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Abstract	
Syftet	med	detta	kandidatarbete	är	att	beskriva	den	
befolkningsutveckling	som	pågår	i	Sveriges	gles-	och	
landsbygder	samt	att	sammanställa	metoder	från	forskning	och	
beprövad	erfarenhet	som	används	för	att	motverka	en	negativ	
befolkningsutveckling.		
	
Den	generella	befolkningsutvecklingen	i	Sverige	speglas	sedan	i	
Rävemåla,	som	är	en	tätortsnära	landsbygdsort	i	Tingsryd	
kommun,	för	att	undersöka	om	orten	har	följt	samma	bana	som	
befolkningsutvecklingen	gjort	i	Sverige	och	vilka	metoder	som	
används	och	kan	användas	för	att	försöka	nå	en	positiv	
utveckling.		
	
Tingsryds	kommun	och	Rävemåla	tätort	lider	båda	av	en	negativ	
befolkningsutveckling	och	en	åldrande	befolkning.		
Den	mest	använda	metoden	för	att	nå	en	positiv	utveckling	är	
marknadsföring,	vilket	är	den	mest	använda	metoden	i	riket	för	
att	öka	befolkning.		
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Inledning 

Bakgrund  
Efter	en	ökande	industrialisering,	från	1800-talet	och	framåt,	av	
Sverige	började	landets	invånare	mer	och	mer	att	röra	sig	från	
landsbygden	och	flytta	in	till	städerna.	Ett	skifte	skedde	då	
människor	gick	från	att	arbeta	med	jordbruk	och	bo	utanför	
städerna	till	att	bo	i	städerna	och	att	jobba	inom	industrin.	En	
tydlig	koppling	växte	fram	mellan	bosättningsmönstret	och	
näringslivet.	Folk	flyttade	dit	där	det	fanns	arbete	och	
industrierna	uppfördes	främst	i	städerna	och	erbjöd	anställning.	
(Westholm;	Amcoff;	Gossas;	Korpi,	2004	s.12).			
	
Detta	är	en	fortsatt	trend	idag	i	och	med	en	fortsatt	ökande	
urbanisering.	Eftersom	att	ungdomarna	ofta	flyttar	från	gles-	
och	landsbygden,	förlorar	många	orter	sina	invånare	och	lämnas	
med	en	åldrande	befolkning.	Hootenanny	Singers	
uppmärksammade detta i sin låt ”Aldrig mer” med textraderna; 	
	
”Så lämnar jag den bygd som sett mig födas 
Snart sover den en evig törnrossömn. 
Ty borta är dess ungdom, blott de gamla lever kvar 
I denna bygd som en gång blomstrat har.  
 
Man måste alltid gå i takt med tiden 
Dum vore jag att ensam spjärna mot 
Men ändå känns det som jag sviker någon gammal vän 
Farväl vi kanske aldrig ses igen. 
 
Aldrig mer aldrig mer aldrig mer 

Det finns ingen plats som kan ändra det som sker 
Det finns ingen plats för tårar, inte handling, inte gråt.  
Det är ändå ingenting att göra åt.”  (Hootenanny	Singers,	1971).	
	
Vad	görs	då	för	att	bevara	och	locka	till	sig	invånare	och	vända	
den	negativa	befolkningsutveckling	som	sker?	I	många	
kommuners	nutida	översiktsplaner	och	fördjupade	
översiktsplaner	är	synen	på	framtiden	positiv.	Fenomen	som	
stagnation	och	en	negativ	befolkningsutveckling	tas	inte	upp	i	
större	grad.	Detta	har	väckt	reaktioner	bland	annat	hos	
reportern	Kristina	Mattson	som	i	en	intervju	med	Bengt	
Westerberg	(reporter	för	utbildningsradion)	säger:	
	”Nutidens politiker försöker gömma sig bakom, att låtsas som att 
det här problemet inte finns, landsbygden avfolkas och vi pratar 
inte om det överhuvudtaget och det är det som stör mig” 
(Mattsson,	2010	).		
	
Ett	tydligt	exempel	på	detta	går	att	finna	i	Lyckseles	
översiktsplan, Lycksele är en ort i den så kallade ”Norra 
skogsregionen” som är den del av Sverige som lider mest utav en 
negativ	befolkningsutveckling.	I	denna	översiktsplan	skriver	
Lycksele	kommun	om	en	positiv	framtid	och	diskuterar	knappt	
problemet	med	en	negativbefolkningsutveckling	(Lycksele,	
2006).			
	

Disposition 
Arbetet	är	uppdelat	på	fyra	huvudsakliga	delar;	en	
forskningsöversikt,	en	fallstudie	med	inventering	och	analys,	en	
resultat	del	och	ett	avslutande	kapitel	med	diskussion	och	
slutsats.		
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I	forskningsöversikten	har	en	litteraturstudie	och	
innehållsanalys	gjorts	för	att	kunna	beskriva	den	negativa	
befolkningsutvecklingen	i	Sveriges	gles-	och	landsbygder.	Samt	
för	att	redogöra	och	sammanställa	de	metoder	från	forskning	
och	beprövad	erfarenhet	som	används	eller	kan	användas	för	att	
motverka	stagnation	och	en	negativ	befolkningsutveckling.		
	
Nästa	del	i	arbetet	som	presenteras	är	en	fallstudie,	inventering	
och	analys	av	Tingsryds	kommun	och	Älmeboda/Rävemåla	med	
syfte	att	spegla	den	generella	utvecklingen	i	Sveriges	gles-	och	
landsbygder	för	att	undersöka	om	orten	följer	samma	bana	som	
den	generella	utvecklingen	i	landet	och	vilka	metoder	som	
används	och	potentiellt	kan	användas	för	att	försöka	vända	en	
negativ	trend.	Denna	del	kommer	att	utgöras	av	en	kvalitativ	
innehållsanalys	där	fallstudien	kommer	att	analyseras	med	den	
generella	utvecklingen	och	med	vilka	metoder	från	forskning	
och	beprövade	erfarenheter	för	att	motverka	en	negativ	
befolkningsutveckling	som	används	och,	om	möjligt,	kan	
användas.		
	
Slutligen	förs	en	diskussion	utifrån	analys	och	resultat.	Därefter	
en	kort	slutsats.		
	

Problemformulering 
En	urbanisering	har	pågått	sedan	industrialiseringen	av	Sverige	
och	konsekvensen	som	följer	med	urbaniseringen	är	att	landets	
gles-	och	landsbygder	töms	främst	på	arbetskraft	och	
barnfamiljer.	Detta	innebär	att	en	åldrande	befolkning	lämnas	
kvar	och	att	orter	så	småningom	dör	ut	om	inte	folk	flyttar	in	
och	att	det	föds	mer	invånare	än	vad	som	dör.		
	

Denna	negativa	spiral	har	länge	varit	ouppmärksammad	i	
kommuners	översiktsplaner	och	har	lett	till	att	gles-	och	
landsbygdskommuner	konkurrerar	med	varandra	om	att	med	
olika	metoder	försöka	locka	till	sig	Sveriges	befolkning,	som	
samtidigt	väljer	att	flytta	till	Sveriges	storstadsområden.		
Detta	är	ett	relevant	område	att	uppmärksamma	inom	fysisk	
planering	då	en	ökad	urbanisering	innebär	ett	ökat	krav	på	
Sveriges	städer	och	stagnerande	samhällen	i	landsbygden.			

Syfte 
Syftet	med	detta	arbete	är	att	beskriva	den	
befolkningsutveckling	som	pågår	i	Sveriges	gles-	och	
landsbygder.	Samt	att	sammanställa	metoder	från	forskning	och	
beprövad	erfarenhet	som	används	för	att	motverka	en	negativ	
befolkningsutveckling.		
	
Detta	ska	sedan	speglas	i	Tingsryds	kommun	och	Rävemåla,	som	
är	en	tätortsnära	landsbygdsort	i	Tingsryd	kommun,	för	att	
undersöka	om	kommunen	och	orten	har	följt	samma	bana	som	
befolkningsutvecklingen	gjort	i	Sverige	och	vilka	metoder	som	
används	och	kan	användas	för	att	försöka	nå	en	positiv	
utveckling.		

Frågeställningar 
Hur ser Sveriges befolkningsutveckling ut i dag och hur 
speglas den generella utvecklingen i Tingsryd och 
Rävemåla?  

	
Hur används begreppet ”utveckling” i samband med 
landsbygds- och befolkningsutveckling och hur används det 
i Tingsryd och Rävemåla?  
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Vad finns det för olika metoder inom forskning och 
beprövad erfarenhet som används för att motverka 
stagnation och en negativ befolkningsutveckling?  

	
Hur arbetar de lokala krafterna i Rävemåla för att motverka 
den negativa befolkningsutvecklingen och vilka beprövade 
metoder från teorier och praktik kan Rävemåla använda sig 
av?  

Metod 
Dokument,	litteratur	och	statistik	har	studerats	för	att	ta	reda	på	
hur	befolkningsutvecklingen	ser	ut	i	Sverige.	Användningen	av	
begreppet	utveckling	i	samband	med	landsbygds-	och	
befolkningsutveckling	har	granskats.	Slutligen	har	de	metoder	
som	tillämpas	inom	forskning	och	beprövad	erfarenhet	för	att	
vända	en	negativ	utveckling,	studerats.		
		
En	innehållsanalys	görs	på	litteratur	och	dokument	som	redogör	
för	metoder	som	använts	av	kommuner	och	lokala	krafter	samt	
på	statistik	över	Sveriges	befolkningsutveckling	och	teorier	
kring	utveckling.		
	
I	fallet	Tingsryd/Rävemåla	görs	en	innehållsanalys	av	
kommunala	dokument	och	föreningslivets	utvecklingsplan	samt	
statistik.	Detta	för	att	ta	reda	på	hur	den	generella	utvecklingen	
speglas	i	Tingsryd	och	Rävemåla,	hur	begreppet	utveckling	
används	och	hur	de	lokala	krafterna	i	Rävemåla	arbetar	för	att	
motverka	en	negativ	befolkningsutveckling.		
	

Valet	av	innehållsanalys	som	metod	för	arbetet	baserades	på	att	
frågeställningarna	berörde	ämnen	som	inte	kunde	besvaras	
enbart	av	en	intervju	utan	snarare	av	samlat	material	från	redan	
insamlad	information	av,	tillexempel	Glesbygdsverket	
(nuvarande	Tillväxtverket)	och	Statistiska	Centralbyrån	(SCB)	
samt	relevant	litteratur	efter	litteratursökning.	Även	
information	angående	fallstudien	kunde	återfinnas	mycket	
under	kommunala	dokument	och	föreningsdokument	som	i	sin	
tur	kunde	bidra	till	svar	för	arbetets	frågeställningar.	
	

Datainsamling och urval  
En	insamling	av	material	till	litteraturstudien	gjordes	genom	att	
använda	söktermerna	befolkningsutveckling,	
landsbygdsutveckling	och	stagnation.	Litteratursökningen	
gjordes	på	Blekinge	Tekniska	Högskolas	bibliotek	och	deras	
databas	Summon med	ytterligare	urvalskriterier	att	materialet	
inte	skulle	vara	publicerat	tidigare	än	år	2000.			
	
Vid	en	första	genomgång	av	sökningens	resultat	visades	en	stor	
spridning,	vilket	är	vanligt	vid	en	sökning	med	breda	termer.	
Titlar	lästes	och	fanns	relevans	för	ämnet	valdes	texter	och	
artiklar	ut.	Därefter	lästes	abstracts	igenom	och	om	artikeln	
ansågs	relevant	lästes	artikeln	i	sin	helhet.		
	
