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Sveriges befolkning ökar, men ökningen sker mycket ojämnt över landets olika delar. 
Främst ökar befolkningen i storstadsregionerna och i anslutning till högskole- och 
universitetsstäder, detta samtidigt som stora delar av landets gles- och landsbygd 
istället har en negativ befolkningsutveckling. Mer än hälften av Sveriges kommuner 
har idag en negativ befolkningstrend. Dessa kommuner, här kallade krympande 
kommuner, präglas inte sällan bara av ett minskat invånarantal utan även av låga 
födelsetal och en åldrande befolkning. Trenden och den ojämna fördelningen av 
Sveriges befolkning förväntas fortsätta, och enligt prognoser kommer en allt större 
andel av Sveriges invånare även fortsättningsvis bosätta sig kring landets större städer.

Planering uppkom ursprungligen som ett verktyg för att hantera tillväxt och 
inflyttning till urbana områden. Eftersom mer än hälften av Sveriges kommuner 
inte kan förväntas växa, i alla fall inte i form av ett ökat invånarantal, syftar den 
här uppsatsen till att undersöka hur planeringen hanterar en sådan situation 
där denna form av tillväxt uteblir. Uppsatsen avser därmed undersöka hur 
planeringen i krympande kommuner hanterar och förhåller sig till den negativa 
befolkningsutvecklingen. Vidare avser studien undersöka om planeringen i dessa 
kommuner handlar om tillväxt eller om planeringen snarare kretsar kring begrepp så 
som anpassning.

Uppsatsens studie omfattar fyra krympande kommuner där material samlats in 
från kommunernas översiktsplaner samt genom intervju med en tjänsteman vid 
varje kommun. Det insamlade materialet omfattar dels hur kommunen beskriver 
situationen idag men också uppgifter kring vilken framtidsbild samt mål och visioner 
kommunerna arbetar efter. Slutligen samlas även material in för att kartlägga vilka 
strategier, metoder och planeringsidéer kommunerna använder sig av för att hantera 
den negativa befolkningsutvecklingen. Materialet analyseras sedan utifrån begreppen 
anpassnings- och tillväxtpolitik, detta för att förstå om de mål och planeringsstrategier 
som identifierats i studien kretsade kring tillväxt eller anpassning.

Studien visar att planering i svenska krympande kommuner rör sig mycket kring 
tillväxt och tillväxtpolitik. Dock identifieras olika nyanser i materialet då både tillväxt- 
och anpassningspolitiska element och åtgärder finns kopplade till planeringsarbetet i 
de undersökta kommunerna.
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1.1 Inledning

I samband med övergången från ett samhälle uppbyggt kring industriell produktion till 
ett mer kunskaps- och serviceinriktat samhälle sker på många platser i västvärlden en 
omflyttning och omfördelning av befolkningen mellan olika områden (Hall 1992: 159, 
162). Hall (1992: 165-166) identifierar två övergripande utvecklingstrender gällande 
flyttmönster och befolkningens omfördelning. Det handlar dels om utflyttning från 
industristäder där den viktiga industriverksamheten lagts ned och utflyttning sker på grund 
av att arbetsmöjligheterna i staden försvagats. Denna typ av utveckling ses i flera städer i 
bland annat i Storbritannien och Tyskland. Den andra trenden handlar om inflyttningen 
från landsbygd till stads- och tätortsområden. Denna urbaniseringstrend har gett upphov 
till att det finns regioner med positiv befolkningsutveckling och regioner med negativ 
befolkningsutveckling (Hall 1992: 165-166).

Utvecklingen i Sverige präglas av ovan nämnda trender och kännetecknas av en 
befolkningsminskning i landets gles- och landsbygder samtidigt som befolkningsantalet 
ökar i storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm samt i högskole- och 
universitetsstäder (Glesbygdsverket 2007: 5). I Sverige finns således både växande och 
krympande kommuner. Enligt uppgift hade mer än hälften av Sveriges kommuner en 
negativ befolkningsutveckling under åren 1990 till 2005 (Johansson 2005b: 29). Dessa 
trender förväntas även fortsättningsvis hålla i sig då urbaniseringen spås vara gällande även i 
framtiden (Glesbygdsverket 2007: 8).

Kunskap om befolkningens sammansättning och utveckling är centrala delar inom 
planeringen då det fungerar som planeringsunderlag och utgångspunkt för antaganden om 
staden, kommunens och regionens framtida utveckling (Forsberg 2005: 34). Traditionellt sett 
har planering kretsat kring att hantera tillväxt och en situation när befolkningen i ett område 
ökar (Ward 2012: 7). Krympande städer i Östtyskland har dock efter flera år av planering 
för tillväxt och expansion, bytt taktik då de insett att den negativa befolkningsutvecklingen 
förmodligen inte kommer vända inom en överskådlig framtid. Därför har dessa städer valt 
att byta planeringsstrategi, från att verka för att stoppa krympningen, till att istället mildra 
effekterna av den (Johansson 2013: 42). 

1. Introduktion1. IInnnnnnnnnnnnnnnntttrod
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1.2 Syfte

Uppsatsen syftar till att undersöka hur den kommunala planeringen hanterar och hur den 
förhåller sig till den negativa befolkningsutvecklingen i en krympande kommun.

1.3 Problemformulering

I forskningslitteraturen beskrivs hur planeringen först uppkom för att hantera tillväxt 
och inflyttning till urbana områden (Ward 2012: 7). Planeringen blev ett verktyg för att 
reglera det som inte marknadskrafterna själva lyckades reglera i en växande stad och vissa 
forskare menar att så fortfarande är fallet (Jessen 2012: 49). Hur fungerar då planeringen där 
tillväxten saknas och förutsättningarna ser helt annorlunda ut, där staden eller kommunen 
istället minskar sin befolkning och krymper? 

I Sverige finns idag en stark urbaniseringstrend med stor inflyttning till storstadsområdena 
och en befolkningsminskning i stora delar av övriga landet, därför finns flera svenska 
kommuner med en negativ befolkningsutveckling (Amcoff 2008: 73). I sådana, krympande 
kommuner, möter planeringen andra utmaningar än i expanderande områden med stark 
tillväxt (Wieshmann & Bontje 2012: 9). Hur hanterar och förhåller sig planeringen till de 
förutsättningarna, kretsar planering i krympande kommuner kring tillväxt eller handlar det 
snarare om begrepp så som anpassning?

1.4 Frågeställning 

Problemet undersöks i den här uppsatsen utifrån en svensk kontext genom följande 
frågeställningar: 

Hur beskrivs den krympande kommunens befolkning idag i översiktsplanen, målas det upp en 
problembild eller inte?

Vilka mål och visioner kring befolkningsutvecklingen sätts det upp och arbetas efter i det 
kommunala planeringsarbetet i krympande kommuner?

Vilka strategier, metoder och planeringsidéer används i krympande kommuner för att nå det 
uppsatta målen och visionerna?

Hur kan planeringen i kommunerna förstås utifrån begreppen tillväxt- och anpassningspolitik 
enligt Syssners definition?
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1.5 Avgränsning

Uppsatsen avgränsas tidsmässig då den är skriven inom ramen för en kandidatuppsats 
och omfattar 15 högskolepoäng. Utifrån den begränsade tidsramen omfattar uppsatsens 
undersökning fyra svenska kommuner, inte fler. Det hade möjligen kunna vara fruktsamt 
att undersöka och kartlägga än fler kommuner för att få en bredare bild av planeringen 
i krympande kommuner. Undersökningen har vidare avgränsats genom att endast 
omfatta analys av kommunernas översiktsplaner samt intervjuer med en tjänsteman vid 
vardera kommun. Undersökningen hade kunnat göras mer robust om andra kommunala 
plandokument ingått i studie, så som exempelvis utvecklingsplaner och strategier. Det hade 
också gynnat undersökningen att intervjua politiker i kommunerna, detta har dock inte varit 
möjligt på grund av uppsatsarbetets begränsade tidsrymd.

Vidare avgränsas uppsatsen från att djupgående behandla olika tolkningar för hur begreppen 
tillväxt och attraktivitet kan förstås. Undersökningen visar dock att dessa begrepp är centrala 
i frågan kring kommunalt utvecklingsarbete och det skulle således vara intressant att utreda 
dessa begrepp närmare, möjligen i ett framtida uppsatsarbete.

Uppsatsen avgränsas även ifrån, och syftar inte till att utvärdera vilka åtgärder eller 
planeringsidéer som är mer verkningsfulla eller bättre lämpade än några andra. Jag har heller 
inte för avsikt att bedöma om den ena kommunens strategier eller idéer är mer eller mindre 
lyckade jämfört med de övriga kommuner i studien.
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Forsknings- och kunskapsöversikten är indelad i tre delar. Den första delen behandlar 
krympande städer och kommuners som begrepp. Den andra delen belyser befolkningsutveckling 
och krympande städer och kommuner. I den delen belyses processer och orsaker bakom 
krympande städer och kommuner samt vad för effekter den negativa befolkningsutvecklingen 
har för platsen. Forsknings- och kunskapsöversiktens tredje del kretsar kring hur planeringen 
hanterar situationen när staden eller kommunen krymper. I avsnittet ges exempel på ett antal 
planeringsstrategier.

Även om uppsatsens studie fokuserar på planering i svenska kommuner görs det i kunskaps- och 
forskningsöversikten även internationella utblickar, detta för att återge en bredare bild kring 
befolkningsutveckling och planering.

2.1 Krympande städer och kommuner som begrepp

I den internationella forskningslitteraturen introducerades krympande städer som begrepp 
under 1970-talet i USA. I den europeiska litteraturen kom begreppet först att användas 
i Tyskland på 1980-talet (Martinez-Fernandez, Audirac & Cunningham-Sabot 2012: 
214). Även om krympande städer som begrepp alltså är relativt nytt är inte krympande 
städer som fenomen på något vis en ny företeelse. Det har historiskt sett skett en ständig 
omflyttning mellan olika samhällen, städer och regioner världen över (Ganser & Piro 2012: 
2, Wiechmann & Bontje 2012: 4). Ganser och Piro (2012: 3) hävdar att krympande städer 
som planeringsproblem dock inte funnits speciellt länge och att begreppet krympande städer 
därför beskriver en ny problematik som planerare i västvärlden ställts inför.
 
Begreppet krympande städer definieras på olika vis i forskningslitteraturen. Enligt 
Ganser och Piro (2012: 2) är en krympande stad en kommun eller ett urbant område 
som har genomgått en dramatisk befolkningsminskning. Enligt Roth och Cunningham-
Sabot (2012: 59) kan en krympande stad ses som krympande sett dels utifrån 
befolkningsantalet men också utifrån ekonomiska faktorer. Pallagst (2008: 7) redogör för 
hur The Shrinking Cities International Research Network (SCiRN) i mer precisa termer 
definierar en krympande stad till ett urbant område med minst 10 000 invånare som 
har haft en negativ befolkningsutveckling i mer än två år, samt påverkats ekonomiskt av 
befolkningsminskningen och genomgått en strukturell kris. Enligt Grossman (2007 se 
Pallagst 2008: 7) används ofta begreppet krympande städer som en synonym för urban 
minskning.

I denna uppsats definieras krympande städer enligt Ganser och Piros (2012: 2) relativt öppna 
tolkning och definition. En krympande stad är alltså en stad som genomgått en dramatisk 
befolkningsminskning. På samma sätt definieras en krympande kommun i denna uppsats 
som en kommun som genomgått en dramatisk befolkningsminskning.

2. Forsknings- och kunskapsöversikt2. FFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooorskn
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2.2 Befolkningsutveckling och krympande städer och kommuner

Enligt Forsbergs (2005: 34) är demografi och befolkningsutveckling centrala delar 
inom planeringen då kunskaper om de människor det planeras för används som 
planeringsunderlag och utgångspunkt i planeringsarbetet. Westerholm (2004: 8) förklarar att 
det är viktigt att ha en förståelse för processerna kring flyttning och befolkningsutveckling 
för att på ett bra sätt kunna jobba med kommunalt utvecklings- och planeringsarbete. För att 
ge en förståelse för uppsatsens studie av planeringen i krympande kommuner redogörs det 
därför i följande kapitel för just dessa processer.

2.2.1 Processer som orsakar krympande städer och kommuner
Inom forskningen belyses ett flertal förklaringar, på olika nivåer till varför städer och 
regioner krymper. Short (2006: 111-113) beskriver hur dagens städer ställs inför nya 
utmaningar i takt med att samhället omvandlas från att vara beroende av industriell 
produktion till att bli allt mer kunskaps- och serviceinriktat. Den nya kunskapsbaserade 
industrin är mindre platsbunden och medger en större lokaliseringsflexibilitet vilket i sin 
tur ger en ökad global konkurrens städer och regioner emellan. Den ökande konkurrensen 
samt att produktionsinriktade industrier i allt större utsträckning flyttar till låglöneländer 
menar Harvey (2000 se Martinez-Fernandez et al 2012: 218) är en grundläggande orsak till 
dagens krympande städer och regioner. På liknande sätt beskriver Martinez-Fernandez et al 
(2012: 214) hur en allt mer global marknad och ekonomi påverkar befolkningsutvecklingen 
i världens städer och regioner och ger upphov till både växande och krympande områden. 
Short (2006: 111-113) förklarar att den ökade rörligheten i samhället medför att städer och 
regioner ständigt måste jobba med att positionera sig på den globala kartan. Martinez-
Fernandez et al (2012: 214) menar att de städer eller regioner som inte lyckas nischa sig eller 
har svårt att anpassa sig till övergången från industristad till kunskaps- och serviceinriktad 
stad är de städer som krymper. Oswalt (2006 se Martinez-Fernandez et al 2012: 218) 
framhåller att krympande städer inte ska ses som en tillfällig trend utan är ett globalt, 
strukturellt fenomen.

Utöver de hittills nämnda strukturella förändringarna i samhället redogör Wiechmann och 
Bontje (2012: 4) för fyra andra tänkbara orsaker till krympande städer när de sammanfattar 
forskningslitteraturen. För det första ses ekonomisk tillbakagång, till exempel i samband 
med nedläggning av industrier kunna orsaka krympande städer. För det andra belyser de att 
demografiska förändringar kan ge upphov till krympande städer, både genom utflyttning och 
låga födslotal samt en åldrande befolkning. Martinez-Fernandez et al (2012: 214) förklarar 
hur befolkningsminskningen i vissa städer förstärks då det ofta är unga som flyttar ut, vilket 
medför att födslotalen sjunker och att befolkningen åldras i området. Den tredje faktorn som 
Wiechmann och Bontje (2012: 4) lyfter fram är att en stad kan krympa om den genomgår 
en suburbanisering, det vill säga att invånare och arbetsplatser flyttar ut från stadens 
centrala delar mot förortsområden. Avslutningsvis skriver forskarna att krympande städer 
också kan uppkomma till följd av naturkatastrofer, klimatförändringar och miljöförstöring. 
Enligt Wiechmann och Bontje identifieras inte sällan två eller flera av dessa processer i en 
krympande stad. Syssner (2014: 9) belyser genom att sammanfatta tidigare forskning att även 
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politiska förändringar och ökad rörlighet inom EU är faktorer som kan förklara en negativ 
befolkningsutveckling. Vidare konstaterar Syssner (2014: 10) att flera orsaker till en negativ 
befolkningsutveckling i en stad eller kommun beror på övergripande strukturella faktorer 
och processer som är mycket svåra för den enskilda staden eller kommunen att faktiskt 
påverka.

