realitet som skulle kunna ha en stor 
påverkan för de krympande kommunerna – åtminstone när det i strikt demografiskt be-
märkelse handlar om kommunernas demografiska sammansättningar samt utvecklingar. Det är 
samtidigt en realitet som kommunerna själva tycks ha insett.  

Ett intressant utfall är vidare att; av de kommuner som tycks förefalla under den teoretiska 
utgångspunkten lokal anpassningspolitik utgör kommuner med senare översiktsplaner (antagna 
mellan åren 2010-2015) en betydande andel. Kommunerna Jokkmokk (2011), Kramfors (2013), 
Pajala (2011), Storuman (2011), Munkfors (2013), Torsby (2011) och Norsjö (2010) fokuserade 
som sagt betydligt mer på tillväxtorienterade angreppssätt. Marknadsföring, genom bland annat 
”attraktiva boenden”, för att locka till sig nya invånare och företag var exempelvis en tydlig 
gemensam nämnare bland dessa kommuner. Möjligen är det så att synen på fysisk planering i 
allmänhet och synen på översiktsplanering i synnerhet har förändrats en hel del bara under 
2000-talet. Myndigheten Tillväxtanalys (2013: 42) menar exempelvis hur fysisk planering har en 
särställning när det handlar om att skapa tillväxt för en enskild kommun och en större region. 
Översiktsplanen sägs samtidigt ha en viktig roll i detta. Det ska dock sägas att Tillväxtanalys är 
en statlig myndighet som arbetar efter det övergripande målet att stärka den svenska 
konkurrenskraften och att skapa tillväxt i alla delar av landet (Tillväxtanalys 2015). Att 
kommunerna har tillväxt som norm i lokal och region utvecklingspolitik är kanske inte särskilt 
förunderligt när det alltså i någon mån finns en slags ”tillväxtdiskurs” också i statliga samman-
hang och från statligt håll.  

Möjligen kan även en utveckling ses mellan den äldre Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och 
den senare Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) när det handlar om användningen och syftet 
med den kommunala översiktsplanen. I den äldre PBL står det i 1 kap 3 § att översiktsplanen ska 
ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön skall utvecklas och bevaras. I den senare PBL 3 kap 1 och 2 § står det även hur översikts-
planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön genom att, 
ungefär som i den äldre PBL, vägleda för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen tycks således 
också utifrån lagstiftningen ha fått en starkare roll i form av ett strategiskt dokument. Möjligen 
är detta en anledning till att kommunerna Sorsele (2002), Vilhelmina (2000) och Arvidsjaur 
(2002) inte redovisade några direkta metoder eller strategier som angreppssätt mot den negativa 
befolkningsutvecklingen, då dessa kommuner alltså är de äldsta översiktsplanerna i denna 
studie.  

Syftet med översiktsplanen kan dock diskuteras i de kommuner som tycks inrymma en lokal 
tillväxtpolitik. Även om det alltså från statligt håll (myndigheter och lagstiftning) verkar finnas 



en syn på översiktsplanen som ett strategiskt dokument för en långsiktig utveckling var det i 
studien svårt att se skillnaden mellan kommunernas mål/visioner respektive strategier. Om 
målet var befolkningsökning var alltså en ökad inflyttning den uppenbara strategin, men det är 
möjligt att detta enbart är ett ytterligare mål/vision fast då i formerna av ett delmål. Planerandet 
för ”attraktiva boendemiljöer” var ändå en strategi som i någon mån var mer konkret. Huruvida 
dessa mål/visioner och strategier är gynnsamma eller inte är vidare svårt att säga, eftersom 
översiktsplanerna sträcker sig ett antal år framåt och att det därmed inte finns några fall att 
kontrollera. Det går inte att säga hur befolkningsutvecklingen hade utvecklats, och kommer att 
utvecklas, utan sådana förhållnings- samt angreppssätt som kan inrymmas i en lokal tillväxt-
politik. De år som ändå går att kontrollera utifrån befolkningsdata visar likväl på hur tillväxten - 
i demografiska termer – fortsatt uteblir (Statiska centralbyrån 2015). 