Viss litteratur söktes ”manuellt” ur olika arbeten, som berört 
liknande	frågor,	genom	till	exempel	referenslistor	till	relevant	
litteratur.	Ett	exempel	på	detta	är	Anna	Modighs	examensarbete	
vid	Blekinge	Tekniska	Högskola	”Planering i stagnerande orter” 
(2009)	som	bidragit	med	relevant	litteratur	och	dokument.		Alf	
Ronnbys	bok	”Den lokala kraften”	(1995)	avviker	från	
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urvalskriterierna	då	den	är	skriven	innan	år	2000	men	ansågs	
ha	stark	relevans	för	syftet.	
	
Arbetets	material	delades	senare	upp	i	det	som	redovisar	
beprövad erfarenhet	och	det	som	tillhör	teorier.	Söktermen	
stagnation	användes	vid	sökningar	då	begreppet	ofta	
sammankopplas	med	en	negativ	utveckling	av	befolkning	
landsbygd.	Begreppet	bidrog	med	att	vid	sökningar	finna	
litteratur	inom	befolkningsutveckling	och	landsbygdsutveckling.	
Arbetets	forskningsöversikt	kom	senare	att	byggas	vidare	på	
indelningarna	befolknings-	och	landsbygdsutveckling.		
	

Innehållsanalys 
Innehållsanalys	innebär	att	texter	analyseras	utifrån	de	kriterier	
som	framkommer	genom	forskningsöversikten.	Utifrån	dessa	
kriterier	genomgås	aktuella	dokument	för	att	hitta	
gemensamma	nämnare	eller	teman.	Innehållsanalysen	gör	det	
möjligt	att,	ur	de	teman	som	framkommer,	finna	ett	djupare	
budskap	och	en	helhetsbild.		
	
Fördelen	med	en	innehållsanalys	är	att	den	gör	det	möjligt	för	
forskaren	att	kvantifiera	innehållet	i	en	text	och	att	det	är	en	
metod	som	är	klar	och	tydlig	och	gör	det	därför	lätt	för	andra	
forskare	att	upprepa	samma	process	(Denscombe.2009,	s.307).			
Samtidigt	innebär	innehållsanalysen	också	svagheter,	så	som	
svårigheter	att	tolka	underförstådda	meningar	(Denscombe,	
s.308-309		2009).	
	
Med	hjälp	av	sökningar	på	nyckelord,	ex.	lokala	krafter	och	
negativ	befolkningsutveckling	och	rekommendationer	av	
kontaktpersoner	har	dokument	och	litteratur	valts	ut	som	

relevanta	för	studien	och	brutits	ner	till	mindre	enheter.	På	
detta	sätt	har	de	kunnat	kodas	för	att	stämma	överens	med	de	
två	huvudkategorier	–	befolkningsutveckling	och	
landsbygdsutveckling	-	samt	flertalet	underkategorier.		

Fallstudie  
Enligt	Denscombe	(2009)	är	det	som	är	typiskt	för	en	fallstudie,	
att	fokus	enbart	läggs	på	att	undersöka	en	undersökningsenhet.		
Det	har	hänt	och	kan	hända	att	forskare	använder	sig	av	fler	än	
en	undersökningsenhet	men	grunden	i	en	fallstudie	är	att	fokus	
ska	läggas	på	en	eller	ett	fåtal	enheter	snarare	än	ett	stort	urval.		
	
Syftet	med	att	genomföra	en	fallstudie	är	att	samla	information	
som	inte	går	att	finna	med	hjälp	av	mer	översiktliga	
undersökningsmetoder	och	att	sedan	kunna	generalisera	
informationen	i	fallet	(Denscombe,	2009,	s.359-360).	Meningen	
med	att	lägga	fokus	på	enbart	en	enhet	är	att	kunskaper	kan	nås	
som	inte	skulle	kunna	märkas	av	vid	en	mer	översiktlig	studie	
(Denscombe.	2009,	s.59-60).		
	
En	av	fallstudiens	största	fördelar	är	att	den	kan	hantera	
flertalet	olika	källor	eller	typer	av	data	och	att	forskaren	kan	
använda	sig	av	ett	flertal	olika	metoder	i	undersökningen	
(Denscombe.	2009,	s.61).	
	
Fallstudien	kommer	att	analyseras	utifrån	de	beprövade	
erfarenheter	och	vetenskapliga	undersökningar	och	teorier	som	
studerats	i	forskningsöversikten.	Det	som	kommer	studeras	i	
fallstudien	är	kommunala	dokument,	så	som	Tingsryds	
översiktsplan	och	information	från	Tingsryds	kommuns	
hemsida	samt	utvecklingsplaner	angående	Älmeboda/Rävemåla	
från	föreningslivet,	till	exempel	Älmeboda	sockenkommitté.		

	



	 7	

	
Valet	att	använda	sig	av	en	innehållsanalys	för	undersökningen	
av	fallet	motiverades	med	att	tillgången	till	dokument	var	stor,	
då	exempelvis	översiktsplaner	är	offentliga	dokument.	
Denscombe	(2009)	beskriver	att	en	innehållsanalys	är	som	mest	
lämpad	för	lättlästa,	direkta	och	konkreta	texter.		
Detta	är	passande	då	översiktsplaner	och	utvecklingsplaner	är	
dokument	som	är	för	allmänheten	och	på	det	viset	görs	så	
tydliga	som	möjligt	så	att	alla	kan	förstå,	detta	gäller	även	för	
statistik	från	SCB.		
	
Målen	som	beskrivs	i	de	planer	och	dokument	som	undersöks	i	
detta	fall	är,	bedömt	av	författaren,	tydligt	skrivna	och	vilar	inte	
märkbart	på	underförstådda	meningar	(Denscombe.	2009,	
s.309).		
	
Tingsryd sorteras in under rubriken ”Storsamhället	Tingsryds	
kommun” där kommunen	presenteras	i	jämförelse	med	det	
material	som	studerats	i	forskningsöversikten.	Samma	upplägg	
gäller	för	Älmeboda/Rävemåla	som	presenteras	som	
”lokalsamhälle”. Deras	mål,	metoder	och	det	sociala	kapitalet	
och	dess	inverkan	på	ortens	utveckling,	studeras	och	analyseras.		

Forskarens roll 
Kvantitativ	data	grundas	på	siffror	(Denscombe,	2009	s.328).	
Det	som	ofta	nämns	i	samband	med	denna	typ	av	data	är	
deskriptiv	statistik,	vilket	är	ett	vanligt	sätt	att	presentera	
kvantitativa	data	(Denscombe,	2009	s.327).		I	denna	studie	är	
det	statistik	från	statliga	källor	som	Statistiska	centralbyrån	
(SCB)	och	det	dåvarande	Glesbygdsverket	(nuvarande	
Tillväxtverket)	som	studeras.		
	

Då	kvantitativ	data	grundas	på	siffror	så	grundas	kvalitativ	data	
på	ord	och	bilder.		Forskningsmetoder	som	förknippas	med	
kvalitativ	data	är;	observationer,	dokument	och	intervjuer.	Men	
detta	är	inte	det	enda	sättet	att	skapa	kvalitativ	data	på.	Även	i	
samband	med	frågeformulär	kan	det	skrivna	ordet	anges	som	
svar	och	som	sedan	kan	behandlas	och	bearbetas	som	kvalitativ	
data.		
	
Denscombe	påminner	dock	om	vikten	att	inte	glömma	att	
kvalitativ	data	kan	skapas	av	många	olika	forskningsmetoder	
och	inte	bara	de	ovan	nämnda	(Denscombe,	2009	s.367).	Till	
skillnad	från	kvantitativ	forskning	så	är	forskaren	själv	
forskningsinstrumentet	vid	forskning	i	kvalitativ	form.	
Metoderna	väljs	ut	av	forskaren	och	även	användandet	av	källor	
(Denscombe,	2009	s.367-368).		
	
Detta	innebär	att	forskarens	personliga	bakgrund	och	
värderingar	kan	spela	en	stor	roll	på	forskningen	som	bedrivits	
och	vilka	slutsatser	forskaren	kommit	fram	till.	Detta	måste	ligga	
i	bakhuvudet	hos	forskaren	för	att	en	så	objektiv	bedömning	
som	möjligt	kan	utföras.	Författaren	har	därför	haft	sina	tidigare	
personliga	erfarenheter	och	kunskaper	kring	ämnet	i	åtanke.	
Detta	för	att	undvika	att	föra	in	obefogade	fördomar	vid	
analysen	av	data	(Denscombe,	2009	s.368).	
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Avgränsningar 

Fysiska avgränsningar 
Detta	examensarbete	är	avgränsat	inom	Sveriges	geografiska	
gränser.	Sveriges	befolkningsutveckling	och	svenska	
kommuners	strategier	och	metoder	för	att	motverka	stagnation	
och	en	negativ	befolkningsutveckling	ämnas	studeras.	
			
En	fallstudie	kommer	att	genomföras	på	Tingsryd	kommun	och	
Älmeboda	socken	med	Rävemåla	som	huvudtätort.	Fokus	
kommer	främst	att	ligga	på	Rävemåla	tätort.	Rävemåla	är	dock	
en	del	av	Tingsryds	kommun	och	påverkas	av	beslut	som	tas	av	
kommunen.		Föreningslivet	som	berör	Rävemåla	är	baserat	på	
sockenindelningen	och	inte	efter	tätortsgränser	och	därför	
kommer	Älmeboda	socken	inkluderas	av	fallstudien.		

Tidsmässiga avgränsningar 
I	detta	arbete	kommer	fokus	främst	att	ligga	på	hur	Sveriges	
befolkningsutveckling	sett	ut	från	senare	delen	av	1900-talet	
fram	till	2013.	Framtidsprognoser	om	befolkningsutvecklingen	
kommer att beskrivas i kapitlet ”Forskning och 
kunskapsöversikt”. 	

Teoretiska avgränsningar 
Inom kapitlet ”Kunskap-	och forskningsöversikt” kommer 
ämnen	inom	de	teoretiska	områdena	befolkningsutveckling	och	
landsbygdsutveckling	att	beröras.		Litteratur	och	dokument	med	
fokus	på	utvecklingen	och	metoder	i	Sverige	kommer	att	
studeras.		
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Kunskap- och forskningsöversikt 
Under	denna	rubrik	kommer	litteratur	och	dokument	som	
används	frekvent	presenteras	i	arbetet	och	som	berör	de	två	
ämnesområdena	som	delar	upp	forskningsöversikten.		I	denna	
litteratur	redovisas	hur	Sveriges	befolkningsutveckling	ser	ut	på	
gles-	och	landsbygden.		
	
Litteratur	som	presenteras	under	näst	kommande	rubrik	
presenterar	hur	och	hur	det	kan	arbetas	för	att	utveckla	
landsbygden.	Under	rubriken	presenteras	även	litteratur	som	
redogör	för	synen	på	utvecklingsarbete	och	utvecklingen	av	
landsbygden.	
	
Detta	delas in under två större rubriker ”befolkningsutveckling” 
och ”landsbygdsutveckling”. Mycket	av	den	litteratur	som	gått	
att	finna	kring	att	motverka	en	negativ	befolkningsutveckling	
och	att	utveckla	platser	och	landsbygd,	berör	beprövade	
erfarenheter	snarare	än	vetenskapliga	teorier.		

Litteratur som berör ämnet Befolkningsutveckling 
Rapporten	från	Glesbygdsverkets	(nuvarande	Tillväxtverket)	
”Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner 
och regioner” redogör beprövade erfarenheter och strategier 
som	Sveriges	kommuner	använder	sig	av	för	att	öka	
befolkningen.	I	rapporten	hänvisas	även	till	forskning	kring	
området,	exempelvis	Thomas	Niedomysls	avhandling	kring	
platsmarknadsföring och migration ”Migration and place 
attractiveness”(2006). 	
	
Ett	exempel	på	litteratur	som	berör	forskning	kring	området	
befolkningsutveckling är även boken ”Att leva med 

befolkningsändringar”(2004) som redovisar utmaningar kring 
befolkningsutvecklingen	och	kommunernas	handlingsutrymme.	
Ett	verk	som	är	skrivet	av	en	forskargrupp	vid	institutet	för	
framtidsstudier.		
 