Westerholm (2004: 8) lyfter fram att invånarnas preferenser och val är faktorer som styr 
flyttströmmarna. Undersökningar på ämnet visar hur dagens flyttmönster i allt högre grad 
beror på önskemål kring livsmiljö, privatliv och utbildning och i allt mindre utsträckning 
på jobbmöjligheter. Detta forskningsresultat ifrågasätts dock av Niedomysl (2006: 32) 
som hävdar att jobbsituationen fortfarande spelar en avgörande roll när människor flyttar. 
Niedomysls undersökning visar att så mycket som 36 % av flyttningarna i Sverige är 
arbetsrelaterade och 22 % studierelaterade.

2.2.2 Vilka städer och kommuner krymper? - Ett internationellt perspektiv
Då orsakerna till att en stad eller region krymper varierar, ser också de rumsliga effekterna 
annorlunda ut mellan olika krympande områden. Wiechmann och Bontje (2012: 4) återger 
en rapport från UN-HABITAT som slår fast att fenomenet i stor utsträckning är kopplat till 
städer i Nordamerika och Europa. Därför fokuserar den här texten på krympande tendenser 
i dessa världsdelar.

Wiechmann (2003 se Wiechmann och Bontje 2012: 3) identifierar fyra typer av krympande 
områden i Europa. Det handlar dels om industristäder som drabbats av nedläggningar 
och försvagats ekonomiskt. Den andra typen av krympande område är glesbefolkade 
platser i perifera lägen, vilka exempelvis går att finna i norra Sverige och östra Finland. 
Vidare karakteriseras den tredje typen av krympande regioner av övergripande regionala 
förändringar och en kraftigt försvagad industri. Dessa egenskaper är typiska för stora 
områden i Ryssland samt i Central- och Östeuropa. Den fjärde och sista områdestypen 
karakteriseras av utflyttning från gles- och landsbygd samt ett minskat födelsetal.

Även Pallagst (2008: 8) identifierar fyra övergripande tendenser för krympande områden i 
Europa. Hon menar att det bland annat handlar om områden som tidigare varit socialistiska 
länder men som idag genomgått stora strukturella förändringar, vilket bland annat är 
gällande i Östtyskland där det har lett till ökad utflyttning. Vidare beskriver Pallagst att 
flyttmönster i Slovakien och Rumänien präglas av inflyttning till ländernas huvudstäder, 
samtidigt som gles- och landsbygd avfolkas. Pallagst beskriver också hur flera länder 
i Västeuropa påverkas av demografiska förändringar då antalet födda minskar. Vidare 
belyser hon också att norra Europa, däribland Sverige, främst tappar befolkning i perifera 
landsbygdsområden.

Pallagst (2008: 11) förklarar att det i Nordamerika finns ett stort antal krympande städer 
och att flera av dessa är placerade centralt i USA i anslutning till det så kallade Rost-bältet. 
Mönstren för hur en stad krymper skiljer sig enligt Pallagst (2008: 14) åt mellan USA 
och Europa. En krympande stad i Amerika präglas ofta av suburbanisering, det vill säga 
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att utflyttning sker från stadens centrala delar ut mot förortsområdena vilket ger upphov 
till folktomma stadskärnor. I Europa identifieras dock helt andra krympningsmönster. I 
Frankrike och Paris är det stadens utkanter som främst drabbats av utflyttning, då de tidigare 
industrierna placerade där lagts ned och i flera Tyska städer återfinns närmast ett perforerat 
mönster, där utflyttning sker från mer eller mindre alla stadens delar.

2.2.3 Vilka städer och kommuner krymper? - Ett svenskt perspektiv
Pallagst (2008:8) och Wiechmann (2003 se Wiechmann & Bontje 2012: 3) beskriver 
hur krympande områden i Sverige återfinns huvudsakligen i perifera gles- och 
landsbygdsområden. Den Statistiska centralbyrån (2009: 11) beskriver att det är ovanligt 
att befolkningen minskar i Sverige från ett år till ett annat. Trots det beskriver Johansson 
(2005b: 29) att mer än hälften av Sveriges kommuner hade en negativ befolkningsutveckling 
under åren 1990 till 2005. Befolkningsökningen är alltså mycket ojämn sett över hela landet, 
vissa områden minskar sin befolkning och andra ökar (Tillväxtanalys 2009: 21). Amcoff 
(2008: 73) beskriver hur omflyttningen inom Sveriges gränser präglas av urbanisering då 
allt fler bosätter sig i städer och tätorter, både verksamheter och invånare lämnar gles- och 
landsbygd. Amcoff (2008: 77-79) beskriver vidare hur urbaniseringen i Sverige har bidragit 
till en befolkningsökning främst i och kring landets större städer samt högskole- och 
universitetsorter. Det är främst unga vuxna som flyttar från gles- och landsbygd vilket 
medför att de avfolkade områdena många gånger också präglas av en åldrande befolkning. 
Utvecklingen har således lett till en stor obalans i befolkningsstrukturen både i avseende på 
antal och ålder mellan olika områden i Sverige. Forsberg (2005: 41) framhåller att denna 
obalans är en stor planeringsutmaning för både krympande och växande kommuner och 
regioner.

Enligt en befolkningsprognos framtagen av SCB för Glesbygdsverket spås 
urbaniseringstrenden hålla i sig och framtida befolkningsökningar förväntas även 
fortsättningsvis koncentreras till Sveriges urbana områden. Störst tillväxt förväntas ske i 
de tre storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm (Glesbygdsverket 2007: 8). 
Befolkningsminskningen förväntas vara störst i norra Sveriges inland där det finns en stor 
andel gles- och landsbygd (Glesbygdsverket 2007: 12). Westerholm (2004: 7) förklarar att 
mer än hälften av Sveriges kommuner förväntas möta en negativ befolkningsutveckling i 
framtiden.

2.2.4 Effekter av krympande städer och kommuner
En negativ befolkningsutveckling påverkar en stad eller region på flera olika sätt. Reckien 
och Martinez-Fernandes (2012: 1381) belyser att en krympande stads fysiska infrastruktur 
blir överdimensionerad. Jessen (2012: 53-55) beskriver på ett liknande sätt hur en 
krympande stad påverkas av att den fysiska expansionen saktar ner, samt att tidigare 
industri och kommersiella byggnader överges. Även efterfrågan på bostadsmarknaden 
minskar i dessa områden vilket gör att invånarna i en krympande stad kan ha råd och 
möjlighet till ett större boende samtidigt som en mindre tät stadsstruktur utvecklas. Den 
glesare stadsstrukturen möjliggör att fler offentliga rum skapas i staden då det finns plats 
för bland annat fler grönområden och parker. Vidare påverkas även handeln på orten då 
befolkningsminskningen medför en minskad köpkraft i området. Jessen (2012: 46) beskriver 
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också hur krympande städer drabbas av nedläggning av offentlig service. Vidare menar 
Neumann (2009 se Syssner 2014: 10) att en förändrad befolkningssammansättning i ett 
område kan ge upphov till norm- och värdeförändringar på platsen vilket i sin tur kan 
påverka stadens eller kommunens utveckling.

I Sverige beskrivs hur flera krympande kommuner påverkas av att de som har störst 
benägenhet att flytta är ensamstående, unga, kvinnor, högutbildade och högavlönade (SOU 
2003:37: 47-48). Denna utflyttning medför en förändrad köns- ålders- och inkomststruktur 
i den krympande kommunen (Amcoff 2004: 77-78). I Glesbygdsverkets (2007: 5) rapport 
förklaras att när andelen arbetsföra medborgare minskar och andelen äldre i kommunen 
ökar skapar detta en obalans mellan försörjare och försörjda. Kommunen får ett försvagat 
skatteunderlag samtidigt som kostnaden för äldrevården ökar och kommunen får svårare att 
upprätthålla den offentliga servicen. Vidare medför en minskad andel arbetande medborgare 
att kommunen kan få svårt att hitta arbetskraft samt att vissa arbetsområden kan lida av 
kompetensbrist.

Svenska krympande kommuners ekonomiska problem kan till viss del lindras med hjälp 
av det kommunala utjämningssystemet. Amcoff (2008: 79) förklarar att systemet innebär 
att växande landsdelskommuner får betala in ett belopp till staten samtidigt som de 
kommuner med ekonomiska svårigheter istället tillskjuts medel från staten. Sundström 
(2000: 17, 29) förklarar att utjämningsystemet syftar till att ge alla kommuner likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar och han menar att systemet medför att klyftorna mellan 
landets växande och krympande kommuner minskar och att de ekonomiska effekterna i 
den krympande kommunen således blir mindre dramatiska. Syssner (2014: 9) poängterar 
dock att utjämningsystemet endast omfattar den kommunala ekonomin och kompenserar 
inte för andra samhällsekonomiska konsekvenser som en negativ befolkningsutveckling 
kan medföra. Systemet kompenserar till exempel inte för förändrade förutsättningar för det 
lokala näringslivet till följd av minskad köpkraft och efterfrågan. Syssner (2014: 10) förklarar 
vidare att befolkningsminskningens effekter alltså kan analyseras både utifrån kommunal 
ekonomi och samhällsekonomi. De båda systemen är dock tätt sammanlänkade och beror av 
varandra. Enligt Sundström (2000: 14) har krympande kommuner i näringspolitiskt svaga 
regioner svårast att få ekonomin att fungera. På dessa platser spelar den offentliga sektorn en 
stor roll då det privata näringslivet har svårt att etablera sig och fungera väl.

2.3 Planering för att hantera befolkningsminskning

Martinez-Fernandes et al (2012: 222) beskriver hur planeringen i krympande städer, 
kommuner och regioner i stor utsträckning sker med målet om att vända utvecklingen och 
att genom olika strategier och åtgärder skapa tillväxt. Forskarna anser dock att en sådan 
planering inte är verkningsfull i krympande områden utan efterfrågar en ny typ av planering 
som istället fokuserar på en långsammare tillväxt eller att krympa smart. Wiechmann och 
Bontje (2012: 6) för ett liknande resonemang när de skriver att det inte är möjligt att planera 
för tillväxt i alla regioner och städer. Forskarna menar därför att det borde utvecklas en ny 
typ av planering som anpassar sig till det faktum att området krymper, och inte endast kretsa 
kring att sätta upp mål för tillväxt.
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Syssner (2014: 38-39) beskriver hur utvecklingspolitiken i Sverige länge kretsat kring tillväxt, 
i växande såväl som krympande kommuner och regioner. Syssners undersökning påvisar 
att få krympande kommuner formulerat en samlad strategi för att möta de utmaningar en 
negativ befolkningsutveckling medför. Detta menar Syssner kan bero på att en situation med 
en demografisk tillbakagång är politiskt känslig eftersom normen inom utvecklingspolitiken 
under en lång tid varit tillväxt. Syssner beskriver hur befolkningsminskning verkar vara ett 
stigma i den politiska debatten och att det därför kan vara svårt för kommunerna att planera 
för anpassning.

Enligt Fjernortp, Larsson och Mattisson (2012: 69-70) kan en kommuns framgång mätas 
på flera olika sätt och behöver inte alls likställas med befolkningstillväxt eller ett ökat 
antal arbetstillfällen. Forskarna menar att det är upp till varje kommun att utifrån sina 
förutsättningar formulera ett lämpligt mål att arbeta efter. Traditionella tillväxtmått så som 
befolknings- sysselsättnings och inkomstutveckling menar forskarna snarare borde ses som 
mått på kommunens förutsättningar än mått på framgång. Fjerntorp, Larsson och Mattisson 
menar att kommunal tillväxt handlar om att hantera kommunens givna förutsättningar.

2.3.1 Strategier, metoder och planeringsidéer
För att uppnå kommunens eller stadens uppsatta mål och visioner används olika strategier. 
Hall (2012: 43) menar att det i krympande städer är viktigt att satsa på och förbättra de 
fysiska förhållandena på platsen, men att det är minst lika viktigt att utveckla potentialen av 
det mänskliga kapitalet. Enligt Scott (2006 se Martinez-Fernandez et al 2012: 221) kan med 
fördel flera olika utvecklingsstrategier användas och kombineras. Nedan ges exempel på ett 
urval av sådana planeringsstrategier som städer, kommuner och regioner nyttjat för att på 
olika sätt hantera och möta en negativ befolkningsutveckling.

Enligt Ward (1998 se Heldt Cassel 2008: 163) har platsmarknadsföring blivit en allt vanligare 
strategi för att attrahera besökare, nya invånare och företag till städer, kommuner och 
regioner. Lorenzon (2009: 843-844) menar att marknadsföring och profilering är viktigt för 
att orter ska sätta sitt namn på kartan i dagens globala samhälle. 

Niedomysl (2003: 28-29) beskriver hur Sveriges kommuner i allt större utsträckning 
konkurrerar om invånare och använder marknadsföring med syftet att vara attraktiva som 
bostadsort. Mellan 2003 och 2006 använde nästan hälften av kommunerna i landet (49 %) 
någon form av marknadsföring för att locka till sig potentiella inflyttare. När Glesbygdsverket 
(2007: 6) sammanställer vilka argument som kommunerna marknadsför sig med kretsar de 
kring teman så som naturgivna förutsättningar, boende, fritid och rekreation samt arbete och 
utbildning. Enligt Glesbygdsverkets (2007: 43) kartläggning är argumenten som lyfts fram 
ofta allmänt hållna och kan exempelvis handla om att kommunen kan erbjuda attraktiva 
boendemiljöer. Få marknadsföringsinsatser beskrivs vara riktade till en specifik målgrupp.

För att vara en attraktiv bostadsort är det också viktigt för kommunerna att vara attraktiva 
även för företag och besökare. Niedermysels (2006: 30-31, 37) undersökning visar att för 
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att en ort ska vara attraktiv som bostadsort ska där dels finnas grundläggande faktorer så 
som bostäder och arbetsmöjligheter, men orten ökar sin attraktionskraft om där också finns 
mjuka värden så som upplevelser och rekreationsmöjligheter. Lorenzon (2009: 843-844) 
lyfter fram vikten av att krympande städer och kommuner skapar nya bilder av platsen 
genom att använda de kulturella tillgångar som finns där, i mindre orter kan till exempel 
lokala kultur och naturresurser användas som upplevelseprodukter i samhället. För att göra 
dessa upplevelser kända är marknadsföring och profilering mycket viktigt. Det finns dock 
frågetecken kring om verkligen marknadsföringen lockar fler besökare, företag och invånare 
till en ort. Niedomysls (2006: 29-30) undersökning visade inga mätbara positiva effekter på 
inflyttningen efter genomförda marknadsföringskampanjer.

Värvning innebär i detta sammanhang att en kommun genomför riktade insatser och 
projekt för att få nya invånare. Enligt Glesbygdsverkets (2005: 60-61) undersökningar av 
värvningsprocesser syftar de främst till att öka antalet invånare i kommunen, men även 
till att skapa en jämnare åldersstruktur samt att värva arbetskraft till kommunen. De flesta 
värvningar av nya invånare sker från andra orter och kommuner i Sverige, men projekt direkt 
riktade till andra länder förekommer också. De aktiviteter kommunerna genomför handlar 
främst om information till särskilda målgrupper, möten, reklam samt utskick av brev. 
Värvningsarbetet sker ofta i samverkan med andra kommuner, organisationer och företag.

I en rapport framtagen av NUTEK (2001: 3, 26-27) förklaras att regionförstoring innebär 
att tidigare enskilda arbetsmarknadsregioner knyts samman och bildar en ny större enhet. 
Vidare beskrivs regionförstoring som ett alternativ till urbanisering, alltså ett alternativ till 
inflyttning från gles- och landsbygd till städer och tätorter. Istället för att människor alltså 
flyttar in till städerna för att arbeta, möjliggör regionförstoring att människor kan bo kvar 
då pendlingsmöjligheterna förbättras och således arbetsmarknadsregionen utvidgas. För 
mindre och krympande kommuner kan därför förstärkta kommunikationsmöjligheter till 
närliggande arbetsmarknadsregioner bidra till att fler invånare har möjlighet att bo kvar 
i kommunen. NUTEK:s rapport framhåller att regionförstoringsåtgärder är nödvändiga 
om Sverige även fortsättningsvis ska kunna skapa tillväxt i ett land med ett utspritt 
bebyggelsemönster. Vidare belyses att stora regioner, sett till befolkningen, på många sätt 
kan anses vara mer välfungerande än små. De större regionerna medför att arbetsmarknaden 
blir mer diversifierad, vilket underlättar för invånarna att hitta jobb samtidigt som företag i 
regionen också får lättare att hitta kompetent personal.