Frågan beträffande översiktsplanens syfte kvarstår alltjämt. Enligt Boverket syftar 
översiktsplanen till att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjliga. Det sägs 
därtill handla om en långsiktig och bra helhet vilket just kräver planering. I översiktsplanen ska 
kommunen därför tala om hur de vill att både land och stad ska utvecklas, var det kan och bör 
byggas, var det behövs infrastruktursatsningar och vilka områden som bör bevaras för 
exempelvis re-kreation (Boverket 2015a). Problemet med de undersökta kommunerna är 
emellertid att de fortfarande ”förlorar” invånare - de har ingen tillväxt som planeringen är tänkt 
att behandla i mark- och vattenanvändningsplanen. Pajala skrev uttryckligen hur ”inga speciella 
planerings-insatser” skulle behövas om de förväntade gruvetableringarna inte skulle bli av. Det 
är kanske därför inte heller särskilt besynnerligt att flera av de undersökta kommunerna istället 
tycks behandla översiktsplanen i formen av en marknadsföringsplan: 

”Allt fler EU-medborgare uppmärksammar Munkfors-Ransäter och väljer att bosätta 
sig här. Lugnet, utrymmet för kreativitet samt alla valmöjligheter som finns till hands 
tilltalar många. De drömmer om ett bättre liv, med hög livskvalitet, vilket vi kan 
erbjuda. Vi har en närhet till våra företag och kommuninvånare. Det är bl.a. genom 
den vi skapar en positiv framtidstro som i sin tur ger förutsättningar för en attraktiv 
kommun. Här vill människor engagera sig, arbeta och bo samt låta sina barn växa 
upp. Munkfors-Ran- säter är både tryggt och spännande!” (Munkfors 2013: 16) 

”Det Kramfors kommun kan erbjuda är den goda livsmiljön, det attraktiva boendet, 
närhet till natur- och kulturmiljöer, det småskaliga och specialiserade serviceutbudet, 
trygghet, hälsa och barnvänlighet. En trivsam plats centralt belägen i en spännande 
region.” (Kramfors 2013: 23) 

”Torsby ska vara det självklara valet för de som skall flytta till mellersta eller norra 
Värmland, och söker ett boende med tillgång till stadsliv samtidigt med närhet till 
naturen.” (Torsby 2011: 80) 

”Fråga er inte varför folk flyttar till Norsjö, fråga varför de inte skulle göra det istället.” 
(Norsjö 2010: 7) 

Det som kan vara bekymmersamt med de kommuner som tycks planera utifrån en lokal tillväxt-
politik samt använder översiktsplanen som en ”marknadsföringsplan” är om de faktiskt skulle 
misslyckas med att locka till sig alla de nya invånarna och företagen. Kommunernas egna 
prognoser och befolkningsinformation från Statiska centralbyrån (2015) tycks dessutom, i alla 
fall hittills, just visa på fortsatta befolkningsminskningar. Ett misslyckande skulle då innebära att 
viss tid och planering (sammantaget ekonomiska utgifter) hade lagts på invånare och företag 
som aldrig flyttade till kommunen. Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 2 kap står det om de 
allmänna befogenheter som kommunen har till sina medlemmar. I 3 § står det uttryckligen att 
kommunen, om det inte finns synnerliga skäl för det, inte får fatta beslut med tillbakaverkande 



kraft som är till nackdel för medlemmarna (folkbokförda). Möjligen förefaller det således som 
att många av de undersökta kommunerna (15 av 23), vilka just planerar för eventuella framtida 
medlemmar och inte lika tydligt för de befintliga sådana, planerar och arbetar utanför deras 
befogenhetsområde. Slutsatsen; ”att en majoritet av de undersökta översiktsplanerna följaktligen 
bryter mot kommunallagen” behöver dock inte nödvändigtvis dras. Tanken är ändå intressant. 
Ännu mer intressant vore emellertid om det faktiskt i denna studie hade framkommit exempel 
på kommuner som tvärtemot ”tillväxtdiskursen” istället arbetade mer för de befintliga med-
lemmarna och för att i någon mån ”krympa på ett hållbart sätt” då möjligen genom en lokal 
anpassningspolitik. Närmaste exemplen på en lokal tillväxtpolitik som kunde undersökas i 
översiktsplanerna, var alltså kommunerna Ljusnarsberg (2002: 8), Bräcke (2003: 24) samt 
Ragunda (2006: 32, 109) vilka beskrev hur rivning av bebyggelse var en nödvändig anpassning i 
förhållande till deras befolkningstal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77..AVSLUTANDE.DISKUSSION 
I detta kapitel följer en avslutande diskussion beträffande studiets resultat och slutsatser samt 
deras koppling till den använda metoden.  