Att leva med befolkningsförändringar- en översikt skrevs	år	2004	
av	Jan	Amcoff,	Markus	Gossas,	Martin	Korpi	och	Erik	Westholm,	
som	samtliga	är	forskare	verksamma	vid	Institutet för 
Framtidsstudier.	 Boken	ger	en	generell	överblick	av	
befolkningsutvecklingen	i	Sverige	och	kommunernas	
handlingsutrymme	när	det	gäller	att	hantera	detta.	Författarna	
till	boken	menar	att	kunskap	om	befolkningsutvecklingen	är	en	
nyckel	till	handlingsfrihet	och	den	har	varit	givande	för	att	förstå	
varför	utvecklingen	ser	ut	som	den	gör	och	i	vilken	riktning	den	
rör	sig	mot.		
 
Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner 
och regioner skrevs	och	gavs	ut	på	regeringsuppdrag	år	2007.	
Rapporten	skrevs	av	dåvarande	Glesbygdsverket	som	numera	
går	under	namnet	Tillväxtverket.	Rapporten	är	gjord	av	ett	
statligt	verk	men	ger	en	tydlig	redovisning	av	hur	
befolkningsutvecklingen	har	sett-	och	ser	ut	i	Sverige	med	hjälp	
av	statistik	och	prognoser	från	SCB.	Informationen	som	samlats	i	
rapporten	är	insamlad	utifrån	enkätundersökningar	skickade	till	
Sveriges	kommuner.	

Litteratur som berör ämnet Landsbygdsutveckling  
Vid utveckling av platser och landsbygd har Alf Ronnbys ”Den 
lokala kraften” och ”Ska hela Sverige leva?”, en antologi där 
forskare	från	Formas	(Forskningsrådet	för	miljö,	areella	
näringar	och	samhällsbyggande)	diskuterar	kring	landsbygden,	
samt	Ola	Tufvessons	Platsutveckling,	studerats.	Dessa	böcker	
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har	tillsammans	kunnat	redovisa	teorier	om	att	
utvecklingsarbeten	bör	ske	från	en	lokal	nivå	och	redovisat	olika	
metoder/teorier	att	arbeta	med	för	att	utveckla	platser.	 
 
Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner 
och regioner- Glesbygdsverket.	En	rapport	som	berör,	inte	bara	
befolkningsutvecklingen	i	Sverige,	utan	kartlägger	också	
metoder	och	strategier	som	kommuner	och	regioner	i	Sverige	
använt	sig	av	för	att	öka	befolkningsantalet.	Den	har	varit	ett	bra	
underlag	för	att	få	fram	varför	kommuner	vill	öka	sin	befolkning	
och	vilka	metoder	de	använder	sig	av.		
	
Den lokala kraften- Människor i utvecklingsarbete är	en	bok	som	
är	skriven	av	Alf	Ronnby:	socionom,	fil	dr	i	sociologi.	Boken	gavs	
ut	1995	i	ett	samarbete	mellan	temat	Regionalpolitik	och	
glesbygdsutveckling	vid	Mitthögskolan	i	Östersund.	Alf	Ronnby	
tar	upp	flera	exempel	på	vad	lokala	krafter	har	gjort	i	Jämtland	
för	att	motverka	stagnation	och	befolkningsminskning	och	
erfarenheter	om	hur	de	samlat	sig	för	att	bevara	näringsliv	och	
invånare	i	sina	orter.		
	
Ska hela Sverige leva? Är	en	antologi	där	trettiofem	forskare	
förhåller sig till huvudfrågan ”Ska hela Sverige leva?”. I boken 
diskuteras	också	begreppet	landsbygdsutveckling som	är	ett	
värdeladdat	ord	och	innebörden	av	det.	Boken	är	inte	skriven	på	
ett	vetenskapligt	vis	men	författaren	anser	den	trovärdig	då	alla	
som	deltagit	är	forskare	och	verksamma	inom	området.	Den	
forskare	som	vars	argument	använts	främst	i	detta	arbete	är	
Janken	Myrdal.			
 
Landet utanför. Är	ett	reportage	om	Sverige	bortom	storstaden	
utgivet	2011.	Skrivet	av	reportern	Kristina	Mattson	där	hon	

visar	olika	exempel	på	bygder	som	stagnerar	eller	rentav	har	
försvunnit.	Hon	intervjuar	nyckelpersoner	inom	området	och	
invånare	i	olika	orter.	Hon	visar	även	exempel	på	orter	som	
lyckats	vända	trenden	och	motverkat	en	negativ	
befolkningsutveckling.	Boken	är	inte	skriven	på	ett	
vetenskapligt	vis	men	källhänvisningar	finns	till	pålitliga	källor	
som	SCB	och	experter	inom	området	demografi.		
	
Platsutveckling	är	en	bok	skriven	av	Ola	Thufvesson,	
universitetslektor	vid	Lunds	Universitet.		Boken	är	utgiven	av	
Plattformen,	ett	samarbetsorgan	för	Helsingborgs	stad,	Campus	
Helsingborg	och	det	omgivande	näringslivet	år	2009.	
Författaren	hänvisar	mycket	till	boken	”The Creative City” 
skriven	av	Franco	Bianchini	och	Charles	Landry.			
	
Thufvesson	själv	forskar	inom	området	detaljhandel	och	
platsutveckling,	därför	ansågs	boken	som	relevant	inom	
kategorin	beprövad	erfarenhet	då	hans	metoder	kan	jämföras	
med	metoderna	som	använts	av	Tingsryds	kommun	och	
föreningslivet	kring	Rävemåla.	Vissa	källhänvisningar	finns	i	
boken	men	den	är	inte	skriven	på	ett	vetenskapligt	vis.	
Författaren	anser	den	dock	vara	av	värde	för	ämnet	
landsbygdsutveckling och	användbar	för	att	hitta	metoder	inom	
beprövad	erfarenhet	för	ämnet.		

Begrepp  
När	det	gäller	begrepp	som	tätort,	tätortsnära landsbygder	och	
tätorter	så	kommer	författaren	att	använda	mig	av	
Glesbygdsverkets	definitioner.	Dessa	är:		
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- ”Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa 
till närmaste tätort med fler än 3 000 invånare, samt öar 
utan fast landförbindelse. 

 
-  Tätortsnära landsbygder är områden som finns inom 5 till 

45 minuters bilresa från tätorter med fler än 3 000 
invånare. 

 
- Tätorter är orter som har fler än 3 000 invånare. Till 

tätorter räknas även området inom 5 minuters bilresa från 
tätorten.” (Glesbygdsverket,	2007	s.3) 

	
Utveckling:	I	detta	arbete	följer	författaren	Janken	Myrdals	
definition	av	ordet	utveckling.	Enligt	Myrdal	har	ordet	två	olika	
innebörder,	den	första	är;	en förändring som innebär utvidgning 
och ökad komplexitet.	Den	andra	är;	förändring i en riktning.  
(Myrdal 2008 S. 39) 
	
Socialt	kapital:	samhällsvetenskapligt	begrepp	som	förekommer	
i	olika	avvikande	former	men	som	vanligen	betecknar	de	
egenskaper	vid	sociala	relationer	som	gör	att	människors	
samverkan	grundas	på	tillit	och	så	kommer	det	att	användas	i	
arbetet.	Gemensamma	aktiviteter	och	medlemskap	i	olika	
sorters	föreningar	bidrar	till	denna	tillit.(Ne	2013)		
		 
Attraktiv: Begreppet innebär kort och gott ”att locka många” (Ne 
2013)	

Befolkningsutveckling 

Hur ser det ut idag?  
I	Sverige	idag	bor	84	procent	av	landets	invånare	i	tätorter.	
Tätorterna	upptar	dock	enbart	1,3	procent	av	landets	yta	
(Mattson,	2011	s.20).		
	
Att	folk	flyttar	in	till	de	större	städerna	i	jakt	på	arbete	och	ett	
utökat	kulturutbud	är	en	trend	som	inte	är	typisk	enbart	för	
Sverige,	utan	detta	är	ett	globalt	fenomen	och	år	2008	bodde	det	
mer	människor	i	hela	världen	i	tätorter	än	ute	på	landsbygden.	
(Mattson,	2011	s.14).	

Ungdomar flyttar 
Det	är	främst	ungdomar	som	flyttar	ifrån	landsbygden	och	
glesbygden	och	in	till	de	större	städerna.	Det	finns	olika	orsaker	
till	varför	detta	sker	och	en	av	dem	är	att	det	är	mycket	högre	
krav	på	kompetens	inom	näringslivet	i	dag	och	det	krävs	längre	
skolgång	och	högre	utbildning	för	att	kunna	gå	ut	i	arbetslivet	än	
vad	det	gjorde	förr.	Därför	flyttar	många	ungdomar	till	de	orter	
där	högskole-	och	universitetsutbildningar	erbjuds.		
	
En	vanlig	trend	har	också	blivit	att	göra	sina	studier	utanför	
landets	egna	gränser,	cirka	30	000	personer	studerar	varje	år	
utanför	Sveriges	gränser,	30	000	är	lika	många	studenter	som	
vid	ett	av	Sveriges	större	universitet.		
	
Det	är	inte	bara	studier	som	lockar	ungdomarna	utanför	
Sveriges	gränser,	de	senaste	decennierna	har	en	trend	av	
långväga	resor	växt	fram	och	blivit	allt	större.	I	dag	är	det	väldigt	
vanligt	att	många	av	landets	unga	åker	i	väg	på	längre	resor	och	
är	iväg	under	en	längre	period.	Erik	Westholm	menar	att	det	är	
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en del av en ”kulturell friställning” som speglas av just 
ungdomarnas	rörlighetsmönster	och	deras	möjligheter	att	välja	
studier	på	olika	orter.	Det	finns	också	ett	större	utbud	på	olika	
sorters	livsstilar	ur	det	globala	perspektivet	som	formar	
ungdomars val.  Med ”kulturell friställning” menar Westholm att 
andra	identiteter	och	kulturer	än	platsens	och	familjens,	är	
numera	tillgängliga	för	dagens	ungdomar.	(Westholm.	et	al,	
2004	s.15-16).	

Val av livsmiljöer och sociala relationer 
Det	är	inte	heller	bara	på	grund	av	studier	och	jakten	på	arbete	
som	är	orsaken	till	varför	folk	flyttar.	Westholm	menar	att	
studier	visar	att	enbart	cirka	20	%	av	de	flyttningar	som	sker,	
sker	på	grund	av	arbetsmarknaden.	Andra	faktorer	som	ligger	
bakom	flyttningar	är	val	av	livsmiljöer	och	sociala	relationer.		
(Westholm.	et	al,	2004	s.15).		
	
Detta	nya	fenomen	för	med	sig	en	del	negativa	effekter.	Det	har	
delat	upp	Sverige	i	två	delar	med	varsin	problematik.	
Storstadsområdena	får	tampas	med	en	överkapacitet	i	form	av	
trängsel,	bostadsbrist	och	arbetslöshet.	Medan	mer	än	200	av	
Sveriges	kommuner	lider	av	en	negativbefolkningsutveckling	
och	en	åldrande	befolkning	för	att	deras	ungdomar	lämnar	
hemorten	för	Sveriges	storstadsområden.		
	
Detta	innebär	att	det	blir	svårare	för	de	kommunerna	med	en	
negativ	befolkningsutveckling	att	bevara	sin	service.	Bostäder	
lämnas	tomma	och	dem	får	brist	på	arbetare.	Enligt	
glesbygdsverket	borde	detta	innebära	att	storstädernas	
problematik	kan	vara	stagnerande	kommuners	lösning.	
(Glesbygdsverket	2007,	s.8).		
	