Huruvida regionförstoring är möjligt avgörs enligt NUTEK:s (2001: 4) rapport av hur 
välfungerande transportsystemet är samt det geografiska avståndet mellan olika orter. 
Det är inte heller säkert att förbättrade pendlingsmöjligheter automatiskt leder till att 
arbetsmarknadsregionen faktiskt utvidgas, regionförstoring har störst chans att lyckas om 
den genomförs i anslutning till expansiva tätorter (Nutek 2001: 27-28).
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Enligt Westerholm (2004: 8) blir det i dagens samhälle allt vanligare att kommuner 
samarbetar med andra kommuner och organisationer. Westerholm beskriver hur Sveriges 
kommuner i allt större utsträckning ingår i olika nätverk och samarbeten, både i tillfällig och 
mer långsiktig form.

Syssner (2014: 6, 29) beskriver hur just samverkan mellan grannkommuner är en 
strategiskt viktig åtgärd och arbetsmetod i krympande kommuner. Syssners (2014: 29-
31) undersökning visar att den mellankommunala samverkan sker inom flera områden 
och har två huvudfunktioner. För det första handlar det om att kunna dela lösningar 
och på så vis sänka kostnader för kommunens organisation. Genom att till exempel 
samordna vård och omsorgsverksamheten för flera kommuner kan denna organisation 
bli mer kostnadseffektiv. Vidare fungerar också samverkan för att bibehålla kompetensen 
i den kommunala verksamheten. Genom att dela en specialist inom ett ämne mellan 
flera kommuner, säkerställs sakkompetensen i den specifika frågan. Enligt Gossas (2004 
se Statskontoret 2005: 53) genomförs också mellankommunal samverkan med syfte att 
verka för regional utveckling. Genom att samverka kan kommunerna skapa en större 
arbetsmarknadsregion och på så vis tillsammans bli mer attraktiva för företag och invånare 
samt öka konkurrenskraften jämt emot andra kommuner och regioner. Syssner (2014: 29-
31) framhåller att mellankommunal samverkan sker på fler olika nivåer, dels mellan två 
kommuner men också i större samarbeten via exempelvis kommunalförbund.

I en krympande stad ökar antalet tomma bostäder och övergivna industri- och 
kontorslokaler. Syssner (2014: 31-32) beskriver att just denna problematik, kring 
en överdimensionerad infrastruktur lyfts i flera internationella forskningsstudier. 
Runt om i världen finns många gamla industristäder som drabbats av betydande 
befolkningsminskningar och flera av dessa städer har blivit tvungna att genomföra 
omfattande rivningar. Johansson (2005c: 19-20) beskriver hur detta bland annat har drabbat 
städer i gamla Östtyskland. När Johansson beskriver rivningarna där, talar han om hur 
planerare i dessa tyska städer använder begreppet ”tillbakabyggnad” snarare än rivning. 
Johansson menar att det är en typ av stadsbyggnad att riva och bygga tillbaka staden för 
att anpassa den till de nya förutsättningarna, att bli en mindre stad. Martinez-Fernandez et 
al (2012: 220-221) återger tidigare forskning när de beskriver hur flera städer världen över 
genomfört storskaliga rivningar av tomma och nedgångna byggnader som ett steg i att göra 
staden attraktivare, skapa tillväxt och locka till sig nya invånare. Martinez-Fernandez et al 
belyser att det dock finns kritiker som ifrågasätter huruvida rivning kan leda till sådana typer 
av förändringar, rivning anses av dessa endast hantera symptomet av ett större strukturellt 
problem.

Johansson (2005a: 15) beskriver hur tyska krympande städer har jobbat med utökat 
medborgardeltagande i planeringen som ett led i utvecklingsarbetet. Sådana åtgärder 
omfattas bland annat av olika former av diskussionsgrupper eller symboliska 
initiationsprojekt. Vidare har flera andra metoder för att på olika sätt få medborgarna 
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involverade i förändringsprocessen genomförts, några städer har till exempel prövat att ge 
invånarna själva möjligheten att forma en offentlig plats.

Enligt landsbygdskommittén (2006 se Glesbygdsverket 2008: 4) är det viktigt att den 
lokala nivån medverkar i samhällets beslutsprocesser. Detta kan ske genom att lokala 
sammanslutningar arbetar fram så kallade lokala utvecklingsplaner. Glesbygdsverket 
(2008: 27) beskriver flera fördelar med lokal utvecklingsplanering, fördelar för såväl de 
lokala krafterna som för kommun, landsting och region. Finns det tillgängliga lokala 
utvecklingsplaner kan kommunen enkelt stämma av med den lokala befolkningen, gällande 
vilken utveckling de vill se på platsen. Dessa kan sedan bli en del av den kommunala 
planeringen, och även komma till gagn vid framtagande av regionala utvecklingsplaner. För 
det lokala samhället ger de lokala utvecklingsplanerna en långsiktighet och samsyn kring 
bygdens framtida utveckling. Glesbygdsverket (2008: 4-5) beskriver att den lokala nivån 
ibland omnämns som den ”fjärde planeringsnivån” och får olika roll och utrymme i landets 
olika kommuner.
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Kandidatuppsatsens teoretiska utgångspunkter, som i arbetet används för att tolka och 
analysera studiens empiri utgörs av begreppen anpassnings- och tillväxtpolitik. Begreppen har 
valts eftersom planeringen i Sverige verkar i en politiskt styrd organisation, och att det därför är 
nödvändigt att förstå politiken för att kunna förstå hur planeringen fungerar.

3.1 Lokal anpassningspolitik

Begreppet lokal anpassningspolitik förstås i den här uppsatsen utifrån Syssners (2014: 
12) definition i rapporten ”Politik för kommuner som krymper”. Där beskrivs att 
anpassningspolitik handla om hur offentliga 
beslutsfattare hanterar och anpassar verksamheter 
till ett minskat befolkningsantal och de 
konsekvenser befolkningsminskningen innebär. 
Anpassningspolitik kretsar kring visioner och 
idéer, beslut och prioriteringar. Vidare definieras 
begreppet utifrån att kommunerna inte riktar sin 
uppmärksamhet mot tillväxtpolitik eller lokala 
strategier för tillväxt. Fokus ligger istället på hur 
beslutsfattare hanterar en situation utan tillväxt, 
sett ur en strikt demografisk synpunkt.

Enligt Syssner (2014: 40) karaktäriseras 
anpassningspolitik av att en rad åtgärder 
används med syfte att anpassa kommunens 
organisation och verksamhet efter gällande och 
framtida förutsättningar. Åtgärderna ska resultera i en ekonomi i balans och en bibehållen 
servicenivå trots minskade resurser. Åtgärder som ryms inom det anpassningspolitiska 
fältet är bland annat mellankommunala samarbeten, samverkan med civilsamhället, nya 
verksamhetsformer och skattehöjningar (se diagram 1). 

3.2 Lokal tillväxtpolitik

Även den andra teoretiska utgångspunkten, begreppet tillväxtpolitik, förstås utifrån 
Syssners (2014: 24, 40) beskrivning och lyftes tidigare som en avgränsning till begreppet 
anpassningspolitik. Tillväxtpolitik utgår från en situation i kommunen innehållande 
en positiv befolkningsutveckling där kommunen också lyckas vända den demografiska 
utvecklingen, vidare handlar det också om fler arbetstillfällen och möjliggörandet av fler 
företagsetableringar. En sådan utveckling ger i nästa led en förbättrat ekonomisk situation 
för kommunen. Åtgärder som enligt Syssner är typiska i en tillväxtpolitisk kontext är bland 
annat marknadsföring och stöd till företag, besöksnäring och entreprenörskap.

ANPASSNINGS-
POLITIK

Samverkan 
med

civilsamhället

Höjd
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Upphöra
med viss
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Byggnader
säljs/rivs

Diagram 1. Anpassningspolitikens beståndsdelar
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Fjertorp (2012: 20) skriver hur lokal tillväxt kan definieras på flera olika sätt men 
att begreppet bland svenska kommuner oftast kretsar kring befolkningstillväxt eller 
sysselsättningstillväxt. Fjertorp förklarar att det kan bero på att befolkningstillväxt i en 
kommun förväntas bidra till ekonomisk tillväxt genom högre skatteintäkter, något som i sin 
tur ger den kommunala organisationen större möjligheter att bedriva sin verksamhet. Detta 
även om befolkningsökningen också innebär ökade servicekostnader för kommunen. Idag 
omfattar tillväxtbegreppet även ekologiska och sociala dimensioner. I denna uppsats läggs 
dock fokus på den inledande definitionen, tillväxt med avseende på befolkning.

Tillväxtpolitik och anpassningspolitik förstås i denna studie mycket utefter det 
motsatsförhållande de enligt Syssners (2014: 40) beskrivning har till varandra (se diagram 2).

TILLVÄXTPOLITIKANPASSNINGSPOLITIK

ÅTGÄRDER:
Mellankommunala samarbeten 
Samverkan med civilsamhälle 

Nya verksamhetsformer 
Tydligare prioriteringar 

Skattehöjning

ÅTGÄRDER:
 Stöd till platsmarknadsföring, 

entreprenörskap, företagsklimat, 
investeringar, besöksnäring

SOM SYFTAR TILL 
att anpassa kommunens 

organisation och verksamhet 
efter rådande och framtida 

förutsättningar. 

SOM SYFTAR TILL 
att skapa tillväxt, arbetstillfällen, 

företagsetableringar. 

SOM SKA RESULTERA I 
... en ekonomi i balans, 
bibehållen kvalitet trots 

minskade resurser. 

SOM SKA RESULTERA I 
...förstärkt skatteunderlag, 
bättre förutsättningar för 

kommunens organisation och 
verksamhet... 

Diagram 2. Anpassnings- och tillväxtpolitik
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Studiens design, metod och empiri har valts med utgångspunkt i problemformuleringen och 
med hänsyn till kandidatuppsatsens givna tidsram. Som grund för uppsatsens empiriska studie 
används fallstudie som forskningsdesign. Studien omfattar en kvalitativ innehållsanalys av det 
empiriska material som utgörs av fyra översiktsplaner samt de intervjuunderlag som samlats in 
vid intervju med fyra tjänstemän. I detta kapitel beskrivs och diskuteras val av forskningsdesign, 
metod och empiri.

4.1 Forskningsdesign: Fallstudie

En fallstudie innebär att ett enskilt eller några få fall studeras, istället för att flera enheter 
undersöks. På detta sätt kan en mer detaljerad kunskap införskaffas än vad som hade 
framkommit genom en mer övergripande forskningsdesign (Denscombe 2009: 59). Genom 
att studera ett enskilt fall kan, enligt Denscombe (2009: 59-62) det generella belysas. 
Fallstudien styrkor är att den möjliggör för forskaren att få en helhetsbild över ämnet 
då komplexa problem kan hanteras och orsakssamband kartläggas. Det studerade fallet 
undersöks ofta med hjälp av flera olika källor, data och metoder (Denscombe 2009: 59-62). 
Fallstudiens svagheter rör dess trovärdighet och generaliserbarheten av forskningsresultatet. 
Kritiker är också skeptiska mot fallstudiens tendens att fokusera på processen och inte 
det mätbara resultatet. Även svårigheter kring forskningsdesignens avgränsning kritiseras 
(Denscombe 2009: 72).

I denna studie har fallstudien valts för att möjliggöra en djupgående undersökning av 
problematiken samt hantera den komplexitet som förväntas finnas kring planering i 
krympande kommuner. Fallstudien blir av upptäcktsstyrd karaktär. En sådan studie beskriver 
Denscombe (2009: 63) syftar till att beskriva händelser, utforska nyckelfrågor och jämföra 
olika inramningar samt likheter och skillnader mellan dessa. Uppsatsens fallstudie omfattar 
fyra svenska kommuner.

4.2 Metod

Metoden är det verktyg forskaren använder för att samla in empiriskt material (Denscombe 
2009: 183). I denna fallstudie har två metoder valts; intervju och kvalitativ innehållsanalys.

4.2.1 Metod: Intervju
Intervjumetoden används för att fånga personers åsikter, uppfattningar, känslor och 
erfarenheter. Metoden kan också användas för att undersöka känsliga frågor (Denscombe 
2009: 231-233). I denna studie har intervju valts som metod för att ta få en fördjupad 
förståelse för planeringen i krympande kommuner genom att också kartlägga planerares 
erfarenheter av denna planeringssituation.

4. Forskningsdesign och metod4. FFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooorskn
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För att en forskningsintervju ska fungera krävs i de flesta fall att informanten 
samtycker till att bli intervjuad, att den insamlade informationen dokumenteras 
samt att forskaren styr dagordningen (Denscombe 2009: 231-233). Fördelarna 
med intervjumetoden är att den möjliggör för forskaren att få en djup förståelse 
för informationen såväl som insikter kring informantens åsikter och prioriteringar. 
Metoden är också mycket flexibel då ändringar av intervjuns inriktning kan justeras 
under samtalets gång (Denscombe 2009: 267-268). Intervjumetoden har dock vissa 
svagheter gällande främst tillförlitlighet och objektivitet. Den intervjuade kan påverkas 
av själva intervjusituationen och således konstruera svar denne tror att forskaren vill 
höra. Informanten kan också drabbas av den så kallades intervjuareffekten, vilket 
betyder att dennes svar påverkas av vem som ställer frågorna och hur dessa ställs 
(Denscombe 2009: 268-269). Intervjusituationen ställer krav på att intervjuaren håller 
en så neutral ställning som möjligt under samtalet (Denscombe 2009: 244-246). 

Uppsatsens undersökning omfattar en intervju med en tjänsteman vid respektive 
kommun. Intervjuerna genomförs i en semistrukturerad form vilket är en 
intervjuform som enligt Denscombe (2009: 234-235) bygger på att forskaren har 
ett antal punkter denne vill ta upp men att denne är flexibel till dess ordning och 
ger intervjupersonen möjlighet att utveckla sina resonemang. Efter det att studiens 
intervjuer genomförts, sammanställs svaren i en text som varje informant får 
godkänna.

4.2.2 Metod: Kvalitativ innehållsanalys
En innehållsanalys är en metod som används för att analysera innehållet i dokument. 
Ett dokument kan vara en skriven text men också tal och bild. Analysen lyfter fram 
vad som i texten ses som relevant, värderingar som finns i materialet samt hur olika 
element relaterar till varandra i texten. Innehållsanalysen följer vissa bestämda steg 
och anses därför vara en tydlig metod som enkelt kan upprepas av andra forskare 
(Denscombe 2009: 307-308). Innehållsanalysens svagheter ligger i dess svårighet 
att hantera underliggande budskap. Metoden har också en tendens att plocka ut ord 
och element ur dess sammanhang och på detta sätt riskeras en feltolkning av textens 
innehåll (Denscombe 2009: 308-309). 