7.1 Resultatdiskussion 
Av Sveriges totalt 290 kommuner är det cirka hälften som krymper. I denna studie undersöktes 
23 av de kommuner som procentuellt sett minskar allra mest. Syftet med arbetet var alltså att 
undersöka om och i sådana fall hur krympande kommuner hanterar sin negativa befolknings-
utveckling i översiktsplanen. Vidare handlade syftet om att finna mönster och avvikelser i både 
de fall kommunerna innehar och inte innehar ett resonerande kring och ett angreppssätt 
(strategier och metoder) mot själva situationen.  

Kan det i kommunernas översiktsplaner utläsas en medvetenhet beträffande den negativa be-
folkningsutvecklingen och hur ser de i sådana fall på sin demografiska framtidsutveckling? 

Intressant är följaktligen att de flesta undersökta kommuner faktiskt talade om det faktum att 
befolkningen krympte. De gjorde det bara i mer eller mindre hög utsträckning. Ett antal av 
kommunerna stack dock ut när de ansåg att de inte längre minskade, då de ansåg att be-
folkningsminskningen hade vänt, stabiliserats, avtagit, och planat ut. Även om medvetenheten 
var hög gällde dock detta enbart den nuvarande synen på befolkningsminskningen, inte den 
framtida. När det handlade om framtida utsagor och prognoser gällande befolkningen var det 
alltså en majoritet (14 av 23) kommuner som saknade dessa faktorer vilka faktiskt utgör funda-
mentala planeringsunderlag. Förståelse kring flyttningsmönster och befolkningsutvecklingar 
påstås som sagt spela centrala roller för att kunna jobba med kommunalt utvecklings och 
planeringsarbete på ett bra sätt. Avsaknaden av en framtida problemformulering var likväl inte 
det mest utstickande. Slående var även att en majoritet av kommunerna hade mål och visioner 
om att vända den negativa befolkningsutvecklingen som därmed istället skulle börja växa. Den 
summerade bilden av det hela är därmed att det kanske inte finns en särskilt stor medvetenhet 
eller i alla fall en realistiskt sådan när det handlar om synen på kommunernas negativa be-
folkningsutvecklingar. Det är möjligt att framtidsutsikterna anses vara för negativa för att de 
sittande beslutsfattare inte vill lyfta in dem i en översiktsplan som ska visa på en långsiktig och 
då möjligen även på en positiv utveckling av kommunen. En positivare målbild tycks i alla fall 
vara det som beslutsfattarna föredrar.  

Vad har kommunerna för strategier och metoder för att hantera situationen med den 
krympande befolkningen? Eller finns det en uttalad tillväxtdiskurs där det tydligt planeras för 
tillväxtorienterade.scenarion? 
 
Efter en sammantagen bild av de strategier och metoder som lyftes när det gällde att bemöta den 
negativa befolkningsutvecklingen kan det enkelt sägas att tillväxt är den främsta lösningen. 
Planerandet av bostäder i ”attraktiva lägen” (strandnära lägen) sägs därtill vara en särskilt viktig 
beståndsdel i det hela. Marknadsföring för att locka till sig nya invånare och företag tycks därtill 
vara en viktigt och återkommande del i detta. Generellt sett är de undersökta översiktsplanerna, 
och då särskilt de senare, tydligt tillväxtorienterade. Normen tycks fortsatt vara tillväxt, trots att 
samtliga undersökta kommuner istället krymper. I någon mån finns det en tillväxtdiskurs att 
referera till. En lokal tillväxtpolitik tycktes exempelvis vara vanligare än en lokal anpassnings-
politik vilken kanske hade varit mer gynnsam för kommunerna.  Frågan är om det är realistiskt 
att sikta på mål och att planera efter scenarion vilka förmodligen inte är särskilt troliga. I de fall 
där det i översiktsplanerna talades om att anpassa lägenhetsbeståndet genom rivningar av 
bebyggelse gav i någon mån en ärligare bild till sina medborgare och omvärld. Likaså har 
kommunerna med målsättningen att ”bromsa” befolkningsutvecklingen troligen mer realistiska 
mål att arbeta mot. Det blir då möjligen bättre resultat. Att planera för de befintliga invånarna 



istället för invånare som kanske aldrig kommer torde vara betydligt mer givande och redbart 
och då i förhållande till Kommunallagen och kommunens befogenheter till sina medlemmar 
samt till Plan-och bygglagens syfte med planering i allmänhet och översiktsplanering i synnerhet 
som handlar om att planera för de befintliga invånarna.  