I	ett	flertal	av	Sveriges	kommuner,	arbetas	det	för	att	locka	till	
sig	mer	invånare	eller	för	en	stabilisering	av	
befolkningsutvecklingen	i	avsikt	att	behålla	service	och	värna	
om	sin	kompetens.	Samtidigt	så	anses	en	god	servicenivå	vara	
ett	bra	medel	för	att	locka	folk	till	inflyttning.	(Glesbygdsverket,	
2007,	s.8)					

Befolkningsutveckling på gles- och landsbygden 
Under	en	period	på	cirka	10	år	från	1995-2005	har	glesbygder	
minskat	i	invånarantal	med	cirka	20	000	personer,	vilket	är	
nästintill	tio	procent	av	glesbygdernas	totala	befolkning.			
	
Det	är	inte	bara	glesbygden	som	har	märkt	en	tydlig	
befolkningsminskning	under	åren	kring	2005,	även	de	
tätortsnära	landsbygderna	har	minskat	i	invånarantal	under	
samma	period	med	cirka	1,5	%,	vilket	innebär	att	de	tätortsnära	
landsbygderna	minskade	med	cirka	29	000	invånare.	
(Glesbygdsverket,	2007,	s.12).		
	
Detta	är	inte	ett	fenomen	som	enbart	beror	på	grund	av	att	folk	
flyttar	ut	från	glesbygden	och	landsbygden,	andra	faktorer	som	
spelar	roll	är	att	det	föds	för	få	barn.	(Glesbygdsverket,	2007,	
s.12).		

Födelsenetto och flyttnetto 
Relationen	mellan	födelsenetto	och	flyttnetto	varierar	över	tid,	
men	ett	medelvärde	för	en	utvald	period	kan	tas	fram	som	kan	
spegla	skillnaden	mellan	glesbygderna	och	storstäderna.		
Glesbygdsverket	(2007)	har	tagit	fram	siffror	på	detta	och	
redovisar	ett	genomsnitt	för	perioden	1999-2005	som	visar	att	
befolkningsminskningen	i	skogslänens	glesbygder	beror	ungefär	
lika	mycket	på	ett	negativt	flyttnetto	som	på	ett	negativt	
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födelsenetto	(alltså	att	mer	flyttar	ut	från	glesbygden	än	vad	
som	flyttar	in	och	att	fler	dör	än	vad	som	föds).	
	
I	Sveriges	storstadsområden	sker	en	motsatt	
befolkningsutveckling	med	ett	positivt	födelsenetto	och	en	
positivt	inrikes	omflyttning.	(Glesbygdsverket	2007,	s.12).		
	
Med	jämna	mellanrum	så	sker	så	kallade	baby-booms,	vilket	
innebär	att	stora	barnkullar	föds	och	på	detta	vis	jämnas	
åldersgrupperna	ut.	Baby-booms	har	med	tiden	blivit	mindre	
och	mindre	och	det	kan	bero	på	faktorer	som	att	vi	utbildar	oss	
längre	och	att	barnafödandet	skjuts	upp	längre	i	åldrarna	än	vad	
de	gjorde	förr	(Glesbygdsverket	2007,	s.12).		

Vilka flyttar vart? 
Glesbygdsverket redovisar i sin rapport ”Kartläggning av 
strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner” att 
de	personer	som	i	huvudsak	flyttar	från	glesbygden	är	unga	
människor	i	åldersklasserna	16-29	år,	och	det	är	till	stor	del	
både	män	och	kvinnor,	men	att	det	är	något	mer	kvinnor	som	
flyttar.		
	
Detta	kan	kopplas	samman	med	det	som	Westholm	skrev	om	
”kulturell friställning”	(Westholm.	et	al,	2004	s.15-16)	och	att	
valmöjligheterna	är	större,	men	samtidigt	redovisar	
Glesbygdsverket	att	även	de	som	är	65	år	och	äldre	väljer	att	
flytta	in	till	tätorter	från	glesbygden.	(Glesbygdsverket,	2007,	
s.12-13).	
	
De	personer	som	flyttar	ut	till	glesbygden	och	landsbygdsnära	
tätorter	tillhör	i	huvudsak	åldersgruppen	mellan	30-64	år.		

Det	är	den	äldre	delen	av	åldersgruppen,	alltså	de	människor	i	
50-64	års	ålder	som	ligger	strax	under	pensionsåldern	som	
väljer	att	flytta	ut	till	glesbygden,	medan	den	yngre	delen	av	
åldersgruppen,	det	vill	säga	barnfamiljerna,	flyttar	till	den	
tätortsnära	landsbygden.	(Glesbygdsverket,	2007,	s.13).		

	
Figur 2; Andel kvinnor 2012 efter ålder, glesbygdskommuner	
(SCB)	
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Figur 3; Andel kvinnor 2012 efter ålder, storstäder (SCB) 
	

Utlandsfödda 
Beskrivet	i	avsnittet	ovan	så	flyttar	Sveriges	yngre	
åldersgrupper	in	mot	landets	tre	storstadsregioner	och	lämnar	
en	åldrande	gles-	och	landsbygd	efter	sig.		
Det	är	också	ett	födelsenettounderskott	i	landet,	det	vill	säga	att	
det	dör	mer	invånare	än	vad	som	föds	(Glesbygdsverket,	2007	
s.12)	och	på	grund	av	detta	så	kommer	utrikes	födda	personer	
att	spela	en	viktig	roll	för	Sveriges	befolkningsutveckling.		
	
Ett	tydligt	exempel	är	när	perioden	mellan	1994	och	2006	
granskas,	då	Sveriges	befolkning	ökade	med	drygt	297	000	
personer	och	cirka	90	procent	av	dessa	nya	invånare	bestod	av	
personer	födda	i	ett	annat	land.		Under	denna	specifika	tid	
mellan	1994-2006	så	var	det	ett	lågt	barnafödande	i	Sverige,	

vilket	tydliggör	hur	viktig	invandringen	har	varit	för	
befolkningsutvecklingen	i	Sverige.		
Att	invandring	har	spelat	en	stor	roll	för	
befolkningsutvecklingen	är	tydlig,	men	då	över	50	%	av	har	
flyttat	till	södra	Sverige	och	Stockholm,	Göteborg	och	Malmö	har	
befolkningen	främst	ökat	i	storstäderna	och	inte	blivit	likvärdigt	
fördelad	över	Sveriges	gles-	och	landsbygder	(Glesbygdsverket	
2007,	s.13).		

Vad är prognoserna för framtiden?  
I	dag	(2013)		bor	det	9,58	miljoner	människor	i	Sverige	enligt	
Statistiska	centralbyrån	(SCB)	och	enligt	SCB:s	prognoser	så	
väntas	Sverige	invånarantal	att	växa.	År	2017	väntas	
invånarantalet	att	ha	blivit	10	miljoner.	Det	innebär	en	ökning	
av	450	000	människor	på	5	år.	 
	
Den	äldre	åldersgruppen	med	de	som	inte	arbetar	förväntas	att	
bli	större	och	barn	upp	till	19	år	förväntas	inte	genomgå	en	
större	förändring.	Den	åldersgruppen	som	väntas	minska	är	den	
åldersarbetande	gruppen.	(SCB)			
Sveriges	välfärdssystem	är	i	dag	organiserat	så	att	varje	
arbetande	invånare	försörjer	pensionärer	och	barn	via	skatten,	
så	de	äldre	generationerna	som	pensioneras	är	beroende	av	den	
arbetande	generationen	som	kommer	efter.	(Mattsson,	2011	
s.17)		
	
Demografen	Jan	Amcoff	beskriver	att	om	
befolkningsutvecklingen	fortsätter	som	den	gör	nu	så	kommer	
de	traditionella	ålderspyramiderna	snarare	se	ut	som	
kantareller,	(Amcoff,	2008	s.71)	vilket	innebär	att	det	kommer	
finnas	fler	gamla	än	unga.	Detta	syns	redan	i	vissa	bygder	där	en	
negativ	befolkningsutveckling	har	pågått	under	en	längre	tid	och	
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en	äldre	generation	lämnas	utan	en	yngre	som	kommer	efter	
(Matsson,	2011	s.17).		
	
Då	åldersfördelningen	redan	är	ojämn,	förutspår	Westholm	att	
Sveriges	åldrande	befolkning	först	kommer	att	märkas	som	ett	
problem	ute	på	gles-	och	landsbygden,	innan	det	blir	ett	problem	
i	storstäderna	(Westholm,	et	al,	2004.	S.7).	Redan	nu	planeras	
det	i	över	200	av	Sveriges	kommuner	för	en	långsiktig	
befolkningsminskning	(Matsson,	2011	s.16).		
Andelen	nyfödda	enligt	SKL:s		kommungruppsindelning	
	
	
	

	
	
	

Figur 4; Bilden visar andelen nyfödda i procent enligt SKL:s 
kommungruppsindelning.  
Det går tydligt att se att födelsenettot är högre i 
storstadskommunerna och kommuner som omger storstäderna 
eller större städer än vad det är i gles- och landsbygdskommuner,		
(SCB	2012).		

Sammanfattning:   
Detta som beskrivs från kapitlet ”Befolkningsutveckling” 
kommer	sedan	att	föras	vidare	till	fallstudien	och	analysen	av	
Tingsryd	och	Rävemåla.		
	
I kapitlet ”Befolkningsutveckling” beskrivs hur landets 
befolkning	(främst	ungdomar)	flyttar	från	Sveriges	gles-	och	
landsbygder	och	in	till	storstäderna.	Detta	leder	till	att	
storstäderna	växer,	medan	över	200	av	Sveriges	kommuner	har	
en	negativ	befolkningsutveckling.	Konsekvenser	som	försämrad	
service,	en	åldrande	befolkning	och	minskat	skatteunderlag	
följer	den	negativa	befolkningsutvecklingen.	
	
I	samband	med	att	ungdomarna	flyttar	in	till	storstäderna	så	
lämnas	gles-	och	landsbygden	med	en	åldrande	befolkning	och	
ett	negativt	födelsenetto.	Till	skillnad	från	de	kommuner	som	
minskar	i	befolkningsantalet	så	växer	storstadskommunerna	
både	med	ett	positivt	flyttnetto	och	ett	positivt	födelsenetto.		
	
I	framtiden	väntas	Sverige	att	växa	i	antal	invånare	till	10	
miljoner	till	år	2018,	men	befolkningen	förväntas	samtidigt	att	
bli	äldre	i	genomsnitt,	den	äldre	gruppen	av	befolkningen	som	
inte	arbetar	förväntas	bli	större	och	den	arbetande	
åldersgruppen	tros	bli	mindre.	Det	kan	innebära	att	Sverige	blir	
beroende	av	arbetskraftinvandring	från	andra	länder.		
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Gles-	och	landsbygden	är	områdena	där	en	åldrande	befolkning	
kommer	att	märkas	av	först	och	där	avfolkningen	gått	som	
längst	kan	detta	redan	synas.		

Landsbygdsutveckling 

Utveckling 
Begreppet	utveckling	används	frekvent	i	detta	arbete,	till	
exempel ”befolkningsutveckling och landsbygdsutveckling” och 
för	att	gå	vidare	i	detta	ärende	så	är	det	viktigt	att	veta	hur	
begreppet	utveckling	kan	definieras	och	vad	det	innebär.	Det	är	
allmänt	känt	som	ett	värdeladdat	ord	(Ronnby,	1995	s.194).		
Det	är	ett	ord	som	förknippas	med	framsteg,	att	något	växer,	
utvidgas,	utbildas	eller	fördjupas	och	blir	mera	mångförgrenat.			
	
Alf Ronnby skriver i boken ”Den lokala kraften” (1995)	att	hans	
bild av ordet i samband med glesbygdsutveckling är att ”olika 
aktiviteter skjuter fart, människor blir engagerade och utvecklar 
sitt kunnande och sin kompetens. Verksamheterna och 
samhällslivet blir mera differentierat och 
mångförgrenat”(Ronnby,	1995	s.195).	
	