En kvalitativ innehållsanalys anses som lämplig att använda i studien då en sådan 
enligt Denscombe (2009: 320-321) kretsar kring analys av ord och ofta används 
i beskrivande undersökningar. Eftersom studien i den här uppsatsen just syftar 
till att beskriva hur planeringen i krympande kommuner hanterar en negativ 
befolkningsutveckling samt att den centrala analysenheten i undersökningen är ord, 
snarare än siffror anses den kvalitativa innehållsanalysen vara en ändamålsenlig 
metod. Denscombe (2009: 322) beskriver även att den kvalitativa innehållsanalysen 
möjliggör en kartläggning av mönster och samband i undersökningsmaterialet, vilket 
också är en anledning till varför just denna metod valts för studien.
Innehållsanalysen genomförs av de utvalda kommunernas översiktsplaner och 
det insamlade intervjumaterialet. För att på ett systematiskt sätt kunna behandla 
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materialet i analysen har tre kategorier ställts upp; (1) nuläge, (2) framtidsbild och (3)
strategier, metoder och planeringsidéer. Under varje kategori har en eller två frågeställningar 
konstrueras. Frågeställningar besvaras genom att textsekvenser ur materialet plockas ut 
med hjälp av nyckelord. På så sätt sorteras olika ord och textsekvenser in under de olika 
kategorierna. Orden och textsekvensernas betydelse och relation till varandra kommer att 
studeras och senare analyseras i uppsatsens analys- och diskussionsdel för att slutligen leda 
fram till uppsatsens slutsats. Nedan redovisas innehållsanalysens tre kategorier tillsammans 
med tillhörande nyckelord och frågeställningar.

Kategori 1: Nuläge
Hur beskrivs kommunens befolkningsutveckling och demografi i översiktsplanen, vilken 
problembild målas upp?
Hur beskrivs kommunens förhållande till omvärlden i översiktsplanen?
Nyckelord: Befolkning och demografi kopplat till utveckling, flytt, föd*, dö*

Kategori 2: Framtidsbild
Vilka mål och visioner gällande befolkningsutvecklingen sätts upp?
Vad för framtida befolkningsutveckling förbereder sig kommunen inför?
Nyckelord: befolkning kopplat till mål, vision, framtid, tillväxt, anpassning, planberedskap 

Kategori 3: Strategier, metoder och planeringsidéer
Hur ska kommunen nå målet/visionen kring befolkningsutvecklingen, vilka övergripande 
strategier, metoder och planeringsidéer kan identifieras i materialet? 
Nyckelord: befolkning, utveckling, attraktivitet kopplat till marknadsföring, varumärke, 
värvning, regionförstoring, pendling, samverkan, tillbakabyggnad, medborgardeltagande, lokala 
initiativ, boende

4.3 Undersökningsobjekt

Enligt Denscombe ska val av fallstudiens undersökningsobjekt göras utifrån dess 
relevans för det studerade problemet (Denscombe 2009: 64). Då uppsatsen syftar till att 
undersöka hur den kommunala planeringen hanterar och förhåller sig till den negativa 
befolkningsutvecklingen i en krympande kommun anses det viktigt att välja fall som under 
en längre tid haft en negativ befolkningsutveckling. Då det empiriska materialet till viss 
del utgörs av kommunernas översiktsplaner har det också ansetts viktigt att de studerade 
planerna arbetats fram relativt nyligen. Valet av vilka fyra kommuner som ska ingå i studien 
har gjorts utefter följande kriterier:
• Kommunens ska ha haft en negativ befolkningsutvecklingstrend sedan 1974,   
 sett i tioårsperioder
• Befolkningsminskningen mellan 1974 och 2014 ska varit över 15 %
• Befolkningsminskningen mellan 2000 och 2014 ska vara större än 8 %
• Kommun med invånarantal över 10 000 år 1974
• Kommunens gällande översiktsplan ska vara antagen efter 2006, alternativt att   
 ett förslag till ny översiktsplan finns för möjlig granskning
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De fem kriterierna uppfylls av åtta svenska kommuner. För att välja ut fyra av dessa har 
Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning använts som stöd, vilket är en 
indelning där Sveriges kommuner kategoriseras in i tio grupper. I diagram 3 redovisas de åtta 
kommunerna i respektive kommungrupp. Studien avser omfatta fyra kommuner från olika 
kommungrupper och därför har en kommun från varje grupp valts för att ingå i studien.

Fallstudien omfattar en undersökning av följande fyra kommuner:
o Strömsunds kommun 
o Tingsryds kommun 
o Degerfors kommun 
o Kramfors kommun

4.4 Empiriskt material

För att undersöka hur planeringen i de fyra kommunerna förhåller sig till och hanterar 
befolkningsminskningen genomförs en studie av kommunernas översiktsplaner. 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som behandlar hur den fysiska miljön i 
kommunen bör utvecklas, där olika intressen tillgodoses. Planen är också en strategi för 
kommunens framtida utveckling och vägledande för vidare planering (Boverket 2014). 
Därför ses kommunernas översiktsplaner vara lämpliga som underlag i undersökningen för 
att kartlägga hur just planeringen förhåller sig till befolkningsminskningen. Följande planer 
ingår i studien:

Degerfors kommuns översiktsplan, samrådshandling (samråd april 2014-juni 2014)
Strömsunds kommuns översiktsplan, antagen 11 juni 2014
Kramfors kommuns översiktsplan, antagen 29 april 2013
Tingsryds kommuns översiktsplan, antagen 29 juni 2006

Observera att den studerade översiktsplanen för Degerfors kommun ej är antagen. Vid analys 
av materialet skall läsaren och forskaren ha det i åtanke att den inriktning som speglas i 
samrådshandlingen kan komma att ändras till det att Degerfors antar sin nya översiktsplan. 
Planen anses dock spegla situationen i kommunen i stort och hur befolkningsminskningen 
hanteras i en krympande kommun varför planen fortfarande anses relevant att undersöka. 
De fyra översiktsplanerna utgör den första delen av uppsatsens empiriska material.

Diagram 3. Kommungrupper

Kommuner

Glesbygdskommun Varuproducerande 
kommun

Pendlings-
kommun

Kommun i 
glesbefolkad 

region

Kommungrupp

Strömsund

Torsby
Bengtsfors
Gällivare
Hultsfred
Tingsryd

Degerfors Kramfors
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För att få en bredare förståelse och mer information kring hur själva planeringsarbetet i 
kommunerna går till har även intervjuer genomförts. En tjänsteman vid varje kommun har 
intervjuats. Intervjun har sedan sammanfattats till en text. De fyra sammanfattningarna 
utgör den andra delen av uppsatsens empiriska material.

4.5 Forskarens jag

Vid behandling av kvalitativ data är det inte möjligt för forskaren att helt eliminera sin 
identitet, sina egna värderingar och övertygelser. Forskarens jag spelar en roll vid produktion 
och analys av kvalitativ data (Denscombe 2009: 384). Därför är det viktigt som forskare 
försöka distansera sig och inta en så neutral ställning som möjligt vid produktion och 
analys av data. Det är dock viktigt att förstå att en helt opartisk ställning inte är möjlig och 
därför bör både forskare och läsare inneha ett kritiskt förhållningsätt till behandlingen av 
undersökningens kvalitativa data.
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5.1 Resultat: Nuläge

I resultatets första del beskrivs vilken problembild som målas upp i översiktsplanen kring 
kommunens befolkningsutveckling. Avsnittet belyser även hur kommunerna redovisar 
och beskriver sitt förhållande till omvärlden. Informationen i avsnittet har kommunernas 
översiktsplaner som utgångspunkt men kompletteras eller förtydligas i något fall av utsagor från 
intervju samt med statistik från statistiska centralbyrån.

5.1.1 Degerfors
Bakgrund och statistik
Degerfors kommun ligger i Örebro län men har historiskt sett tillhört både Närke och 
Värmland då kommunen ligger precis på gränsen mellan de båda landskapen (Degerfors 
kommun 2014: 16). Idag bor det omkring 9 500 personer i Degerfors kommun (Statistiska 
centralbyrån 2015b).

Befolkning och demografi
I Degerfors översiktsplan beskrivs hur kommunen sedan 1970-talet haft en negativ 
befolkningsutveckling. Befolkningsminskningen förklaras huvudsakligen bero på 
strukturella omvandlingar inom stålindustrin som länge varit den dominerande näringen 
på orten, och där antalet arbetsplatser minskat sedan 1970-talet. Sedan kommunens 
toppnotering 1978 då det bodde drygt 12 000 invånare i Degerfors har kommunen 

Diagram 4. Studiens fyra kommuner 
och dess placering i Sverige

I följande kapitel redogörs för resultatet av den genomförda 
fallstudien. 

Resultatet redovisas i tre delar, indelat efter de kategorier 
som legat till grund för innehållsanalysen: (1) nuläge, 
(2) framtidsbild samt (3) strategier, metoder och 
planeringsidéer. Under varje del behandlas och redovisas 
resultatet för respektive kommun separat. Sist i varje del 
finns en avslutande sammanfattning där kommunernas 
olika förhållningssätt i korta drag jämförs med varandra. 
Sammanfattningarna är ett första steg i den analytiska 
processen av resultatet. De mönster, tendenser och 
skillnader som här identifieras analyseras sedan djupare i 
uppsatsens analys och diskussion.

De fyra kommuner som ingår i studien är Degerfors, 
Strömsund, Kramfors och Tingsryds kommun (diagram 4).

5. Resultat av fallstudie5. RRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeesult
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tappat 23 % av sin befolkning (se diagram 5). Under samma tid har antalet arbetsplatser i 
kommunen minskat med 16 %. Då den totala befolkningsminskningen är större än antalet 
förlorade arbetsplatser menar kommunen att det även finns andra orsaker till den negativa 
befolkningsutvecklingen (Degerfors kommun 2014: 17). Förklaringen härleds till att den 
lokala utvecklingen i kommunen påverkas av förändringar även utanför kommunens gränser, 
inte minst av trender i samhället så som urbanisering och centralisering. Att påverka dessa 
faktorer menar Degerfors kommun är mycket svårt för den enskilda kommunen och därför 
menar man att det krävs stöd från såväl Sveriges riksdag som regionala myndigheter för att 
skapa lika och rättvisa förhållanden kommuner emellan. Lika förhållanden kan exempelvis 
bestå av att alla delar av Sverige har tillgång till grundläggande infrastruktur, sjukvård och 
kollektivtrafik (Degerfors kommun 2014: 18).

Befolkningsminskningen har varit störst i Degerfors kommuns tre tätorter och minst 
på landsbygden (Degerfors kommun 2014: 18). Sedan 1970 har inte bara befolkningen 
minskat utan även befolkningsstrukturen förändrats. I översiktsplanen beskrivs hur andelen 
förvärvsarbetande i befolkningen minskat samtidigt som genomsnittsåldern ökat (Degerfors 
kommun 2014: 15). Under de senaste åren har befolkningsminskningen planat ut något i 
Degerfors kommun och år 2013 ökade kommunens befolkning med 15 personer (Degerfors 
kommun 2014: 16).

Kommunen och dess omvärldsbild
I Degerfors översiktsplan beskrivs kommunen vara ”ur ett nationellt och globalt perspektiv 
en liten enhet” (Degerfors kommun 2014: 13). Vidare återges hur Degerfors ligger placerat 
mellan två tillväxtregioner, mitt emellan Karlstad och Örebro. I området finns flera 
kommuner som likt Degerfors möter en problematik med ett minskat antal arbetsplatser 
inom industrin och en negativ befolkningsutveckling. I dagsläget samarbetar sex av dessa 
kommuner; Karlskoga, Degerfors, Hällefors, Kristinehamn, Filipstad och Storfors i Östra 
Värmlandssamarbetet. I översiktsplanen framhåller Degerfors att detta samarbete är viktigt 
för kommunen, bland annat i arbetet med att utveckla relationerna mot Karlstad och Örebro 
och för att på sikt kunna dra nytta av den tillväxt som finns kring dessa städer (Degerfors 
kommun 2014: 16).
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Diagram 5. Befolkningsutveckling i Degerfors kommun

Degerfors i siffror

Antal invånare: 9 531  
Yta: 384 km2
Befolkningstäthet: 24,8 invånare/km2

Andel av befolkningen som bor i tätort: 82 %

Pendling
Inpendling: 844 personer
Utpendling: 2053 personer
Bor och arbetar i kommunen: 2051 personer

(Statistiska centralbyrån 2015a, 2015b, 2015c)
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I översiktsplanen beskriver kommunen hur området i Östra Värmland idag präglas av 
ett ökat beroende av omvärlden. Förändringar så som urbanisering, regionförstoring, 
centralisering och människors ökade rörlighet har kommit att påverka kommunens 
utveckling i allt högre grad. I Degerfors översiktsplan beskrivs hur pendlingen för arbete, 
skola och fritid ökar. Vad det gäller arbetspendlingen i Degerfors kommun är idag 
utpendlingen större än inpendlingen. Kommunens primära utpendlingsområde, dit 90 % 
av pendlarna åker består av Karlskoga, Kristinehamn och Laxå. Kommunens sekundära 
utpendlingsområde sträcker sig även mot Karlstad och Örebro (Degerfors kommun 2014: 
16).

5.1.2 Strömsund
Bakgrund och statistik
Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och är till ytan Sveriges sjätte största 
kommun. Kommunen har en låg befolkningstäthet vilket gör att det finns stora obebodda 
naturområden inom kommunens gränser. I dag bor det knappt 12 000 invånare i Strömsunds 
kommun (Strömsunds kommun 2014: 15).

      Diagram 6. Befolkningsutveckling Strömsunds kommun

Befolkningsutveckling och demografi
I översiktsplanen för Strömsund beskrivs hur kommunen under en lång tid haft en negativ 
befolkningsutveckling (Strömsunds kommun 2014: 13). Mellan 2002 och 2010 minskade 
befolkningen i genomsnitt med 150 invånare per år (Strömsunds kommun 2014: 15). 
I översiktsplanen förklaras befolkningsminskningen till största del bero på utflyttning 
från kommunen, men också orsakas av att födelsenettot i kommunen varit negativt. I 
översiktsplanen beskrivs dock hur befolkningsminskningen har planat ut efter 2010. Detta 
på grund av att Strömsunds flyttnetto blivit positivt samtidigt som födelsetalen i kommunen 
ökat (Strömsunds kommun 2014: 16). Den intervjuade tjänstemannen vid Strömsunds 
kommun fyller i att även arbetsmöjligheterna i kommunen är viktiga för att människor ska 
kunna bosätta sig och stanna kvar på orten. Under senaste år har flera statliga tjänster flyttats 
från Strömsund, en utveckling som lett till att kommunens arbetsmarknad smalnats av 
(intervju, Strömsunds kommun).
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Strömsund i siffror

Antal invånare: 11 873
Yta: 10 465 km2
Befolkningstäthet: 1,1 invånare/km2

Andel av befolkningen som bor i tätort: 56 % 

Pendling
Inpendling: 537 personer
Utpendling: 799 personer
Bor och arbetar i kommunen: 4780 personer

(Statistiska centralbyrån 2015a, 2015b, 2015c)
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Befolkningsminskningen har varit störst i kommunens landsbygdsförsamlingar, och minst 
i områdena kring kommunens största tätorter Strömsund och Hammerdal (Strömsunds 
kommun 2014: 17). Vidare beskriver kommunen hur den minskande andelen invånare i 
familjebildande ålder är ett problem (Strömsunds kommun 2014: 18). Även det faktum 
att fler kvinnor än män väljer att flytta ifrån Strömsund belyses som ett problem i 
översiktsplanen, då utvecklingen leder till en sned könsfördelning i kommunen (Strömsunds 
kommun 2014: 13).