 
Vilket är kommunernas huvudsakliga syfte med översiktsplanen? Är det ett långsiktigt och 
strategiskt plandokument för mark- och vattenanvändningen eller tenderar det till att vara 
något annat? 
 
Det huvudsakliga syftet med översiktsplanen handlar alltså om dess roll som en långsiktig mark- 
och vattenanvändningsplan. I denna studie blev det dock uppenbart att så inte alltid är fallet. 
Hos de kommuner som minskar i befolkning finns det uppenbarligen inte en tillväxt att planera 
efter. Att deras översiktsplaner, och då i synnerhet de senare, tenderar till att likna en marknads-
föringsplan är kanske därför inte särskilt konstigt. Frågan är dock om detta är ”rätt” väg att gå. 
Vidare studier borde därför undersöka hur en långsiktig planering mer konkret kan hantera det 
krympande faktumet med minskande befolkningar. Kan kommunerna ”krympa på ett hållbart 
sätt”? Finns det i översiktsplanerna utrymme att planera för en långsiktig och strategisk ut-
veckling utan befolkningstillväxt?  
 
 
77.2 Metoddiskussion 
Utfallet och resultaten av studien kan vidare kritiseras utifrån val av metod och undersöknings-
material. Till att börja hade det varit intressant att utöver innehållsanalys även använda sig av 
intervjuer för att just studien handlar om hur frågan gällande befolkningsutvecklingen kommer 
till uttryck och behandlas i politiska organisationer och plandokument. Denna studie syftade 
dock till en bredare kartläggning av just ämnet och då kopplat enbart till de kommunala 
översiktsplanerna. En djupare studie med exempelvis intervjuer hade följaktligen behövt mer 
tid. En enkätundersökning hade likväl varit ett intressant inslag då en sådan hade kunnat för-
djupa studien ytterligare. Det som dock kan och bör lyftas är att innehållsanalysen, som alltså 
plockar ut ord som analysenheter, endast analyserar det skrivna i de antagna översiktsplanerna. 
Det outtalade eller allmänt vedertagna kanske därför inte kommer till uttryck i översiktsplanen. 
Möjligen är situationen med en minskande påtaglig i vissa av de krympande kommunerna att de 
inte behöver skriva om det – om något som ”alla” redan känner vid. De slutsatser som berör 
kommunernas syn och behandling av deras befolkningsutvecklingar kan samtidigt enbart dras 
utifrån översiktsplanen. Det är således tänkbart att de teoretiska begreppen lokal anpassnings-
politik och lokal tillväxtpolitik bättre hade kommit till uttryck om också andra kommunala 
dokument hade analyserats istället.  
 
 
7.3 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en allmängiltig medvetenhet hos de undersökta 
kommunerna när det gäller frågan om deras dåtida och nutida befolkningsutveckling. När det 
gäller den framtida befolkningsutvecklingen är dock denna medvetenhet till mycket borta. Av-
saknaden av detta gör att problemformulering kring frågan likväl blir lidande. Målsättningen 
och angreppssätten handlar då i huvudsak om att vända den negativa befolkningsutvecklingen 
genom att locka till sig nya invånare och företag. En viss tillväxtorienterad planering kommer 
därmed till uttryck i översiktsplanerna. Översiktsplanens roll som ett långsiktigt och strategiskt 
plandokument tycks samtidigt bara de senaste åren ha fått en ändrad inriktning till att även anta 
formen av en marknadsföringsplan. Huruvida detta är gynnsamt eller inte återstår att se, men 
hittills tyder det på att den negativa befolkningsutvecklingen kommer att fortsätta. Troligen vore 
det följaktligen bättre om kommunerna istället för en lokal tillväxtpolitik mer hade tillämpad en 
lokal anpassningspolitik. Ytterligare forskning beträffande den sista skulle nog kunna bidra till 



en djupare förståelse kring frågan och då även möjligen ge svar på vilken väg som är den mest 
gynnsamma för krympande kommuner att ta samt vilken roll översiktsplanen borde ha i detta.   
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