	Denna	tolkning	Ronnby	(1995)	gör	av	begreppet	på	minner	om	
en	av	de	innebörder	som	Janken	Myrdal	skriver	om	i	boken ”Ska 
hela Sverige leva?” (2008)	.	Myrdal	menar	att	ordet	utveckling 
har	två	olika	grundbetydelser.	Den	ena	betydelsen	är	”en 
förändring som innebär utvidgning och ökad 
komplexitet”(vilket	påminner	om	Ronnbys	(1995))	tolkning	i	
samband	med	glesbygdsutveckling)	den	andra:	”förändring i en 
riktning”.  (Myrdal,	2008	S.39).		
	

Myrdal	(2008)	diskuterar	om	hur	begreppet	
landsbygdsutveckling	används	idag	som	en	politisk	fråga	vilken	
berör	landsbygden	och	tankarna	kring	att	behålla	människor	
där,	ses	som	det	enda	sättet	att	utvecklas	på.	Möjligheten	för	
landsbygden	att	utvecklas	i	en	annan	riktning	ses	inte	som	en	
möjlighet.	

Storsamhälle och lokalsamhälle  
Uttryck	som	storsamhälle	och	lokalsamhälle	har	idag	fått	en	allt	
mer	betydande	roll	i	vår	vardag.	Ett storsamhälle	beskrivs	
oftast	från	ett	makroperspektiv	där	större	geografiska	
strukturer	såsom	län	eller	rent	av	det	svenska	samhället	ingår.	
Enkelt	förklarat	är	storsamhället	en	större	struktur	som	omger	
och	påverkar	ett	flertal	mindre	strukturer	(Ronnby,	1995	s.196).	
	
Ett Lokalsamhälle	är	den	mindre	strukturen	som	omges	av	
storsamhället	och	påverkas	av	detta.		Om	storsamhället	
definieras	som	en	kommun	så	definieras	lokalsamhället	av	de	
mindre	orterna	inom	kommunen.		Alf	Ronnby	(1995)	beskriver	
detta	i	sin	bok	”Lokala krafter” samtidigt beskriver	han	
etnologers	och	socialantropologers	definition	av	ett	
lokalsamhälle, vilket är: ”det är ett geografiskt område där 
invånarna objektivt har och subjektivt känner en gemenskap”.  
(Ronnby,	1995	s.196).	

Lokalt utvecklingsarbete 
I	diskussionen	om	lokalt	utvecklingsarbete	har	fokus	lagts	på	
lokalsamhällen	eller	på	vissa	geografiska	och	sociala	enheter.		
Anledningen	till	att	fokus	har	lagts	på	lokalsamhällen	beror	på	
att	tanken	om	utvecklingsarbete	är	att	det	ska	grundas	på	en	
lokal	nivå.	(Ronnby,	1995	s.193)		
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I	Sverige	innan	1980-talet	när	studier	gjordes	av	en	orts	
utvecklingsmöjligheter,	så	lades	fokus	enbart	på	ortens	
ekonomiska	och	materiella	förutsättningar,	för	att	se	om	det	
fanns	någon	utvecklingspotential,	sociala	och	kulturella	
strukturer	beaktades	inte.	(Ronnby,	1995	s.193-194)	
	
Detta	innebar	att	de	orter	som	saknade	naturresurser	eller	
andra	ekonomiska	förutsättningar	till	tillväxt	ansågs	inte	kunna	
växa.	Dessa	orter	kunde	endast	existera	med	hjälp	av	konstgjord	
andning,	beskriver	Ronnby.	Detta	synsätt	på	orters	utveckling	
fick	kritik	då	det	inte	ansågs	vara	rimligt	att	orter	enbart	kan	
utvecklas	positivt	genom	materialistiska	förutsättningar	
(Ronnby,	1995,	s.193),	dock	utesluter	detta	inte	att	
försörjningsmöjligheterna,	i	form	av	naturresurser	och	kapital	
inom	en	ort,	är	av	stor	vikt	för	en	positiv	utveckling.	
	
Från	80-talet	och	framåt	har	perspektiven	vidgats	och	de	sociala	
och	kulturella	aspekterna	i	samhällsutvecklingen	inkluderas	
mer	och	mer	i	ett	försök	att	närma	sig	en	helhetsbild	av	
problemet.	Tekniska	och	ekonomiska	referensramar	
kompletteras	med	sociologi,	socialantropologi,	ekosofistiskt-	
(logiskt	tänkande)	och	ekologiskt	perspektiv.		
	
Detta	innebär	att	tanken	om	utvecklingsarbete	har	gått	från	att	
enbart	inkludera	försörjningsmöjligheterna	till	att	sträva	efter	
en	helhetsbild	och	inkludera	sociala	och	ekologiska	aspekter	
(Ronnby,	1995	s.193-194).		

Sociala tillgångar 
Inom	sociologin	och	socialantropologin	är	det	allmänt	känt	att	
väl	fungerande	lokalsamhällen	är	de	som	har	nära	sociala	

relationer	och	ett	frekvent	samarbete	mellan	invånarna	
(Ronnby,	1995	s.209).		
	
Robert Putnam beskriver i sin bok ”Den fungerande 
demokratin” vikten av sociala relationer och samarbete mellan 
invånarna.	Han	skriver	om	ett	aktivt	medborgardeltagande	om	
orters	utveckling	och	hur	dessa	har	haft	en	positiv	inverkan	för	
utveckling	av	orter,	detta	kallar	Putnam	för	det	sociala	kapitalet.	
(Putnam,	1993	s.201)	Socialt	kapital	grundas	på	tillit	mellan	
invånare	i	orter	och	att	de	arbetar	tillsammans,	vilket	är	en	
fördel	för	samhället.	Dessa	relationer	skapas	ofta	genom	
föreningar	och	verksamheter	(Ronnby,	1995	s.210).	

Lokala krafter och exempel från Jämtland  
Jämtland	är	ett	av	de	så	kallade	skogslänen,	länet	består	av	cirka	
60	%	skogsmark.		
Jämtland	län	är	större	till	ytan	än	vad	Danmark	är,	men	betydligt	
mer	glesbefolkat	(Ronnby.s11),	Danmark	är	till	ytan	43	000	
kvadratkilometer	och	Jämtland	län	är	49	000	kvadratkilometer.		
År	2012	bodde	det	126	201	personer	i	Jämtlands	län	Jämfört	
med	Danmark	där	det	bor	cirka	5,6	miljoner	(NE).		
	
Jämtland	har	en	historia	full	av	lokala	mobiliseringar	och	
historiskt	sett	så	är	jämtlänningarna	kända	för	sitt	motstånd	mot	
makter	utifrån	som	försökt	bestämma	över	dem,	ett	exempel	på	
detta	är	protesterna	mot	kraftverksbygget	i	
Sölvbackaströmmarna	år	1979	(Ronnby,	1995	s.5).		
	
Jämtlands	befolkning	ökade	fram	till	1950-	talet	då	
befolkningsutvecklingen	vände	och	invånare	började	flytta	ifrån	
Jämtland,	främst	ungdomar,	fram	till	1970-talet	då	utflyttningen	
upphörde	och	en	viss	befolkningsökning	skedde.	Runt	1990	var	
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befolkningen	ca	136	000	och	i	dag	är	befolkningen	126	201	
(SCB,	2013).	Det	har	alltså	skett	en	utflyttning	från	1990-talet	
tills	i	dag.		
	
	Under	1980-talet	väcktes	reaktioner	mot	den	negativa	
utvecklingen och mentaliteten att ”nu får det vara nog” (Ronnby, 
1995	s.7)	kom	fram.	Byarna	i	Jämtland	fick	uthärda	
strukturrationaliseringar	med	minskad	aktivitet	i	de	
traditionella	näringarna	som	skogs-	och	jordbruk	som	följd.	Nya	
näringar	uteblev	och	detta	ledde	till	en	större	arbetslöshet,	de	
yngre	människorna	flyttade	ut	och	det	blev	en	allt	äldre	
befolkning	i	byarna.		
	
Denna	negativa	befolkningsutveckling	fick	konsekvenser	som	
minskad	service,	skolor	lade	ner	och	likaså	affärer.	
Bussförbindelserna	kring	byarna	försämrades	och	även	
vägunderhållet.		De	mesta	inom	all	service	försämrades,	
pessimism	och	misstro	om	framtiden	grodde	i	Jämtlands	byar.		
	
På	grund	av	denna	negativa	utveckling	i	Jämtland	mobiliserade	
sig	de	lokala	krafterna	i	form	av	den	nya	byarörelsen	(Ronnby,	
1995	s.7,	13).	
	
Detta	är	ett	urval	av	verksamheter	som	de	lokala	byalagen	i	
Jämtland	bidrog	med	till	sina	lokala	samhällen;	
	

- byggde	gemensam	bakstuga	för	tunnbrödsbakning,		
- -byggde	ut	byskolan,		
- byggde	ishockeyplan,	skidspår	och	nya	omklädningsrum	

för	idrotten,		
- gjorde	vägförbättringar			
- löste	skolskjutsfrågan	

- byggde	bostäder	för	att	locka	barnfamiljer	och	underlätta	
generationsväxlingen	

- samverkade	med	den	lokala	livsmedelsbutiken	
- rustade	upp	badplatsen	
- förbättrade	samhällsservicen	för	äldre	och	för	barn	

(Ronnby,	1995	s.13).	
	
Under	samma	period	och	i	samband	med	den	nya	byarörelsen	
uppkom	ett	flertal	nykooperativ	i	Jämtland	som	erbjöd	diverse	
servicetillgångar	i	de	lokala	orterna.		
Bland	dessa	kooperativ	fanns	bland	annat;		
	

- barnomsorgskooperativen,	som	var	den	vanligaste	typen	
som	dök	upp	i	Jämtland	mellan	80-	och	90-talet.		

- Den	näst	vanligaste	sorten	av	kooperativ	som	dök	upp	
var	samhälls-	och	bykooperativet	

- Därefter	kom	ett	antal	olika	producentkooperativ	var	
verksamheter	var	exempelvis	djurhållning,	hemslöjd	och	
hantverk	samt	tillverkning	och	försäljning	av	
trädgårdsprodukter	(Ronnby,	1995	s.16).	

	
Frågan	som	uppkommer	i	samband	med	byalagens	och	
kooperativens	verksamheter	som	skedde	i	en	reaktion	mot	den	
negativa	utveckling	är	vad	det	blev	för	resultat	av	arbetet.		
Mellan	åren	1992-93	genomfördes	en	enkätundersökning	på	
uppdrag	av	Folkrörelserådet	i	syfte	om	att	ta	reda	på	vad	
utvecklingsgrupperna	i	lokalorterna	uträttade.	500	av	dessa	
grupper	besvarade	enkäten.		
	
De	resultat	som	redovisades	var	att	tillsammans	så	hade	
grupperna	startat	272	service-	och	tillverkningsföretag	och	
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genom	de	aktiviteter	som	skapades	hade	1800	arbetstillfällen	
dykt	upp.		
	
Sammanlagt	så	hade	de	byggt	1660	bostäder	och	lyckats	bevara	
eller	starta	100	lant	butiker.	190	projekt	gjordes	som	berörde	
kommunikation	och	272	projekt	berörde	samordnad	service	i	
form	av	affärer,	post,	bibliotek	sporthallar.		
	
De	projekt	som	var	vanligast	i	samband	med	samordnad	service	
var	försök	av	att	bevara	service	i	form	av	skola,	post	och	
lanthandel.	Många	av	de	grupper	som	jobbade	för	bevarandet	av	
dessa	bidrog	med	ett	stort	egensamlat	kapital	och	fick	cirka	53	
miljoner	i	bidrag	av	kommuner	och	länsstyrelser.	(Ronnby,	1995	
s.37-38).		