Kommunen och dess omvärldsbild
I Strömsunds översiktsplan beskrivs kommunens läge som perifert, både sett till den 
nationella och internationella marknaden. Kommunens viktigaste anslutningar till regionen 
är europaväg 45 och Inlandsbanan. Inlandsbanan beskrivs i översiktsplanen som en viktig 
godstransportled. De två närmsta flygplatserna finns i Östersund i söder och Vilhelmina 
i norr, båda flygplatserna ligger ungefär en och en halv timmes resa från centralorten 
Strömsund (Strömsunds kommun 2014: 24). Den intervjuade tjänstemannen vid Strömsunds 
kommun framhåller att kommunens storlek gör att Strömsund i flera avseenden konkurrerar 
med sina grannkommuner, bland annat gällande arbetskraft (intervju, Strömsunds 
kommun).

5.1.3 Kramfors
Bakgrund och statistik
Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har idag en befolkning på nästan 
18 500 invånare (Statistiska centralbyrån 2015b). Kommunen ligger vid Ångermanälvens 
mynning och delar av UNESCO:s-världsarv Höga kusten ligger inom Kramfors kommuns 
gränser (Kramfors kommun 2013: 20). Enligt Kramfors översiktsplan har kommunen en gles 
bebyggelsestruktur och relativt liten centralort, Kramfors stad (Kramfors kommun 2013: 21).

Befolkningsutveckling och demografi
I Kramfors översiktsplan beskrivs hur kommunen haft en negativ befolkningsutveckling 
sedan 1930-talet. Befolkningsminskningen föregicks av en kraftig befolkningsökning från 
1800-talets andra hälft då befolkningen i området ökade från omkring 15 000 personer 
till över 40 000 invånare på 1930-talet. Befolkningsökningen skedde i samband med att 
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Diagram 7. Befolkningsutveckling i Kramfors kommun

Kramfors i siffror

Antal invånare: 18 435
Yta: 1695 km2
Befolkningstäthet: 10,9 invånare/km2

Andel av befolkningen som bor i tätort: 65 % 

Pendling
Inpendling: 1204 personer
Utpendling: 1373 personer
Bor och arbetar i kommunen: 6862 personer

(Statistiska centralbyrån 2015a, 2015b, 2015c)
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antalet arbetstillfällen i Kramfors kraftigt ökade då trä-, pappers- och massaindustrin 
snabbt expanderade i området. Efter 1930-talet har dock industrin genomgått en strukturell 
omvandling mot en effektivare och mindre arbetsintensiv verksamhet. Antalet arbetsplatser 
i kommunen har därför kraftigt minskat och i takt med den utvecklingen har också 
kommunens befolkning krympt. Vidare förklarar kommunen i översiktsplanen hur den 
negativa befolkningsutvecklingen i Kramfors har förstärkts av urbaniseringstrenden där fler 
ungdomar lämnar gles- och landsbygd till förmån för större städer (Kramfors kommun 2013: 
20-21). 

Kramfors kommun beskrivs ha en åldrande befolkning med en förhållandevis liten andel 
invånare i familjebildande ålder. Detta beskrivs i översiktsplanen som ”en demografisk 
utmaning för Kramfors kommun” (Kramfors kommun 2013: 21).

Kommunen och dess omvärldsbild
I Kramfors översiktsplan beskrivs hur kommunen ligger i ett av Norrlands befolkningstätaste 
områden. Strax innan det att kommunens nya översiktsplan antogs sattes Ådals- och 
Botniabanan i bruk för persontrafik vilket ökat pendlingsmöjligheterna med tåg till och 
från Kramfors. Kommunen menar att de förbättrade kommunikationsmöjligheterna stärker 
Västernorrland och mellersta Norrland som region. Kommunikationerna gör att den 
enskilda kommunen får tillgång till en bredare marknad med avseende på arbete, utbildning, 
handel och service. Utvecklingen resulterar i att alla funktioner inte längre måste finnas 
inom den egna kommunen, utan kan kompletteras av funktioner i övriga delar av regionen 
(Kramfors kommun 2013: 22).

Kramfors kommun beskriver vidare att deras centrala placering i regionen, samt att Höga 
Kusten Airport ligger i kommunen är faktorer som gör att Kramfors har möjlighet att spela 
en viktig roll för regionens vidare utveckling (Kramfors kommun 2013: 22).

5.1.4 Tingsryd
Bakgrund och statistik
Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län i Småland och har idag en befolkning på knappt 
13 000 invånare (Tingsryds kommun 2006: 12). I Tingsryds översiktsplan beskrivs hur 
kommunen är relativt glesbefolkad. Merparten av invånarna i kommunen bor i tätorterna, 
men mer än en tredjedel av befolkningen bor på landsbygden (Tingsryds kommun 2006: 12). 
Efter det att översiktsplanen antogs har den negativa befolkningsutvecklingen för kommunen 
planat ut och under 2012 och 2013 ökade Tingsryds befolkning med totalt 50 personer under 
de två åren (Statistiska centralbyrån 2015b).

Befolkningsutveckling och demografi 
I Tingsryds översiktsplan beskrivs hur befolkningstrenden för kommunen länge har varit 
negativ. Befolkningsminskningen förklaras dels av att antalet födda varit färre än antalet 
döda, samt att utflyttningen från kommunen varit större än inflyttningen (Tingsryds 
kommun 2006: 13). 
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I översiktsplanen beskrivs vidare att Tingsryd har en åldrande befolkning och en lägre andel 
barn och vuxna i familjebildande ålder jämfört med riksgenomsnittet (Tingsryds kommun 
2006: 13).

Kommunen och dess omvärldsbild
I Tingsryds översiktsplan beskrivs hur kommunen ”har en strategisk geografisk placering 
mellan universitet i Växjö och Blekinges Högskoleenheter” men även mellan glasriket och 
Öresundsregionen. Vidare medges att utveckling i angränsande kommuner och regioner 
påverkar Tingsryd på olika sätt (Tingsryds kommun 2006: 52). Idag sker rörelser över 
Tingsryds kommungränser, vad det gäller arbetspendlingen är utpendlingen från kommunen 
större än inpendlingen, störst andel av Tingsryds pendlare rör sig till Växjö kommun 
(Tingsryds kommun 2006: 14).
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5.1.5 Sammanfattning: Nuläge
Samtliga fyra kommuners översiktsplaner belyser liknande problematik kring befolkningens 
utveckling och sammansättning. De beskriver alla hur kommunen idag har en åldrande 
befolkning, låga födslotal och få invånare i familjebildande ålder. Kommunerna beskriver 
också att befolkningsutvecklingen varit negativ i kommunen under en längre tid. Strömsund 
och Degerfors kommun identifierar dock att den negativa befolkningsutvecklingen under de 
senaste åren har planat ut något. Degerfors noterade ett positivt befolkningsutvecklingstal 
2013. Samma trend kan även ses i Tingsryd, som efter att den studerade översiktsplanen 
antogs 2006 haft en positiv befolkningsutveckling under både 2012 och 2013. 

Strömsunds översiktsplan beskriver hur den största befolkningsminskningen sker i 
kommunens landsbygdsområden. I Degerfors beskrivs situationen vara den motsatta, där är 
det istället tätortsområdena som har tappat störst andel av befolkningen.

Degerfors och Kramfors förklarar hur befolkningsminskningen till viss del beror på 
strukturomvandlingar inom industrin på orten, hur ett minskat antal arbetsplatser lett till en 
ökad utflyttning. Även tjänstemannen i Strömsund förklarar att en bred arbetsmarknad är 
viktig för att människor ska kunna bosätta sig och stanna kvar i kommunen. Degerfors och 
Kramfors menar också att mer övergripande trender i samhället så som urbanisering och 

Diagram 8. Befolkningsutveckling i Tingsryds kommun

Tingsryd i siffror

Antal invånare: 12 198
Yta: 1045 km2
Befolkningstäthet: 11,7 invånare/km2

Andel av befolkningen som bor i tätort:  62 % 

Pendling
Inpendling: 1397 personer
Utpendling: 1603 personer
Bor och arbetar i kommunen: 4096 personer

(Statistiska centralbyrån 2015a, 2015b, 2015c)
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ökad rörlighet för invånare och företag har bidragit till utvecklingen. Samtliga kommuner 
konstaterar att befolkningsminskningen är ett resultat av ett negativt flytt- och födelsenetto.

De fyra kommunerna ligger på olika platser i landet och har således olika förutsättningar, 
något som tydliggörs när de i översiktsplanen beskriver kommunen och dess omvärldsbild. 
Strömsund beskriver sitt läge som perifert, både i förhållande till nationell och internationell 
kontext. Enligt tjänstemannen vid Strömsunds kommun konkurrerar Strömsund med sina 
grannkommuner på många sett, detta mycket på grund av kommunens storlek och de långa 
avstånden till andra kommuners tätorter. Degerfors och Kramfors beskriver en helt annan 
situation när de beskriver kommunerna som en liten enhet och som en del i en större region. 
Kramfors och Degerfors resonemang kretsar mer kring regionalt samspel och samverkan, 
snarare än konkurrens. De lyfter vikten av goda kommunikationer för att verka i dagens 
globala samhälle där människor och företag i allt större utsträckning är flyttbara och rörliga. 
Tingsryd beskriver hur kommunen är en del i ett större sammanhang genom att förklara 
att kommunen inte helt kan påverka sin framtid utan att den till viss del styrs av händelser 
och trender utanför kommunens gränser. I den större bilden menar Degerfors att staten och 
regionala myndigheter till viss del också har ett ansvar för utvecklingen i Sveriges kommuner, 
då flera förutsättningar för kommunernas planeringsarbete bestäms på en mer övergripande 
nivå.
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5.2 Resultat: Framtidsbild

I resultatets andra del återges vilka mål och visioner kopplat till befolkningsutveckling som 
de olika kommunerna satt upp i sina översiktsplaner. I avsnittet belyses även vilken framtida 
befolkningsutveckling kommunen förväntar sig och vilka utvecklingsscenarier det ges utrymme 
för i respektive kommuns översiktsplan. 

5.2.1 Degerfors
Degerfors kommun har en målsättning om att dämpa befolkningsminskningen och att 
”kommunen ska nå en stabil nivå på ca 10 000 invånare till år 2030” (Degerfors kommun 
2014: 5, 13). I översiktsplanen lyfts inte på övergripande nivå några andra scenarier kring 
befolkningsutvecklingen än det som återspeglas i kommunens målsättning. Uppgifterna 
omskrivs inte bara som ett mål utan som en utgångspunkt och planeringsförutsättning för 
översiktsplanen (Degerfors kommun 2014: 13). 

Översiktsplanen medger dock att kommunala verksamheter så som vård, omsorg och skola 
måste ”anpassas till förändringar i befolkningens storlek och sammansättning” (Degerfors 
kommun 2014: 38). Även avveckling av flerfamiljshus medges och kan eventuellt komma att 
bli aktuellt i områden med hög vakansgrad (Degerfors kommun 2014: 19).

5.2.2 Strömsund
Strömsunds kommun har en målsättning om en positiv befolkningsutveckling och ett 
positivt flyttnetto i kommunen (Strömsunds kommun 2014: 8). Strömsunds målbild är att 
”befolkningen ska öka med en procent per år – 2030 är vi nästan 15 000 boende i kommunen” 
(Strömsunds kommun 2014: 8).

Strömsunds kommun uttrycker dock i översiktsplanen att en fortsatt negativ 
befolkningsutveckling i kommunen är att förvänta. Kommunen förväntar sig också 
att antalet män i förhållande till antalet kvinnor i kommunen kommer fortsätta öka. 
Kommunen framhåller att det är mycket viktigt att dessa negativa trender bryts (Strömsunds 
kommun 2014: 13). Strömsund uttrycker på följande sätt hur de förbereder sig inför olika 
framtidsscenarier:

”Planeringen i kommunen ska utforma en robust service och ortsstruktur som tål såväl tillväxt 
som tillbakagång i befolkningsutvecklingen.”  (Strömsunds kommun 2014: 7)

Vidare vill kommunen skapa planberedskap, främst i tätorterna, för att kunna möta eventuell 
framtida efterfrågan på tomter (Strömsunds kommun 2014: 52).
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5.2.3 Kramfors
Kramfors kommun har en öppen vision kring den framtida befolkningsutvecklingen. I 
Kramfors översiktsplan beskrivs hur kommunen under tidigare år haft en målsättning 
om en kommun i balans, bland annat i avseende på demografi, arbetsmarknad och 
näringslivsstruktur. I den nya översiktsplanen anges att kommunen nu tar avstamp och 
satsar mer offensivt inför framtiden. ”Från balans till offensiv!” En sådan satsning menar 
kommunen ha möjliggjorts av att Kramfors kommunikationsinfrastruktur stärkts när Ådals- 
och Botniabanan återigen öppnats för persontrafik (Kramfors kommun 2013: 23). Kramfors 
kommun anger inte mer precisa mål gällande befolkning och demografi i översiktsplanen. 
Vid intervjun med tjänstemannen från Kramfors kommun framhåller denne att ett första 
steg är att befolkningsminskningen planar ut. Vidare poängterar tjänstemannen att det inte 
endast är den framtida befolkningens antal som är viktigt, utan att kommunens välmående 
beror av flera andra parametrar så som exempelvis befolkningens ålderssammansättning 
(intervju, Kramfors kommun). 

Kramfors kommun beskriver i översiktsplanen hur de ”har ambitionen att ha planberedskap 
för en positiv utveckling, vilket förväntas bli resultatet av att järnvägen åter har börjat 
trafikeras” (Kramfors kommun 2013: 41). Den positiva utvecklingen förväntas främst 
koncentreras till områdena kring de båda tågstationerna i kommunen, i Kramfors stad 
och vid flygplatsen och det är främst kring dessa områden kommunen ser framtida 
utbyggnadsområden (Kramfors kommun 2013: 40-41). Vidare konstaterar kommunen att 
den offentliga infrastrukturen kommer att behöva anpassas ytterligare efter kommunens 
aktuella folkmängd (Kramfors kommun 2013: 21).

5.2.4 Tingsryd
Tingsryds kommun har en målsättning att nå en positiv befolkningsutveckling 
(Tingsryds kommun 2006: 12). Kommunen förväntar sig dock möta en helt annan 
befolkningsutveckling i framtiden. I översiktsplanen hänvisar kommunen till länsstyrelsens 
prognos som förutspår en fortsatt befolkningsminskning i Tingsryds kommun fram till 
år 2020. Med det som utgångspunkt förordar kommunen ett konstruktivt förhållningssätt 
till dessa uppgifter, genom satsningar på att på olika sätt stärka Tingsryd som bostads- och 
verksamhetsort men också att kommunens verksamheter anpassas efter den minskande 
befolkningen och den förändrade demografin (Tingsryds kommun 2006: 15). Kommunen 
uttrycker även att det ska finnas planberedskap i kommunen inför eventuell ökad efterfrågan 
på lägenheter och tomter (Tingsryds kommun 2006: 48).

5.2.5 Sammanfattning: Framtidsbild
Strömsund, Tingsryd och Degerfors kommuner har relativt konkreta målsättningar kring 
den framtida befolkningsutvecklingen. Antingen anger kommunen att de vill vända 
den negativa befolkningsutvecklingen, eller så har kommunen ett uppsatt mål gällande 
framtida invånarantal. Strömsund och Tingsryd har en målsättning om en framtida 
positiv befolkningsutveckling samtidigt som Degerfors kommun istället satsar på att ha 
en stabil befolkning kring 10 000 invånare. Kramfors vision skiljer sig ifrån de övriga tre, 
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då den är mer öppet hållen och inte anger någon specifik målsättning avseende framtida 
befolkningsantal. 

Kommunerna förhåller sig på lite olika vis till den förväntade framtida 
befolkningsutvecklingen. Tingsryd och Strömsunds kommun medger att de i framtiden 
förväntas möta en fortsatt negativ befolkningsutveckling, men att de båda kommunerna 
bör arbeta för att försöka vända den negativa trenden. Kramfors lyfter varken förväntade 
befolkningsantal eller en målsättning kring detsamma. Istället uttrycks i översiktsplanen en 
positiv syn på framtiden då de nya kommunikationerna (Ådals- och Botniabanan) förväntas 
stärka kommunen, planberedskap för ny bebyggelse i kommunen förespråkas. Degerfors 
kommun utgår ifrån målsättningen gällande framtida befolkningsutveckling i arbetet med 
översiktsplanen, målsättningen är en planeringsförutsättning och kommunen utreder 
egentligen inte vidare andra tänkbara scenarier gällande befolkningsutvecklingen.
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5.3 Resultat: Strategier, metoder och planeringsidéer

Resultatets tredje del behandlar vilka strategier, metoder och planeringsidéer kommunerna 
använder sig av för att nå det uppsatta målet eller visionen kring befolkning och utveckling. Här 
redovisas de tankar och metoder som lyfts fram i översiktsplanen tillsammans med de metoder 
och idéer som kommit fram under intervjuer med tjänstemän i respektive kommun. Avsnittet 
avser behandla vad kommunen gör och hur kommunen arbetar med dessa frågor.

5.3.1 Degerfors
För att kunna bryta den negativa befolkningsutvecklingen krävs enligt Degerfors 
översiktsplan att kommunen blir mer attraktiv (Degerfors kommun 2014: 13). Arbetet för 
att öka kommunens attraktivitet innefattar utöver att kunna erbjuda en god kommunal 
basservice även att kommunen kan ”erbjuda en miljö som skapar mervärde för invånarna 
samt möjlighet till arbetsplatser” (Degerfors kommun 2014: 16). I det utvecklingsarbetet 
har den kommunala fysiska planeringen en roll ”att skapa förutsättningar för attraktiva 
boendemiljöer, fritids- och friluftsområden, expansiva industri- och handelsområden samt en 
förtätad och attraktiv centrummiljö ” (Degerfors kommun 2014: 16).

Att skapa och kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer lyfts på flera ställen i översiktsplanen. 
Centrumnära samt natur- och vattennära boende prioriteras. Kommunen siktar på att 
kunna erbjuda boenden i olika lägen och upplåtelseformer för att attrahera människor i 
livets olika skeden. I linje med satsningarna på attraktiva boendemiljöer driver kommunen 
just nu ett projekt där ett nytt bostadsområde anläggs vid sjön Möckelns strand, det nya 
bostadsområdet bedömer kommunen på sikt kunna locka nya invånare till Degerfors 
(Degerfors kommun 2014: 18-19). Enligt tjänstemannen vid Degerfors kommun har 
kommunen nyligen startat ett arbete för att närmare kartlägga vilka som flyttar till och från 
kommunen och varför (intervju, Degerfors kommun).

I översiktsplanen har också arbetet med att marknadsföra Degerfors som bostadsort bedömts 
som ett viktigt steg i att utveckla och vända befolkningstrenden (Degerfors kommun 2014: 
6). Enligt tjänstemannen vid Degerfors kommun jobbar de idag med att marknadsföra 
kommunen som boendeort. Marknadsföringen genomförs på flera olika sätt, till exempel har 
en kampanj genomförts där tomter för 1 kr/st sålts, med villkor om att fastigheten ansluts 
till Va-nätet inom två år från det att köpet genomförts. I årets nya budget har kommunen 
dessutom utökat medlen till olika marknadsföringssatsningar (intervju, Degerfors kommun). 
Vidare framhålls i översiktsplanen att Degerfors som turist och besöksort är viktig att 
utveckla och marknadsföra (Degerfors kommun 2014: 6).

I Degerfors översiktsplan lyfts samarbete över kommungränserna som ”nödvändigt för ökade 
utvecklingsmöjligheter” (Degerfors kommun 2014: 13). Kommunen menar att det är viktigt 
med goda samarbeten med grannkommunerna samt att det finns ett fungerande samarbete 
som sträcker sig mot Karlstad och Örebro (Degerfors kommun 2014: 13). 
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”Kommunen ska genom förbättring av infrastruktur, trafikering och transporter verka för 
regionförstoring” (Degerfors kommun 2014: 40).

När det gäller samarbete över kommunens gränser beskrivs i översiktsplanen ett speciellt 
nära samarbete med grannkommunen Karlskoga. Under 2009-2010 samarbetade de båda 
kommunerna kring den översiktliga planeringen med målet om att ta fram en gemensam 
översiktsplan. Arbetet avslutades innan det att någon gemensam plan tagits fram, men 
underlaget och de gemensamma utgångspunkterna för den strategiska planeringen har 
använts i Degerfors fortsatta arbete och framtagandet av den nya översiktsplanen (Degerfors 
kommun 2014: 5). Idag samverkar Degerfors och Karlskoga i ett antal frågor, bland annat 
kring skola, vård och omsorg (Degerfors kommun 2014: 38), men också kring projektet 
rörande den nya bebyggelsen längs Möckelns strand samt för att utveckla det regionala 
samarbetet mot Örebro och Karlstad (Degerfors kommun 2014: 5, 19).

”Degerfors och Karlskoga ska ses som en gemensam arbetsmarknad där samarbetet 
kommunerna emellan är väl utvecklat” (Degerfors kommun 2014: 21).

5.3.2 Strömsund
”För att fler ska vilja bo och leva i Strömsunds kommun behövs attraktiva boendemiljöer, 
tillgång till arbete och bra kommunikationer samt bra service och en god livsmiljö” (Strömsunds 
kommun 2014: 18).

För att vända den negativa befolkningsutvecklingen i Strömsund förespråkas i 
översiktsplanen åtgärder och utveckling inom många olika områden i samhället. Bland annat 
prioriteras att ” planera för trygga, attraktiva och tillgängliga boendeområden” (Strömsunds 
kommun 2014: 10). I Strömsunds kommun är ett attraktivt, naturnära boende möjligt, med 
närhet till både skola och service (Strömsunds kommun 2014: 52-53). Vidare beskrivs också i 
översiktsplanen hur attraktiva och välfungerade tätorter kan fungera som utvecklingsmotorer 
för kommunen i stort, därför bör man satsa på att utveckla tätortsmiljöer av ”hög kvalitet” 
(Strömsunds kommun 2014: 52).

I översiktsplanen framhålls också vikten av fungerande person- och godstransporter till och 
från kommunen för att Strömsund ska fungera och fortsätta att utvecklas. Pendlingen till och 
från kommunen beskrivs som omfattande trots långa avstånd, det är viktigt för invånarna i 
Strömsund att ha möjlighet att nå centralorterna i grannkommunerna inom rimliga restider 
(Strömsunds kommun 2014: 28).

”Regionförstoring får inte förhindras av för dålig hastighetsstandard, bristande underhåll eller 
låg säkerhet i systemet” (Strömsunds kommun 2014: 28).

Att Inlandsbanan som idag endast fungerar som tågförbindelse för godstransporter också 
skulle öppnas upp för persontrafik menar kommunen skulle stärka utvecklingen i Strömsund. 
Förbättrade transportmöjligheter via järnväg hade utökat pendlingsmöjligheterna till 
och från Strömsund, men också stärkt besöksnäringen och näringslivet i kommunen 
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(Strömsunds kommun 2014: 12-13). Vad det gäller samarbete med andra kommuner har 
Strömsund visst samarbete med sina grannkommuner kring bland annat utbildning och 
tjänstemän (intervju, Strömsunds kommun).

I översiktsplanen sätts det upp mål om att göra Strömsund attraktivare för unga och för 
kvinnor. Att inflyttningen ska öka och att fler ska bo kvar i kommunen så att kommunen 
även fortsättningsvis kan uppbära en tillräcklig skattekraft för att bibehålla en god skola, 
vård och omsorg (Strömsunds kommun 2014: 13). Vid intervju med tjänstemannen på 
Strömsunds kommun framgick att frågan om kommunens befolkningsutveckling var en 
av de viktigaste politiska frågorna. Flera satsningar och projekt har genomförts för att öka 
inflyttningen till Strömsund. Flertalet av dessa projekt har påverkat flera av kommunens 
förvaltningar. Till exempel har Strömsund jobbat med värvningsprojekt riktat mot 
Holland och Tyskland där boende på landsbygden i Strömsunds kommun marknadsförts. 
Kommunen driver också inflyttnings och integrationsprojekt där asylsökande värvas till 
kommunen. Tjänstemannen förklarar att de olika satsningarna har bidragit till ett antal 
nya invånare i kommunen, men även att nya företag etablerats. Kommunen har även 
genomfört projekt för att locka fler unga, och då speciellt unga kvinnor att läsa på gymnasiet 
i Strömsund (intervju, Strömsunds kommun).

5.3.3 Kramfors
I Kramfors översiktsplan förklaras hur det ges ”helt nya möjligheter för Kramfors 
kommun” då Ådals- och Botniabanan tas i bruk för persontrafik. Den förbättrade 
kommunikationsinfrastrukturen är utgångspunkten för kommunens offensiva 
framtidssatsning (Kramfors kommun 2013: 23). Kommunen hänvisar till den 
regionalekonomiska forskningen då de förklarar att arbetsmarknad, boende och 
kommunikationer är tre viktiga faktorer för att en ort eller region ska fungera och utvecklas 
väl. Ådals- och Botniabanan ger Kramfors förbättrade kommunikationer och ett utökat 
arbetsmarknadsområde. För att kommunen ska kunna ta tillvara på de nya möjligheterna 
och utvecklas framhålls i översiktsplanen att den kommunala planeringen måste ”ta fasta på 
att erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer” (Kramfors kommun 2013: 21).

I översiktsplanen framhålls att det finns goda möjligheter att kunna erbjuda en god livsmiljö 
och ett attraktivt boende i Kramfors kommun. Kommunen ser att såväl centrumnära 
som strand- och naturnära boenden finns att vidareutveckla i kommunen. Speciell 
utvecklingspotential identifieras i anslutning till de nya tågstationerna, vid flygplatsen och 
i Kramfors stad, men också i strandnära lägen och i anslutning till Höga kusten. Vidare 
konstaterar kommunen att ”prisnivån på bostäder i kommunen är lägre än riksgenomsnittet, 
vilket kan stimulera till en återflyttning av tidigare utflyttade” (Kramfors kommun 2013: 39-
41). För att Kramfors ska vara en attraktiv boendeort vill kommunen verka för en blandad 
bebyggelse i kommunen med olika upplåtelseformer (Kramfors kommun 2013: 41).

I översiktsplanen förespråkas att ”planeringshorisonten vidgas så att det totala regionala 
utbudet kan göras tillgängligt för så många som möjligt” (Kramfors kommun 2013: 3). Vid 
planering av framtidens Kramfors ska kommunen alltså ses som en del i en större region. 
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Alla funktioner så som stora köpcenter och högre utbildning kanske inte kan finnas inom 
kommunens gränser, men de förbättrade kommunikationerna gör att kommuninvånarna 
ändå får tillgång till dessa funktioner inom rimliga restidsavstånd. Inom kommunens gränser 
finns dock 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 kommun 2013: 23).

Genom att skapa en attraktiv livsmiljö tillsammans med förbättrade regionala 
kommunikationer ser Kramfors hur kommunen blir mer attraktiv för unga inflyttare och 
barnfamiljer (Kramfors kommun 2013: 24-25). Kommunen poängterar att just utvecklingen 
av en god livsmiljö för barn och unga är en viktig framtidsfråga för Kramfors. Det är 
viktigt att kvaliteten i kommunens skola är hög samt att ”barn- och ungdomsperspektivet 
ska genomsyra kommunens planeringsarbete” (Kramfors kommun 2013: 24). För att locka 
nya kommuninvånare förklarar tjänstemannen vid Kramfors kommun att det är viktigt att 
kommunen syns i olika sammanhang (intervju, Kramfors kommun).

Vidare lyfts även centralorten Kramfors som en viktig utvecklingsmotor i kommunen. 
Kramfors kommun beskriver centralortens framtida roll som en viktig handels- och 
mötesplats, för så väl kommuninvånare som besökare från andra orter (Kramfors kommun 
2013: 25). Vidare poängteras att kommunens landsbygd och övriga samhällen också måste 
utvecklas, på sitt sätt och med sina förutsättningar. Kommunen ska planeras till att bli en 
helhet där de olika delarna i kommunen kompletterar varandra (Kramfors kommun 2013: 
23).

Tjänstemanen vid Kramfors kommun förklarar hur de inom den kommunala planeringen 
under senare år börjat testa och använda sig av nya planeringsmetoder. För att utveckla 
kommunen och locka till sig fler unga invånare har kommunen arbetat mycket med olika 
typer av medborgardialoger, bland annat har planeringsmetoden ”cultural planning” använts. 
Tjänstemannen förklarar hur cultural planning ger de ”mjuka värdena” ett större utrymme 
än i mer traditionella planeringsmetoder. Metoden handlar om att fånga invånare och 
besökares upplevelser av en ort eller ett område och attityder kopplade till platsen. Fokus 
är att hitta det som är kännetecknet för en viss plats och inte att kopiera framgångsrecept 
från andra områden. Informationen, berättelserna och platsens kännetecken utgör sedan 
utgångspunkten i utvecklingsarbetet för orten eller området (intervju, Kramfors kommun). 
Att testa nya grepp i planeringen framhåller tjänstemannen vara i linje med de ambitioner 
som uttrycks i översiktsplanen men också vara en nödvändighet i en kommun som 
Kramfors, där befolkningen minskat länge och mycket av minskningen beror på den skeva 
åldersfördelningen. Tjänstemannen ser med fördel att utvecklingen av orten görs i nära 
kontakt med medborgarna (intervju, Kramfors kommun).

Kramfors kommun arbetar tillsammans med sina grannkommuner gällande vissa frågor, 
exempelvis kring vindkraft men också kring utveckling av destination Höga kusten (intervju, 
Kramfors kommun).
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5.3.4 Tingsryd
För att vända den negativa befolkningsutvecklingen skrivs det i Tingsryds översiktsplan att 
”Kommunen bör vara aktiv och vidta åtgärder som stärker de faktorer som kan bidra till att 
människor väljer Tingsryd som bostads- och verksamhets ort” (Tingsryds kommun 2006: 15).

Enligt tjänstemannen vid Tingsryds kommun görs idag en närmare kartläggning av vilka 
dessa faktorer är, då det i samband med arbetet med den nya översiktsplanen undersöks 
vad som är kommunens styrkor och vad som gör Tingsryd attraktivt (intervju, Tingsryds 
kommun).

I översiktsplanen ges några exempel på åtgärder för att nå målet om en positiv 
befolkningsutveckling. Bland dessa uttrycker kommunen att de vill arbeta med 
marknadsföring av kommunen på olika sätt (Tingsryds kommun 2006: 12). Vid intervjun 
med tjänstemannen på Tingsryds kommun berättade denne att det idag finns planer på att 
marknadsföra attraktiva tomter i kommunen, men att det är ett projekt som ännu ej startat 
(intervju, Tingsryds kommun). Vidare beskrivs i översiktsplanen att kommunen även bör 
gynna privata initiativ som kan ge positiv effekt på befolkningsutvecklingen, samt lyfta fram 
goda förebilder i kommunen och underlätta för arbetspendling (Tingsryds kommun 2006: 
12). I översiktsplanen uttrycks också hur kommunen vill vara ett attraktivt boendealternativ 
genom att erbjuda en välfungerande förskola och skola (Tingsryds kommun 2006: 22).
Tingsryds tätort beskrivs vidare har en viktig roll för utvecklingen av kommunen i stort. 
Även profileringen av kommunen som ”Hästriket” är en satsning för kommunens framtida 
utveckling, genom att utveckla hästverksamheten skapas fler arbetstillfällen i kommunen 
(Tingsryds kommun 2006: 52).