Motiv för att öka befolkningen  
Många	kommuner	i	Sverige	strävar	idag	efter	att	öka	sin	
kommuns	befolkning	i	allmänhet	(Glesbygdsverket,	2007	s.16),	
vilket	medför	ett	ökat	skatteunderlag.			En	rikare	kommun	kan	
erbjuda	en	bättre	service	och	en	ökad	livskvalité	för	sina	
invånare	(Glesbygdsverket	2007,	s.12).	
	
Glesbygdsverket	skickade	iväg	enkäter	med	en	undersökning	
om	olika	län	och	kommuners	motiveringar	för	att	försöka	öka	
sitt	befolkningsunderlag	och	hur	dem	gick	tillväga	för	att	göra	
det	(Glesbygdsverket,	2007,	s.5).	I	enkäten	så	gavs	olika	
svarsalternativ	om	motiv	för	att	öka	befolkningen.	Majoriteten	
av	kommunerna	som	besvarade	enkäten,	svarade	med	att	det	
viktigaste	motivet	för	att	öka	befolkningen	i	sina	kommuner	var	
för	att	öka	befolkningsantalet	i	allmänhet.		
	

Andra	motiv	för	kommunerna	att	öka	sitt	befolkningsunderlag	
var	för	att	försöka	öka	företagandet	i	sina	kommuner	och	för	att	
förbättra	åldersstrukturen	inom	kommunerna.		Dock	så	ska	det	
nämnas	att	motiven	för	kommuner	kan	variera,	till	exempel	så	
är	åldersstrukturen	ett	större	motiv	för	glesbygdskommunerna	
än	för	tätortskommuner	(Glesbygdsverket,	2007	s.16-17).	

Strategier/metoder för att öka/locka befolkning 
I rapporten ”kartläggning av strategier för att öka befolkningen i 
kommuner och regioner” utgiven	Glesbygdsverket	2007,	
beskrivs	olika	motiv	och	strategier	som	kommuner	använt	sig	av	
för	att	försöka	motverka	en	negativ	befolkningsutveckling	och	
för	att	locka	till	sig	fler	invånare.		
	
Den	vanligaste	strategin	som	kommuner	och	regioner	använder	
sig	av	är	marknadsföring	av	kommunen/regionen	
(Glesbygdsverket	2007,	s.	21)	och	enligt	Glesbygdsverkets	
rapport	har	över	90	procent	av	de	144	kommuner	som	bevarade	
enkäten	använt	sig	av	någon	sorts	marknadsföring	av	sina	
kommuner.	
	
Enligt	kulturgeografen	Thomas	Niedomysl	så	är	en	stor	
anledning	till	varför	kommuner	börjat	använda	sig	av	strategin	
marknadsföring,	för	att	kommunerna	i	Sverige	allt	mer	har	
börjat	konkurrera	med	varandra	om	landets	
invånare(Glesbygdsverket	2007,	s.14).	Utifrån	Glesbygdsverkets	
rapport	konstaterar	Niedomysl	att	det	är	tydligt	att	barnfamiljer	
är	de	mest	eftertraktade	inflyttarna	för	
kommunerna.(glesbygdsverket,	2007	s.14).	
	
En	faktor	som	har	haft	stor	inverkan	på	marknadsföring	av	
platser	är	att	Sverige	får	en	allt	äldre	befolkning.	Efter	att	
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människor	har	slutat	arbeta	är	valet	av	boende	inte	lika	styrt	av	
ett	arbete	(Niedomysl,	2006	s.11).	Det	bidrar	till	att	preferenser	
styr	val	av	plats	att	bo.	En	andra	faktor	som	förändrat	
människors	val	av	plats	att	bo	är	den	tekniska	utveckling	som	
skett	och	som	innebär	att	människor	kan	färdas	mycket	längre	
på	kortare	tid.(Niedomysl,	2006	s11).	Aktiviteter	för	att	locka	
invånare	till	kommuner	via	medel	som	marknadsföring	verkar	
enligt	Niedomysl	att	öka	(Glesbygdsverket,	2007	s.14)	och	via	
sin	avhandling	så	fastställer	han	att	kommuners	
marknadsföringskampanjer	inte	haft	någon	synbar	effekt	på	
befolkningsutvecklingen	(Glesbygdsverket,	2007	s.15).	
	
Det	är	inte	bara	barnfamiljer	som	lockar	kommunerna.		
Några	kommuner	beskrev	i	Glesbygdsverkets	rapport	att	de	
arbetar	specifikt	med	att	försöka	locka	till	sig	utlandsfödda	
invandrare	och	detta	ska	ha	skett	utöver	flyktingmottagningar	
eller	liknande	aktiviteter.		Lite	mer	än	hälften	av	de	kommuner	
som	arbetat	på	detta	sätt	för	att	öka	sin	befolkning	angav	också	
att	det	hade	gett	resultat	som	ökad	inflyttning	till	kommunerna	
och	fler	ungdomar	(Glesbygdsverket,	2007	s.14).		
	
Svar	som	kom	in,	angående	om	hur	kommuner	och	regioner	
arbetar	med	den	geografiska	och	fysiska	aspekten,	var	mer	
utbredda	och	allt	från	realiserade	handlingar	till	projekt	och	
strategier	redovisades	till	Glesbygdsverket.	
Exempel	på	några	av	dessa	handlingar	och	projekt	som	
genomfördes	av	kommuner	var;	
	

- ”Tar emot invandrare till vissa delar av kommunen,  
- marknadsför särskilda områden,  
- lockar med kust- och sjönära boende,  

- kartlägger tillgängligt boende för att ge möjlighet till 
prova på att bo på landsbygden samt   

- bedriver särskilt fördjupningsarbete i översiktsplanen.” 
(Glesbygdsverket	2007,	s.20-21).			

Platsutveckling  
Universitetslektorn	Ola	Thufvesson	har	via	Lunds	Universitet	
deltagit	i	ett	samarbete	med	Helsingborgs	näringsliv	och	
Helsingborgs stad tagit fram en ”handbok” (2009)	om	hur	man	
ska	förhålla	sig	till	platsutveckling	och	hur	man	ska	gå	till	väga	
för	att	utveckla	en	plats.	Från	boken	belyser	författaren	14	
metoder	för	landsbygdsutveckling.		

Positionering av platsen  
De	som	arbetar	med	platsutveckling	måste	ha	en	uppfattning	om	
hur	deras	plats	skiljer	sig	från	andra	platser.	Alla	platser	kan	inte	
erbjuda	allt	och	det	är	därför	bättre	att	en	specifik	plats	
profilerar	sig	på	olika	sätt	utifrån	de	förutsättningar	som	finns	
(Thufvesson,	2009	s.23).	

Att arbeta med synergieffekter  
Detta	är	enligt	Thufvesson	centralt	att	sträva	efter	inom	
platsutveckling.	Innebörden	är	att	delar	stärker	varandra.	Vad	
som	menas	är	att	platser	ska	ta	nytta	av	varandra	och	hjälpta	till	
att	stärka	varandra	istället	för	att	konkurrera	ut	varandra.	Det	
kan	också	vara	att	olika	delar	inom	en	och	samma	plats	kan	dra	
nytta	av	varandra.	(Thufvesson,	2009,	s.25-26)	

Marknadsföring av platser 
Att	uppmärksamma	en	plats	genom	marknadsföring	är	en	
allmänt	använd	metod	inom	platsutveckling.	Thufvesson	tar	upp	
två	metoder	av	marknadsföring	av	en	plats	som	skiljer	sig	åt.		
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Den	första	metoden	är	att	använda	sig	av	intern	marknadsföring,	
där	platsen	marknadsför	för	invånarna	själva,	för	att	de	ska	få	
mer	kunskap	om	platsen.	Den	andra	metoden	är	extern	
marknadsföring,	då	fokus	istället	riktas	till	externa	kommuner	
och	personer.	Det	finns	olika	sätt	att	marknadsföra	platsen	och	
några	exempel	är:	TV-reklam,	magasin,	tidningsannonser,	
tidningsbilagor	broschyrer	och	direktreklam	till	hushålls	
brevlådor	(Thufvesson,	2009	s.27).	

Naturliga förutsättningar  
Vid	utvecklingen	av	en	plats	är	det	viktigt	att	använda	sig	av	de	
naturliga	förutsättningar	som	finns.	Hur	omgivningen	och	
naturen	ser	ut	är	en	betydelsefull	faktor	för	att	göra	en	plats	
attraktiv.	Hur	miljön	ser	ut	påverkas	av	delar	som	klimat,	väder,	
stränder,	vattendrag,	berg,	fauna	och	flora.	Thufvesson	skriver	
att	en	allmän	uppfattning	råder	om	hur	städer	eller	bebyggda	
områden	blir	attraktivare	i	samband	med	utsikter,	grönska	eller	
vattenkontakt	och	att	landsbygdens	stora	fördel	mot	staden	är	
naturkontakten	(Thufvesson,	2009	s.33).		

Att stärka vattenkontakten 
Tidigare	har	det	inte	ansetts	lika	attraktivt	med	vattennära	lägen	
på	grund	av	kalla	vindar,	översvämningar	flodvågor	och	även	
rädsla	för	fientliga	angrepp	(långt	bak	i	tiden).	Trenden	har	vänt	
och	idag	anses	det	vara	attraktivt	med	hav-	och	sjö	nära	lägen.		
Den	största	anledningen	är	främst	av	estetiska	skäl,	men	även	
fritidsaktiviteter	som	fiske,	bad	och	vattensporter	anses	vara	
högt	värderat,	enligt	Thufvesson	(2009,	s.34).		Om	en	plats	har	
förutsättningar	för	att	ordna	sjö-	eller	havsnära	lägen	är	detta	en	
metod	som	kan	bidra	till	att	öka	en	plats	attraktivitet.	

Att arbeta med utsikter 
Likt	vattenkontakt	är	utsikt	idag	en	faktor	som	bidrar	till	att	öka	
en	plats	attraktivitet.	Utsikt	har	förr	bidragit	med	en	känsla	av	
kontroll	och	uppsikt	över	en	plats	och	underlättar	för	
människans	möjlighet	att	orientera	sig.	Nackdelen	med	att	bo	
högt	upp	eller	i	en	backig	miljö	är	omständigheter	som	branta	
backar	och	tunga	trappor.	Om	en	plats	har	gott	om	olika	
höjdvariationer	är	det	en	fördel	då	långt	fler	kan	få	möjlighet	till	
vad	som	anses	vara	goda	utsikter	exempelvis	över	hav,	sjöar	och	
floder	(Thufvesson,	2009	s.35).		

Dra leder för naturturism 
Vandringsleder	lan	variera	i	avstånd	och	vara	allt	från	kortare	
sträckor	till	längre.	Leder	brukar	ofta	dras	längs	med	vackra	
eller	sevärda	partier	och	fördelen	med	att	följa	en	led	istället	för	
att	vandra	fritt	i	vildmarken	är	tillgängligheten	och	
underlättandet	att	koordinera	sig,	enligt	Thufvesson	(2009,	
s.40).	Det	finns	olika	typer	av	leder	och	det	finns	leder	för	olika	
sorters	aktiviteter	som	för	paddling	och	cykelleder	och	rid	leder	
och	under	vinterhalvåret	går	det	att	göra	om	leder	till	
längdskidåkningsspår	eller	för	snöskotrar.		

Bygga anläggningar för stärkta naturupplevelser 
I	områden	av	speciellt	naturvärde	uppför	Naturvårdsverket	
anläggningar som kallas för ”naturrum”. Syftet med dessa 
anläggningar	är	att	dem	ska	bidra	som	ett	pedagogiskt	
komplement	till	naturen	som	beskådas.	
	