Tingsryd vill verka för en föryngring av befolkningen, detta planeras bland annat 
genomföras genom att bygga lägenheter åt äldre samt verka för att flera olika boendeformer 
finns tillgängliga i kommunen (Tingsryds kommun 2006: 52). Tingsryds kommun vill också 
kunna erbjuda en god bebyggd miljö, på landsbygden såväl som i tätorten. I kommunen 
finns också möjlighet att utveckla fler boenden i strandnära lägen (Tingsryds kommun 2006: 
48).

I dagsläget samverkar Tingsryds kommun med två kommuner kring den översiktliga 
planeringen, det närmaste samarbetet har kommunen med Lessebo kommun (intervju, 
Tingsryds kommun).
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5.3.5 Sammanfattning: Strategier, metoder och planeringsidéer

Attraktivitet
Kommunernas utvecklingsarbete visar sig i materialet kretsa mycket kring begreppet 
attraktivitet. Det handlar om att bli attraktiv för både boende, företag och besökare. För 
att lyckas göra en kommun attraktivare att bosätta sig i planeras åtgärder inom såväl 
samhällsservice som för att utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer. Det goda, attraktiva 
boendet är något som samtliga kommuner vill kunna erbjuda. Att erbjuda ett attraktivt 
boende och en god livsmiljö menar Degerfors, Strömsund, Kramfors är ett steg i att nå 
visionen. Tingsryds översiktsplan är uppbyggd på ett annat vis och har ingen övergripande 
målsättning eller vision, istället finns målsättningar inom olika områden. Därför görs 
ingen koppling i Tingsryds översiktsplan mellan att kommunen vill erbjuda attraktiva 
boendemiljöer och målet om att öka kommunens befolkning.

Attraktivt boende beskrivs i materialet som centrumnära, eller natur- vattennära, men 
också ett boende med god tillgång till samhällsservice. Flera av kommunerna förespråkar 
en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer, för att på detta sätt möjliggöra för att 
människor i olika tidpunkter i livet ska kunna bosätta sig i kommunen.

Marknadsföring och värvning
Marknadsföring och profilering beskrivs i materialet vara en metod som används i flera av 
de studerade kommunerna. I Degerfors arbetar man med marknadsföring på flera olika sätt, 
bland annat genom att synliggöra billiga och attraktiva tomter. I Tingsryd önskar man jobba 
mer med marknadsföring av kommunen, bland annat genom marknadsföring av tomter. 
Tingsryds profilering som ”Hästriket” är också det ett sätt att marknadsföra kommunen 
och sätta Tingsryd på kartan. Strömsunds kommun har satsat mycket på att marknadsföra 
kommunen och de boendekvaliteter som finns till buds. Dessa kampanjer har ofta riktats 
mot en specifik grupp, exempelvis holländare eller tyskar. Strömsund är den kommun som i 
det framtagna materialet har använt sig av metoden värvning, en satsning som enligt utsago 
bidragit till ökad inflyttning till kommunen. Enligt tjänstemannen i Kramfors kommun är 
det viktigt att kommunen på olika sätt syns för att kunna locka till sig nya invånare.

Regionförstoring
Att verka för regionförstoring nämns i materialet av Degerfors, Kramfors och Strömsunds 
kommuner. I Strömsunds översiktsplan beskrivs anslutningarna till grannkommunerna 
och till regionen i stort som viktiga. Kramfors kommun har som utgångspunkt för 
översiktsplanen att nya tågförbindelser stärker kommunen och gör Kramfors till en tydligare 
del i regionen. Regionförstoringen ses här som en helt ny förutsättning som ger kommunen 
förbättrade möjligheter att utvecklas väl, som en del i en större region. Degerfors vill också 
verka för infrastrukturella satsningar för att utöka regionen kommunen verkar i och på så 
sätt skapa bättre förutsättningar för Degerfors att utvecklas väl. 
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Mellankommunal samverkan
Tingsryd, Kramfors och Degerfors samverkar med sina grannkommuner kring planfrågor, 
samverkan ser dock lite olika ut kommunerna emellan. Tingsryd samverkar kring 
den översiktliga planeringen med två av sina grannkommuner, men ser gärna att det 
mellankommunala samarbetet utvecklas ytterligare. Kramfors kommun samverkar med 
sina grannkommuner kring vissa specifika planfrågor, exempelvis vindkraft. Degerfors 
ger uttryck för det mest välutvecklade mellankommunala samarbetet. Kommunen arbetar 
mycket nära Karlskoga kommun i flera frågor, och i översiktsplanen uttrycks samarbetet 
som viktigt. Ett utökat och förstärkt samarbete över kommungränserna samt att verka 
för regionförstoring anses i översiktsplanen också förbättra utvecklingsmöjligheterna för 
Degerfors kommun. Strömsund samarbetar också de med sina grannkommuner, dock inte 
kring planfrågor.

Medborgardeltagande och lokala initiativ
I det studerade materialet uttrycker Tingsryds kommun att de ska uppmuntra privata 
initiativ som kan gynna befolkningsökningen. Tjänstemannen i Kramfors kommun menar 
att det är viktigt i en krympande kommun att involvera medborgarna. Inom den kommunala 
planeringen har kommunen därför testat nya grepp för att utveckla Kramfors och testat olika 
formar av medborgardialoger. Bland annat har metoden ”cultural planning” använts som ger 
de mjuka värdena i samhället större fokus än i mer traditionella planeringsmetoder.

Mål och 
vision

Degerfors Strömsund Kramfors Tingsryd

”dämpa befolknings-
minskningen”
”…kommunen ska nå 
en stabil nivå på ca 10 

000 invånare till år 
2030”.

Identifierade 
strategier, 

metoder och 
planerings-

idéer

"Befolkningsutveck-
lingen ska vara positiv 
...positivt flyttnetto .... 

2030 är vi nästan 
15 000 boende i 

kommunen"

”Från balans till 
offensiv!”

”Befolkning, MÅL: ett 
ökat invånarantal i 

kommunen”

• Attraktiva boende-   
och livsmiljöer
• Marknadsföring
• Regionförstoring
• Mellankommunal 
samverkan

• Attraktiva boende- 
och livsmiljöer
• Marknadsföring
• Värvning
• Regionförstoring
• Mellankommunal 
samverkan

• Attraktiva boende- 
och livsmiljöer
• Regionförstoring
• Mellankommunal 
samverkan
• Medborgar-
deltagande

• Attraktiva boende- 
och livsmiljöer
• Marknadsföring
• Mellankommunal 
samverkan

Diagram 9. Sammanfattning av empirin. Tabellen ger en kort överblick över de fyra kommunernas 
övergripande mål rörande befolkning och utveckling. I tabellen redovisas även vilka strategier, metoder 
och planeringsidéer som kunnat identifieras i materialet.
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För att närmare utreda hur de fyra krympande kommunerna hanterar och förhåller sig till 
den negativa befolkningsutvecklingen används i detta kapitel de teoretiska utgångspunkterna 
anpassnings- och tillväxtpolitik för att tolka och analysera studiens empiri. Genom att sätta 
de teoretiska utgångspunkterna i relation till undersökningens resultat kan en bredare och 
mer generell tolkning göras av det insamlade materialet. Analysen avser undersöka vilka 
anpassnings- och tillväxtpolitiska drag som kan identifieras i empirin.

Anpassnings- eller tillväxtpolitik?
Sett till de fyra undersökta kommunernas framtidsbilder kan både tillväxt- och 
anpassningspolitiska element identifieras. Strömsund och Tingsryds kommuner har uppsatta 
mål om en framtida befolkningsökning. En sådan målsättning visar på att planeringen i dessa 
kommuner är kopplade till, och styrs av en tillväxtorienterad politik eftersom tillväxtpolitik 
enligt Syssners (2014: 24) definition bland annat handlar om befolkningsökning. Samma 
kommuner utrycker dock i sina översiktsplaner att befolkningsutvecklingen förväntas 
vara negativ även i framtiden. Med det som utgångspunkt förklarar Strömsunds 
kommun att en ”robust service och ortsstruktur som tål såväl tillväxt som tillbakagång i 
befolkningsutvecklingen” bör utformas. Även Tingsryd beskriver hur den kommunala 
verksamheten måste anpassas efter den minskande befolkningen och kommunens 
förändrade demografi. Dessa resonemang öppnar upp för en mer anpassningspolitisk 
hållning av de båda kommunerna. Syssners (2014: 12) definition av anpassningspolitik 
handlar om hur planeringen inte kretsar kring tillväxt utan istället fokuserar på att hantera 
en situation där tillväxten uteblir. Kommunernas förhållningssätt kan därför inte ses rymmas 
inom den anpassningspolitiska ramarna då fokus för översiktsplanen inte är anpassning, utan 
kommunernas övergripande målsättningar är snarar inriktade mot tillväxt. Den framtidsbild 
som speglas i materialet gällande Strömsunds och Tingsryds kommuner anses därför röra sig 
inom tillväxtpolitikens ramar.

Degerfors kommun har ett mål och en vision om en stabil befolkning kring 10 000 invånare 
där utgångspunkten är att kommunen vill dämpa befolkningsminskningen. Denna 
målsättning är inte lika tydligt tillväxtpolitiskt orienterad som de två tidigare kommunernas 
utan kan tolkas som ett steg för att nå en kommun i balans. Om den tolkningen är riktig 
skulle Degerfors övergripande målsättning kunna rymmas inom anpassningspolitiken då 
Syssner (2014: 40) beskriver hur det inom denna politik sätts upp mål för att nå en ekonomi 
i balans. Vidare beskrivs i översiktsplanen att rivningar eventuellt kan behöva genomföras i 
områden där det finns ett stort antal lediga bostäder. Att riva eller sälja byggnader är åtgärder 
som ryms inom Syssners (2014: 37) anpassningspolitiska ramar.

Kramfors kommun är den kommun som har den mest öppet hållna visionen av de fyra 
studerade fallen, ”från balans till offensiv!”. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen 
tidigare haft en vision om en kommun i balans men att de nu, på grund av nyanlagd 
kommunikationsinfrastruktur, vågar satsa offensivt inför framtiden. Den tidigare visionen 
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för Kramfors kan passas in inom anpassningspolitiken, då kommunen tydligt planerade 
för balans och att anpassa sig efter rådande förhållanden och befintlig folkmängd. Den 
nya visionen tar dock ett steg ifrån anpassningspolitiken mot tillväxtpolitik då Kramfors 
nu ser möjlighet till en positiv utveckling i kommunen. Kramfors kan alltså ses ha rört 
sig från en mer anpassningspolitisk hållning i visionen mot ett mer tillväxtpolitiskt 
förhållningssätt. Det ska dock poängteras att Kramfors kommun inte likställer tillväxt med 
ett ökat befolkningsantal. I översiktsplanen finns ingen målsättning kring kommunens 
framtida invånarantal och tjänstemannen vid kommunen framhåller att andra värden än 
just befolkningens antal kan mäta en kommuns välmående. På den punkten skiljer sig 
Kramfors uttryckssätt jämfört med övriga tre kommunernas i studien. I översiktsplanen 
framhålls dock hur kommunen vill locka fler unga till Kramfors, således önskas den sneda 
åldersfördelningen i kommunen jämnas ut. Kramfors uttrycker alltså hur de vill vända 
den demografiska trenden, ett förhållningssätt som även det ryms inom Syssners (2014:24) 
definition av tillväxtpolitik.

Vid analys av de strategier, metoder och planeringsidéer som framkommit i 
undersökningsmaterialet finns även där tillväxt- och anpassningspolitiska element att 
identifiera. Enligt Syssners (2012: 40) definition tillhör åtgärder för att stödja exempelvis 
platsmarknadsföring, entreprenörskap och besöksnäringen den tillväxtpolitiska sfären. 
Dessa åtgärder menar Syssner (2012: 40) bland annat syftar till att skapa tillväxt och 
företagsetableringar i kommunen. 

Marknadsföring är en aktivitet som enligt studiens resultat används av samtliga kommuner, 
om än på olika sätt och i olika former. Det tycks viktigt att synas för att fler människor ska 
upptäcka orten, besöka kommunen eller flytta dit. Att bli en attraktivare kommun framhålls 
av Degerfors som ett sätt att vända den negativa befolkningsutvecklingen, alltså en väg mot 
tillväxt. I materialet beskrivs hur samtliga kommuner avser bli mer attraktiva för besökare, 
företag såväl som potentiella nya invånare. Vidare har även regionförstoring identifierats i 
materialet som en åtgärd för att stödja och stärka bland annat näringsliv och besöksnäring 
i kommunerna. Regionförstoring omskrivs i materialet bidra till att stärka kommunens 
utveckling och nämnts i Kramfors, Degerfors och Strömsunds översiktsplaner. Med andra 
ord använder samtliga kommuner i underökningen metoder och idéer som är typiska inom 
tillväxtpolitiken.

När Syssner (2014: 40) beskriver vilka åtgärder som ryms inom anpassningspolitiken lyfter 
hon åtgärder så som mellankommunal samverkan och samverkan med civilsamhället. 
Sådana åtgärder menar Syssner (2014:40) syftar till att anpassa kommunens organisation 
och verksamhet till rådande och framtida förutsättningar. I resultatet redovisas hur 
Tingsryd, Kramfors och Degerfors samarbetar med sina grannkommuner gällande olika 
former av planfrågor. I Degerfors översiktsplan lyfts att samarbete kommunerna emellan 
är ”nödvändigt för ökade utvecklingsmöjligheter”. I Strömsund finns visst samarbete bland 
annat kring tjänstemän, vilket också det kan ses som en åtgärd där kommunen anpassar 
sig efter de nya förutsättningarna och delar specialister inom olika ämnen kommunerna 
emellan. Samverkan med civilsamhället uttrycks i materialet främst ske i Kramfors där 
medborgare involveras i planeringen för att utveckla kommunen.
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Sammantaget kan alltså både anpassnings- och tillväxtpolitiska element identifieras och 
kopplas till planeringsarbetet i de fyra kommunerna. Sett ur ett helhetsperspektiv bedöms 
kommunerna dock ändå röra sig inom den tillväxtpolitiska sfären. Målsättningen i Tingsryds 
och Strömsunds kommuner konstaterades ovan sikta på tillväxt. Degerfors målsättning om 
balans gällande antalet invånare i kommunen är inte lika tydligt inriktad mot tillväxt, senare 
nämns dock hur Degerfors kommun anser sig behöva bli mer attraktiva för att kunna vända 
den negativa befolkningsutvecklingen. Utöver det använder kommunen flera av de metoder 
och planeringsidéer som ryms inom vad Syssner (2014: 40) definierar som tillväxtpolitik. 
Därför kan planeringsarbetet i Degerfors kommun ändå anses vara kopplat till en politik 
inriktat mot tillväxt, snarare än anpassning. Detsamma gäller för Kramfors kommun som 
också använder sig av flera av de metoder Syssner (2014: 40) beskriver som tillväxtpolitiska 
åtgärder. I Kramfors översiktsplan uttrycks också hur kommunen önskar jämna ut den 
sneda åldersfördelningen i kommunen vilket även det är ett förhållningssätt som visar på att 
planeringen i Kramfors kommun styrs av och verkar i en tillväxtpolitisk kontext.
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I detta avsnitt förs en bredare diskussion kring uppsatsens resultat och analys då de ställs mot de 
uppgifter som återges i forsknings- och kunskapsöversikten. Vidare görs även vissa jämförelser 
kommunerna emellan. 

Inom forskningen (Martinez-Fernandes et al 2012: 222, Wiechmann och Bontje 2012: 
6) efterfrågas ett nytt angreppsätt inom planeringen för att kunna hantera situationen i 
krympande städer och kommuner. Forskare menar att det i sådana områden behövs en 
planering som inte ytterst strävar efter att vända den negativa befolkningsutvecklingen 
och skapa tillväxt. Istället anses en planering behövas som kretsar kring att nå mål så som 
att krympa smart eller verka för en långsammare tillväxt. Analysen visar att planeringen 
i de undersökta kommunerna verkar och är kopplade till en tillväxtinriktad politik, detta 
utifrån Syssners (2014: 12, 24, 40) definition av begreppet. Av det att döma verkar inte 
planeringen i de undersökta kommunerna uppfylla den efterfrågan på en ny typ av planering 
som finns inom forskningen. I de fyra kommunerna återspeglas snarare det traditionella 
förhållningssättet inriktat på tillväxt, en planeringsform som enligt Martinez-Fernandes et 
al (2012: 222) och Wiechmann och Bontje (2012: 6) inte är den mest lämpliga att bedriva i 
krympande kommuner och städer.

Det kan förefalla anmärkningsvärt att kommuner som under en mycket lång tid haft en 
negativ befolkningsutveckling ändå uttrycker ett mål om en framtida befolkningsökning. 
Att ha ett uppsatt mål om tillväxt verkar dock inte utesluta att kommunerna också jobbar 
med anpassningsåtgärder inom planeringen. Detta påvisas i analysen då det framkommer 
att samtliga kommuner arbetar med åtgärder som både klassas som tillväxt- och 
anpassningspolitiska enligt Syssners (2014: 12, 24, 40) definition. En möjlig tolkning av en 
sådan analys är att det politiskt sett är mycket svårt att sätta upp mål som inte kretsar kring 
tillväxt. Att i ett val gå ut med att kommunen bör krympa smart vinns det nog få röster på 
och eftersom planeringen i Sverige är politiskt styrd påverkar detta i allra högsta grad hur 
planeringens mål och visioner utformas.

Degerfors och Kramfors förefaller dock båda göra en ansats till att sätta upp mer 
anpassningspolitiskt inriktade mål. Degerfors har ett mål om ett stabilt befolkningsantal, 
ett mål som skulle kunna kopplas till och verka för en långsammare tillväxt. Kramfors har 
också haft en vision om en kommun i balans, ett mål som man dock lämnat på grund av 
stärkta kommunikationer till och från kommunen. Kramfors öppna vision möjliggör för 
flera tolkningar av hur kommunen ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt då framgången 
inte hängs upp på den definition av tillväxt som likställs med befolkningsökning. I Kramfors 
kommun verkar inte tillväxt förstås eller likställs med befolkningsantal, utan kommunen 
kan växa och bli framgångsrik genom att utveckla andra faktorer. Degerfors och Kramfors 
kommuners mål och visioner skulle därför kunna uppfylla forskarnas efterfrågan på en 
målsättning om att se till rådande förhållanden och sikta på en långsammare tillväxt och 
utveckling.

7. Diskussion7. DDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiisskus
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De fyra kommunerna använder målsättningen kring en framtida befolkningsutveckling på 
olika vis i översiktsplanerna. Degerfors beskriver hur ett stabilt befolkningsantal kring 10 000 
är en planeringsförutsättning och använder uppgiften därför närmast som en utgångspunkt 
för översiktsplanen. Strömsund och Tingsryd förbereder sig istället för både en negativ och 
en positiv framtida befolkningsutveckling. Kommunens målsättning är ett ökat invånarantal 
men kommunen är också medveten om att en sådan utveckling inte är den mest troliga. 
Det ingår inte i denna undersökning att på något vis avgöra vilken målsättning som en 
krympande kommun bör sätta upp. Dock kan frågan lyftas kring hur fruktbart det är att 
ha en målsättning som kommunen i samma dokument medger vara otrolig. Vidare är ett 
konkret mål för visso tacksamt när det kommer till utvärderingsfasen, men det kan också 
framstå som problematiskt om kommunen inte ens är i närheten av att nå det uppsatta målet. 
En öppen vision utan några egentliga mätbara mål är svårare att utvärdera, men Kramfors 
öppna vision kan ändå ses ha fördelar och den fyller sin funktion och pekar ut den framtida 
utvecklingsriktningen för kommunen.

I forskningsöversikten identifierades en strategi eller planeringsidé kallad tillbakabyggnad. 
Metoden beskrivs ha använts bland annat krympande städer i Tyskland. Denna strategi 
återfanns emellertid inte i empirin. Kommunerna utrycker visserligen hur det är möjligt 
att rivning av bebyggelse kan komma att bli nödvändigt i framtiden, men det beskrivs ändå 
inte finnas en tillbakabyggnadsstrategi i den form som genomförts i tyska städer. Där ses 
tillbakabyggnad lika mycket som planering som tillbyggnad. Varför metoden inte återfinns 
i empirin kan tänkas bero på olika faktorer. Det skulle kunna bero på att tillbakabyggnad 
kräver en anpassningspolitik inställning, att man accepterar krympningen och aktivt arbetar 
för att krympa smart, vilket inga av kommunerna gav uttryck för i materialet. Det skulle 
också kunna vara så att tillbakabyggnad främst blir användbart i krympande städer och 
samhällen. Krympande kommuner behandlar en helt annan skala, och det är därför möjligt 
att frågan om tillbakabyggnad behandlas i senare planeringsskede, exempelvis i samband 
med att en fördjupning av kommunens översiktsplan tas fram för en krympande stad eller 
tätort.

När det kommer till åtgärder så som regionförstoring och mellankommunal samverkan 
antyder studiens resultat att kommunens geografiska förutsättningar och avstånd till 
omkringliggande tätorter spelar en viktig roll för om åtgärden ska anses som användningsbar 
för kommunen. Degerfors, som är studiens till ytan minsta kommun är den kommun 
som uttrycker det mest utbredda samarbetet med sina grannkommuner. Samarbetet över 
kommungränserna anses nödvändigt för att ge Degerfors ökade utvecklingsmöjligheter. 
Strömsund däremot, som är studiens till ytan största kommun uttrycker inte alls i samma 
utsträckning vikten av mellankommunal samverkan. Avstånden gör att kommunen istället 
i många avseenden konkurrerar med sin grannkommuner. Även regionförstoring handlar 
om avstånd, men också om restider. Degerfors kommun som till ytan är en liten kommun, 
samt Kramfors med sin nyligen förstärkta kommunikationsinfrastruktur beskriver båda 
vikten av regionförstoring för att kommunen ska kunna utvecklas. Strömsunds kommun 
som en stor kommun i ett perifert läge, nämner även de regionförstoring, dock uttrycks inte 
regionförstoring som en lika central del i kommunens utvecklingsarbete.
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Den svenska forskaren Westerholm (2004: 8) beskriver hur det krävs förståelse för 
processerna kring flyttning och befolkningsutveckling för att kunna jobba med kommunalt 
utvecklings- och planeringsarbete på ett bra sätt. I resultatets första del, nuläge beskrivs hur 
de undersökta kommuner i deras översiktsplaner utrycker att de krymper, att de har gjort 
så en längre tid samt också teorier kring varför det är så. Förklaringarna kring orsakerna 
uttrycks på lite olika sätt och i olika utsträckning. I materialet anges vidare att både Degerfors 
och Tingsryd ska genomföra, eller precis har börjat undersöka och utreda kommunens 
flyttmönster närmare. Dock är Tingsryd den enda kommun som grundar sitt resonemang 
i översiktsplanen kring planering och framtidsutvecklingen i befolkningsprognoser, vilket 
kan anses anmärkningsvärt. Materialet uttrycker dock att kommunerna har och vill skapa 
sig förståelse för processerna kring flyttning och befolkningsutveckling. Därmed kan 
förutsättningarna för att jobba med kommunalt utvecklingsarbete på ett bra sätt anses goda 
i kommunerna, men också kunna förbättras genom framtida kartläggningar av kommunens 
flyttmönster och ökad användning av befolkningsprognoser.
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I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar, och i dessa svar uppnås uppsatsens syfte 
i ”att undersöka hur den kommunala planeringen hanterar och förhåller sig till den negativa 
befolkningsutvecklingen i en krympande kommun”.

Hur beskrivs den krympande kommunens befolkning idag i översiktsplanen, målas det upp en 
problembild eller inte?

Samtliga fyra översiktsplaner målar upp en problembild kring kommunens 
befolkningsutveckling och sammansättning. De fyra kommunerna beskriver alla en liknande 
problembild med en åldrande befolkning, låga födelsetal och få invånare i familjebildande 
ålder. Kommunerna beskriver också att befolkningsutvecklingen varit negativ i kommunen 
under en längre tid. En av kommunerna beskriver även en sned könsfördelning som ett 
demografiskt problem.

Orsakerna till den rådande utvecklingen förklaras av samtliga kommuner vara ett resultat av 
ett negativt flytt- och födelsenetto. Även strukturomvandlingar inom industrin beskrivs som 
orsak till den negativa befolkningsutvecklingen. Detta då det medfört att antalet arbetsplatser 
på orten kraftigt minskat, och att befolkningsantalet dalat i takt med att arbetsmöjligheterna 
i kommunen försämrats. Vidare belyses även i materialet att större trender som urbanisering 
och ökad rörlighet för invånare och företag bidragit till den negativa befolkningsutvecklingen 
och den allt mer åldrande befolkningssammansättningen i kommunen.

Flera av orsakerna till utvecklingen i de krympande kommunerna verkar således bero på 
faktorer som är mycket svåra för kommunen själva att påverka. Kommunerna är dock 
medvetna om problembilden och flera av kommunerna uttrycker att de arbetar för att 
närmare förstå varför man flyttar ifrån kommunen. Genom att kommunerna skapar 
vidare förståelse kring processerna kring flyttning och befolkningsutveckling finns goda 
förutsättningar för kommunerna att på ett bra sätt jobba med kommunalt utvecklings- och 
planeringsarbete.

Vilka mål och visioner kring befolkningsutvecklingen sätts det upp och arbetas efter i det 
kommunala planeringsarbetet i krympande kommuner?

I det studerade materialet har mål och visioner som kretsar kring såväl tillväxt 
och befolkningsökning som balans i kommunen identifierats. Tre av de fyra 
undersökta kommunerna har relativt konkreta målsättningar kring den framtida 
befolkningsutvecklingen. Antingen anger kommunen att de vill vända den negativa 
befolkningsutvecklingen, eller så har kommunen ett uppsatt mål gällande framtida 
invånarantal. En av de undersökta kommunerna har mer öppet hållen vision jämfört med de 
övriga tre och anger inte någon specifik målsättning avseende framtida befolkningsantal.

8. Slutsatser8. SSSSSSSSSSSSllllllluuuuuuuuuuutsat
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Det kan förefalla anmärkningsvärt att kommuner som under en mycket lång tid haft en 
negativ befolkningsutveckling ändå sätter upp ett mål om en framtida befolkningsökning. 
En möjlig tolkning till varför det är så skulle kunna vara att det politiskt är svårt att sätta 
upp mål som inte kretsar kring tillväxt. En målsättning rörande tillväxt verkar dock inte 
utesluta att kommunerna även jobbar med anpassningsåtgärder för att möta det minskande 
befolkningsantalet och den förändrade demografin.

Vilka strategier, metoder och planeringsidéer används i krympande kommuner för att nå det 
uppsatta målen och visionerna?

För att dämpa och vända den negativa befolkningsutvecklingen men också för att jämna ut 
den sneda åldersfördelningen försöker kommunerna på olika sätt få fler unga och personer 
i familjebildande ålder att stanna kvar och flytta till kommunen. En av de undersökta 
kommunerna arbetar också för att jämna ut den sneda könsfördelningen genom att få fler 
kvinnor att stanna kvar och flytta till kommunen. Studien visar att utvecklingsarbetet i 
kommunerna mycket kretsar kring begreppet attraktivitet där kommunerna vill bli mer 
attraktiva för besökare, företag och nya invånare. För att lyckas med det arbetar man bland 
annat med att skapa och marknadsföra ett attraktivt boende och en god livsmiljö.

Studien visar att marknadsföring och profilering är metoder som används av flera 
krympande kommuner. Marknadsföring handlar till exempel om att marknadsföra de 
tidigare nämnda attraktiva boendemiljöerna men kan också handla om att profilera 
sig genom satsningar inom ett visst område. I materialet framkommer att krympande 
kommuner även använder sig av metoden värvning, det vill säga att kommunen genomför 
riktade åtgärder och projekt för att värva nya invånare till kommunen.

Att förbättra kommunikationsmöjligheterna till och från kommunen och på så vis blir en del 
av en större arbetsmarknadsregion nämns också i studien som en åtgärd för att stärka den 
enskilda kommunens utvecklingsmöjligheter. Att verka för regionförstoring beskrivs av flera 
kommuner som viktigt i ett samhälle där rörligheten bland både människor och företag ökar.

Mellankommunal samverkan är också det ett arbetssätt som de krympande kommunerna 
använder sig av, om än i olika utsträckning och på olika sätt. Hur och i vilken utsträckning 
den mellankommunala samverkan används och anses som viktig för kommunen verkar 
delvis bero på kommunernas geografiska förutsättningar. Den kommun i studien med 
den minsta ytan är också den kommun som ger uttryck för det mest välutvecklade 
mellankommunala samarbetet. Detta samtidigt som den kommun med den i särklass 
största geografisk ytan uttrycker att det mellankommunala samarbetet är mer begränsat, då 
kommunen på många sätt konkurrerar med sina grannkommuner. Långa avstånd medför 
även att regionförstoring inte kan ske på samma sätt som i mindre kommuner då det rent 
geografiskt har närmare till andra kommuners tätorter.
Studien identifierar också hur några av de undersökta kommunerna arbetar med att 
involvera medborgarna på olika sätt i planeringsarbetet för att på det sättet utveckla 
kommunen.
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Studien visar att de krympande kommunerna använder sig av flera olika metoder och 
planeringsidéer för att nå de uppsatta målen och visionerna. Vissa av åtgärderna så som 
marknadsföring, värvning och regionförstoring syftar till att öka inflyttningen och öka 
befolkningsantalet samt jämna ut den sneda ålders- och könsfördelningen i kommunen. 
Andra åtgärder så som mellankommunal samverkan och i viss mån kanske också 
medborgardeltagande, syftar mer till att anpassa kommunen efter de rådande förhållandena.

Hur kan planeringen i kommunerna förstås utifrån begreppen tillväxt- och anpassningspolitik 
enligt Syssners definition?

Planeringen i Sverige verkar inom en politiskt styrd organisation. Enligt studiens analys 
kan planeringsarbetet i de fyra krympande kommunerna bedömas röra sig inom en 
tillväxtpolitisk kontext, enligt Syssners definition. Dock kan både anpassnings- och 
tillväxtpolitiska element och åtgärder identifieras och kopplas till planeringsarbetet i de 
undersökta kommunerna. 

De krympande kommunerna verkar alltså för att försöka vända den negativa trenden och 
skapa tillväxt i kommunen. Parallellt med det arbetet genomförs även anpassningsåtgärder 
för att möta de nya förutsättningar som en minskande befolkning och en förändrad 
demografi medför.

Uppsatsen och dess studie har haft fokus på att förstå hur de olika kommunerna hanterar och 
förhåller sig till den negativa befolkningsutvecklingen. Detta var för mig ett outforskat ämne 
och det har därför varit intressant och givande att studera de fyra kommunerna och deras 
arbete rörande dessa frågor. 

Nu när arbetet är klart, och jag sitter här med den färdiga uppsatsen i handen går 
funderingarna vidare till vilken roll planeringen och översiktsplanen faktiskt har i 
krympande kommuners utvecklingsarbete- men den frågan får kanske bli fokus för en annan 
uppsats.
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