	Ett	exempel	på	ett	naturrum	går	att	finna	i	Västergötland	vid	
Hornborgasjön,	där	Naturvårdsverket	har	byggt	en	anläggning	
för	fågelturism.	Byggnaden	är	anlagd	så	att	den	fungerar	både	
som	en	utställning	och	som	ett	observationstorn	ut	mot	sjön.	
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Metoden	är	att	förstärka	naturupplevelser	med	hjälp	av	
anläggningar	(Thufvesson,	2009	s.41).		

Sälja natur med starka varumärken 
Thufvesson	betonar	vikten	av	starka	varumärken	i	sin	bok.	Detta	
gäller	även	för	naturturismen.	I	boken	presenteras	Kristianstad	
som	ett	exempel	för	hur	natur	med	starka	varumärken	kan	
säljas.	Kristianstad	är	omgivet	av	våtmarksnatur	fyllda	av	ett	
rikt	fågelliv,	där	leder	för	fågelskådning	har	upprättats	och	dem	
platser	som	är	svåråtkomliga	till	fots	har	kompletterats	med	
båtturer.	Varumärken	och	namn	kopplade	till	naturen	kan	
användas	för	att	stärka	och	sälja	en	plats.	(Thufvesson,	2009	
s.43).		

 Att exploatera de naturliga förutsättningarna med måtta 
	Då	natur	är	mycket	känsligt	för	slitage,	enligt	Thufvesson	
(2009),	så	måste	tydliga	riktlinjer	och	regler	sättas	ut.	Om	
trycket	på	en	plats	ökar	och	mer	människor	dras	mot	platsen.	Så	
att	den	inte	utsätts	för	slitage	eller	att	miljön	skadas.	En	strategi	
som	finns	är	att	utbilda	och	upplysa	både	besökare	och	värdar	
så	att	en	nivå	av	hållbar	exploatering	kan	uppnås	(Thufvesson,	
2009	s.43).	

Att förstå hur platser har kommit till 
I	samband	med	platsutveckling	är	det	viktigt	att	förstå	hur	en	
plats	har	kommit	till	och	hur	den	skiljer	sig	från	andra.	Det	är	
inte	ovanligt	att	platser	har	växt	fram	under	en	längre	tid	och	
har	under	tidens	lopp	formats	av	stagnation	och	expansion.		
Fenomen	som	stagnation	och	expansion	beror	ofta	på	
förändringar	av	handel,	industri	eller	jordbruk	eller	på	politik.		
	

Tillsammans	med	platsens	arkitektur	och	tillgång	till	material	
ger	detta	många	möjligheter	och	variabler	till	hur	platsen	kan	ha	
utformats	och	ser	ut.	Att	tydliggöra	byggnader	och	anspela	på	
platsens	historia	är	en	metod	för	att	göra	den	mer	attraktiv	och	
intressant	för	besökare	(Thufvesson,	2009	s.48-49).		

Att låta byggnader få nya funktioner 
Bidrar	till	bevarandet	av	byggnader	och	miljöer.	Vanligt	
funktionsbyte	är	fabriker	som	omvandlas	till	kontor.	Det	är	en	
metod	att	ge	nytt	liv	till	byggnader	som	inte	längre	används	för	
sitt	ursprungliga	syfte.	Campus	Helsingborg	är	exempelvis	
beläget	i	Tretorns	gamla	gummifabrik.	Fabriken	har	alltså	gått	
från	att	tillverka	gummi	till	att	bli	en	del	av	Lunds	Universitet.	
(Thufvesson,	2009	s.62).		

Att stärka platsens själ med byggnader 
Byggnader	spelar	en	stor	roll	i	hur	en	plats	upplevs.	De	flesta	
personer	som	rör	sig	kring	en	plats	uppmärksammar	
byggnaders	material,	storlek,	färg	och	form.	Kriterier	som	kan	
finnas	för	byggnader	är:	små,	stora,	fula,	vackra,	intressanta	eller	
välkomnande	och	det	är	därför	viktigt	att	ha	i	åtanke	vid	
utformningen	av	byggnader	så	att	dem	bidrar	till	att	skapa	en	
helhetsbild	(Thufvesson	2009,	s.64).	

Att stärka platsen med kommunikationer 
	Infrastruktur	och	kommunikationer	till	en	plats	har	ur	
historiskt	perspektiv	alltid	varit	en	viktig	faktor	för	att	en	plats	
skall	kunna	utvecklas	i	en	positiv	riktning.	Det	romerska	
vägnätet	var	en	viktig	faktor	till	varför	städerna	kunde	växa.	Det	
underlättar	bland	annat	för	pendling	och	tillgängligheten	till	en	
plats.	(Thufvesson,	2009,	s.73).		
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Sammanfattning  
Detta som beskrivs i kapitlet ”Landsbygdsutveckling” kommer 
sedan	att	föras	vidare	till	fallstudien	och	analysen	av	Tingsryd	
och	Rävemåla.		De	metoder	och	begrepp	som	tas	upp	i	kapitlet	
kommer	sedan	att	speglas	mot	fallstudien	i	analysen.	
	
Kapitlet	inleds	med	en	förklaring	av	begrepp	som	är	väsentliga	
för	arbetets	fortgång.	Dessa	begrepp	är	utveckling	och	hur	det	
används	i	förhållande	till	landsbygdsutveckling,	samt	
storsamhälle	och	lokalsamhälle.  Storsamhälle	är	en	större	
struktur,	till	exempel	en	kommun	som	omger	lokalsamhällen.	
Lokalsamhällen	är	mindre	strukturer	som	orter	och	de	påverkas	
av	storsamhällen.		
	
Under	rubriken	Lokalt	utvecklingsarbete	beskrivs	hur	tanken	
om	utvecklingsarbete	grundas	på	en	lokal	nivå.	Tidigare	har	
fokus	på	ett	lokalsamhälles	utvecklingsmöjligheter	enbart	varit	
baserat	på	de	ekonomiska	och	de	materiella	förutsättningarna	
men	från	1980-talet	och	framåt	har	perspektiven	vidgats	och	de	
sociala	och	kulturella	aspekterna	i	samhällsutvecklingen	
inkluderas	mer	och	mer	i	ett	försök	att	närma	sig	en	helhetsbild	
av	problemet.	
	
Begreppet	socialt kapital benämns	under	rubriken	sociala	
tillgångar,	där	vikten	av	nära	sociala	relationer	och	ett	frekvent	
samarbete	mellan	invånare	beskrivs	för	väl	fungerande	
lokalsamhällen.	Efter	detta	kapitel	redovisas	exempel	på	vad	
lokala	krafter	bidragit	med	för	Jämtlands	utveckling.	Detta	
kommer	sedan	att	jämföras	med	vad	lokala	krafter	har	gjort	
kring	Rävemåla.	
	

Sedan	följer	två	rubriker	där	kommuner	har	redogjort	för	
motiven	som	ligger	bakom	varför	de	vill	öka	befolkningen	i	sina	
kommuner.	Efter	det	redogörs	för	vilka	metoder	och	strategier	
de	använder	sig	av	för	att	öka	sin	befolkning.		
Slutligen	så	presenteras	14	stycken	metoder	som	tagits	från	Ola	
Thufvessons bok om ”platsutveckling”. 	
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Fallstudie med inventering och analys 
Detta	kapitel	kommer	att	baseras	på	vad	som	tagits	vidare	från	
forskningsöversikten	och	vad	som	sägs	under	dess	rubriker.	För	
att	undersökningen	av	Tingsryd	och	Rävemåla	som	
undersökningsenheter	ska	vara	enkel	att	begripa	och	samtidigt	
följa	den	process	vilken	innehållsanalysen	har	följt,	så	följer	den	
i	princip	samma	struktur	som	presenteras	i	
forskningsöversikten.	Vissa	undantag	sker	och	en	del	rubriker	
har	slagits	samman,	men	då	följer	även	en	motivering	från	
författaren	varför	detta	har	gjorts.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

Figur 5, 
Redovisar Tingsryd kommuns gränser och hur Rävemåla förhåller 
sig till tätorten.	(Tingsryds	stamnät,	modifierad	av	författaren).	
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Figur 6, Rävemåla	(Primärkarta	Tingsryd	kommun,	modifierad	
av	författaren).	

Bakgrund 

Tingsryd 
Tingsryd	är	en	kommun	präglad	av	landsbygd	och	mätt	från	år	
2004	hade	orten	störst	antal	boende	på	landsbygden	i	
Kronobergslän	(cirka	38	%)	(Tingsryd	kommun,	2007	s.82).	
Kommunen	består	främst	av	skogsmark,	jordbruksmark	och	

sjöar.	Tingsryd	berörs	också	av	fem	vattensystem,	Ronnebyån,	
Nättrabyån,	Bräkneån,	Mieån	och	Mörrumsån.		
Sjöarna	och	vattendragen	är	av	stor	betydelse	för	kommunen	då	
de	möjliggör	för	aktiviteter	som	exempelvis	fiske,	friluftsliv,	och	
tjänar	som	recipienter	för	kommunalt	och	industriellt	
avloppsvatten	samt	vattentäkter	för	dricksvatten.	(Tingsryd	
kommun,	2007	s.45).		

Rävemåla 
Rävemåla	är	enligt	Glesbygdsverkets	definition	en	tätortsnära	
landsbygdsort.	Då	en	tätort	på	fler	än	3000	invånare	finns	inom	
5-45	minuters	bilresa.	
Orterna	Rävemåla,	Älmeboda	och	Yxnanäs	växte	fram	längs	med	
järnvägen	i	början	av	1900-talet.	I	och	med	tåglinjen	som	gick	
genom	orterna	växte	småföretag	och	industrier	upp.	År	1939	
lades	järnvägen	ner	och	tågen	ersattes	av	lastbilar	och	bussar.		
	
Rävemåla	är	huvudtätorten	i	Älmeboda	socken	och	ligger	i	den	
ostliga	delen	av	Tingsryds	kommun.	Älmeboda	socken	är	
Tingsryds	minsta	socken	till	antalet	invånare	och	har	alltid	varit	
präglad	av	jordbruk.	Ett	flertal	jordbruk	i	socknen	var	aktiva	
fram	till	1960-	och	1970-talet.		
År	2013	finns	det	djurskötsel	och	lantbruk	kvar	i	orterna,	men	
det	är	inte	längre	huvudinkomstkällan	(almeboda.nu).	
	

Storsamhälle och lokalsamhälle 
Inledningsvis	delar	undersökningen	upp	Tingsryd	och	
Rävemåla.	Ronnby	(1995,	s.196)	pratar	om	hur	uttryck	som	
storsamhälle	och	lokalsamhälle	får	en	allt	mer	betydande	roll.	
Dessa	begrepp	kommer	att	appliceras	i	undersökningen	och	
göra	en	distinktion	mellan	Tingsryd	och	Älmeboda/Rävemåla.		
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Storsamhället	Tingsryd	
Ett	storsamhälle	är	en	större	struktur	som	omger	och	påverkar	
flertalet	mindre	strukturer.	Det	kan	till	exempel	vara	en	
kommun.	
	
Lokalsamhället	Rävemåla	
Lokalsamhället	är	en	mindre	struktur	som	omges	av	
storsamhället	och	påverkas	av	det.	Det	kan	till	exempel	vara	
mindre	orter	i	en	kommun.		
	
Analys	
Då	Tingsryd	kommun	är	en	större	struktur	som	har	en	direkt	
påverkan	via	politiska	beslut	på	de	mindre	orter	som	tillhör	
kommunen	kan	Tingsryd	i	denna	undersökning	tillhöra	
kategorin ”storsamhälle”. Kommunen i sig styrs av större 
geografiska	enheter	så	som	Kronobergs	län.	I	denna	
undersökning	så	är	det	just	Tingsryd	kommun	som	är	den	större	
geografiska	strukturen	i	relation	till	Rävemåla	som	är	en	mindre	
ort	och	den	mindre	strukturen	i	sammanhanget	och	tillhör	
därför kategorin ”lokalsamhälle”(Ronnby,	1995,	s.196).		
	
Genomgående	genom	undersökningen	kan	därför	tolkningar	tas	
av	att	den	generella	utveckling	och	de	beslut	som	tas	av	
Tingsryds	kommun	kan	komma	att	ha	en	påverkan	på	Rävemåla	
tätort.		
	
	
	

Befolkningsutveckling 

Hur ser det ut idag? Vilka flyttar och varför?  
Under	denna	rubrik	redovisas	hur	läget	är	i	Tingsryd	och	i	
Rävemåla	idag	och	det	undersöks	med	hjälp	av	diagram	och	
information	från	översiktsplanen	respektive	statistik	över	
Rävemåla	från	Regionförbundet	Södra	Småland	och	SCB.		
	
I	analysdelen	under	denna	rubrik	kommer	det	att	analyseras	
utefter	information	från	forskningsöversikten	som	vilka	det	är	
som	flyttar	och	teorier	om	varför.	Om	den	nuvarande	
utvecklingen	stämmer	överens	med	utvecklingen	på	gles-	och	
landsbygden	i	övriga	Sverige.	
 
 Storsamhället	Tingsryd	
Mätt	från	2004	hade	Tingsryds	kommun	en	totalfolkmängd	på	
12	892	invånare	som	är	givet	i	Översiktsplanen,	i	dag	är	
totalfolkmängden	12	116	(SCB).	Majoriteten	av	befolkningen	bor	
i	kommunens	tätorter,	men	som	nämns	i	stycket	ovan,	bor	en	
stor	del	av	Tingsryds	befolkning	ute	på	landsbygden.		
	
Enligt	uppgifter	från	Tingsryd	kommuns	översiktsplan	så	är	
kommunen	glest	befolkad	i	förhållande	till	befolkningstätheten	i	
länet	och	riket.	Enligt	översiktsplanen	bor	det	13	invånare/km2	
i	Tingsryd	mot	länet	där	det	bor	21	invånare/km2	och	riket	där	
det	bor	22	invånare/km2.	Dessa	siffror	kan	variera	lite	då	det	
inte	framkommer	när	siffrorna	var	framtagna	(Tingsryd	
kommun,	2007	s.12).		Kommunen	beskriver	i	översiktsplanen	
hur	den	skiljer	sig	från	rikets	generella	befolkningsutveckling.	
Tingsryd	har	färre	ungdomar	och	folk	i	barnafödande	ålder	och	
fler	antal	äldre	än	riket	som	helhet.	(Tingsryd	kommun,	2007	
s.13).		
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Figur 7; Diagrammet visar åldersfördelningen mellan män och 
kvinnor av Tingsryds cirka 5000 invånare på landsbygden 
(Tingsryd	kommun,	2007	s.50).	
	
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	

Lokalsamhället	Rävemåla	
Försörjningskvoten	i	Rävemåla	skiljer	sig	markant	från	
försörjningskvoten	i	riket.		
Med	försörjningskvot	menas	hur	många	icke-arbetsföra	
personer	som	måste	försörjas	av	100	arbetsföra.	
Försörjningskvoten	redovisas	nedan	i	administrativ	ordning.	
	
Försörjningskvot	i	Riket:	71,7	
Försörjningskvot	i	Rävemåla:	120,5		
(Bilaga	3)	
Det	innebär	att	det	går	120,5	personer	i	icke-arbetsför	ålder	i	
Rävemåla	på	100	personer	i	arbetsför	ålder.		
	
Eftersom	det	finns	mer	invånare	i	Rävemåla	som	är	i	en	icke-
arbetsför	ålder	så	är	det	lämpligt	att	redovisa	om	det	är	fler	
äldre	personer	eller	yngre	som	är	orsaken	till	den	höga	
försörjningskvoten	och	sedan	jämföra	åldersstatistiken	med	
rikets.	Jämfört	med	riket	har	Rävemåla	en	annorlunda	
befolkningspyramid	och	det	är	tydligt	att	invånarna	i	orten	är	
äldre	än	genomsnittet	i	riket.	

	
	



Figur 8visar åldersfördelningen mellan män och kvinnor i
Rävemåla, jämfört med åldersfördelningen mellan män och 
kvinnor i riket (bilaga 3).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9; Genom senare hälften av 1900-talet fram till 2012 
redovisas fluktuationer i Rävemåla tätorts befolkningsunderlag 
genom åren
 

Rävemåla 
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Att	ungdomar	och	folk	i	barnafödande	ålder	är	få	i	både	
Tingsryd	och	Älmeboda/Rävemåla	kan	kopplas	till	Westholms	
teori	om	kulturell	friställning,	andra	utbildningsplatser,	
identiteter,	och	kulturer	än	födelseortens	som	numera	är	
tillgänglig	för	dagens	ungdomar.	Detta	kan	vara	en	anledning	till	
varför	ålderspyramiderna	ser	ut	som	de	gör,	att	ungdomar	
lämnar	orten	på	grund	av	val	av	andra	livsmiljöer	och	sociala	
relationer.	Enligt	glesbygdsverket	så	är	det	vanligare	att	folk	i	
30-64	års-åldern	flyttar	ut	till	gles-	och	landsbygd.	Detta	kan	
vara	en	annan	orsak	till	varför	det	bor	fler	äldre	i	Tingsryds	
kommun	och	Älmeboda/Rävemåla.	

Födelsenetto och flyttnetto  
	
Storsamhället	Tingsryd	
I dokumentet ”Befolkningsprognos för Tingsryd”, utfört av SCB, 
redovisas	att	Tingsryd	kommun	har	både	ett	negativt	
födelsenetto	och	ett	negativt	flyttnetto	för	år	2013	och	förväntas	
fortsätta	lida	av	både	ett	negativt	flyttnetto	och	födelsenetto.	
(bilaga	4).		
	
Lokalsamhället	Rävemåla	
I	Älmebodas	utvecklingsplan	beskriver	Älmeboda	
sockenkommitté	att	det	årligen	dör	cirka	20	personer	i	socknen	
och	föds	cirka	5,	vilket	ger	ett	negativt	födelsenetto	på	cirka	15	
personer	om	året.	Även	flyttnettot	redovisas	vara	negativt	med	
siffror	om	cirka	4-5	fler	personer	som	flyttar	ut	än	in	(Älmeboda	
socken,	2012	s.2).	
 
Analys	
Vad	som	framgår	är	att	Tingsryd	och	Älmeboda	socken	lider	av	
ett	negativt	flyttnetto	och	ett	negativt	födelsenetto.	Samma	

mönster	har	redovisats	i	forskningsöversikten	för	glesbygden	
under	perioden	1999-2005.		Om	trenden	fortsätter	kommer	
befolkningen	fortsätta	att	minska	med	tiden	och	
ålderspyramiden	kommer	mer	och	mer	få	den	form	som	Amcoff	
beskriver	som	en	kantarell.		

Utlandsfödda 

	
Storsamhället	Tingsryd	
I	Tingsryds	kommuns	översiktsplan	beskrivs	det	att	antalet	
invånare	med	icke	svenskt	medborgarskap	var	cirka	3	%	eller	
430	personer.		Det	beskrivs	sedan	att	kommunen	tar	emot	cirka	
30	flyktingar	per	år	där	Tingsryds	Socialförvaltning	bär	ansvaret	
att	försöka	integrera	dem	i	samhället.	Dessa	siffror	kan	ha	
ändrats	då	uppgifterna	är	från	2004	(Tingsryds	kommun,	2007,	
s.32).	
 
Lokalsamhället	Rävemåla	
Författaren	har	inte	hittat	någon	statistik	eller	tydligare	
information	om	antalet	utlandsfödda	i	Rävemåla	tätort	eller	
Älmeboda	socken.	Det	beskrivs	i	Älmeboda	sockenkommittés	
utvecklingsplan	att	socknen	har	fått	ta	emot	några	holländare	
från	kommunens	inflyttningsprojekt	(Älmebodaplan).	
 
Analys 
I	forskningsöversikten	beskrivs	hur	utlandsfödda	kommer	att	
spela	en	stor	roll	för	framtida	Sverige,	som	idag	har	ett	
födelseunderskott.	Detta	problem	lider	både	Tingsryds	kommun	
av	och	Älmeboda/Rävemåla.	Detta	innebär	att	utrikes-	födda	
som	flyttar	in	kan	komma	att	spela	en	stor	roll	för	både	Tingsryd	
kommun	och	Älmeboda/Rävemåla.		
	

	
	



Prognoser för framtiden?  

Figur 10; redovisar en framtidsprognos för 
befolkningsutvecklingen i Tingsryd kommun utförd av SCB
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som innebär utvidgning och ökad komplexitet” eller ”förändring 
i en riktning”. Han menar även att det i politiska	sammanhang	
som	landsbygdsutveckling	enbart	följer	innebörden	att	utvidgas	
och	öka	i	komplexitet.	
	
	Därför	har	det	varit	intressant	att	göra	en	undersökning	i	
Tingsryds	översiktsplan	och	Älmebodas	utvecklingsplan	hur	
begreppet	används.	Detta	gjordes	genom	att	söka	på	begreppen	
”utveckling, –s,	–en” och ”utveckla –s,	-d,	-de,	-nde	-ndet” eller ” 
för	att	ta	reda	på	hur	ofta	det	används	och	i	vilket	sammanhang.	
Orden	blev	även	medräknade	om	de	var	sammanskrivna	med	
andra	ord.			

 
Storsamhället	Tingsryd	
Utveckling:	nämndes	55	gånger.	
Utvecklings:	nämndes	6	gånger	bland	annat	som	
”utvecklingsmöjligheter” och ”utvecklingsstrategier”. 	
Utvecklingen:	nämndes	30	gånger,	ofta	sammanskrivet	som	
exempelvis ”befolknings-,	samhälls-	och	IT-utvecklingen”. 	
Utvecklingens:	nämndes	0	gånger.	
Utveckla:	nämndes	21	gånger.		
Utvecklas:	nämndes	22	gånger.	Ett	flertal	gånger	för	sig	självt	
och ibland i begrepp som ”vidareutvecklas”. 	
Utvecklad:	nämndes	3	gånger	varav	en	gång	var	det	som	
”välutvecklad”.	
Utvecklade:	nämndes	1	gång.		
Utvecklande:	nämndes	0	gånger.	
Utvecklandet:	nämndes	1	gång.		
Utvecklades:	nämndes	1	gång.	
Utvecklats:	nämndes	1	gång.	
Utvecklat:	nämndes	1	gång	(Tingsryds	kommun,	2007).	

Lokalsamhället	Rävemåla	(Älmebodas	utvecklingsplan)	
Utveckling:	Nämndes	2	gånger	i	samband	med	rubriken	
utvecklingsplan.	
Utvecklings:	Samma	som	ovan.		
Utvecklingen:	nämndes	0	gånger.	
Utvecklingens:	nämndes	0	gånger.	
Utveckla:	nämndes	5	gånger.	
Utvecklas:	nämndes	3	gånger.	
Utvecklad:	nämndes	0	gånger.		
Utvecklade:	nämndes	0	gånger.		
Utvecklande:	nämndes	0	gånger.		
Utvecklandet:	nämndes	0	gånger.		
Utvecklades:	nämndes	0	gånger.		
Utvecklats:	nämndes	0	gånger.	
Utvecklat:	nämndes	0	gånger.		
(Älmeboda	socken,	2012). 
 
 
Analys	
Begreppet	utveckling	används	frekvent	i	Tingsryds	
översiktsplan.	Begreppet	landsbygdsutveckling	nämns	aldrig,	
men	begreppet	används	i	samband	med	landsbygden	och	
utvecklingen	av	den.	I	många	sammanhang	är	det	
sammanskrivet	i	ord	som	befolkningsutveckling,	
samhällsutveckling	etc.	Det	som	tolkas	av	författaren	är	att	i	
majoriteten	av	de	sammanhang	som	begreppet	används,	så	är	
det	i	en	positiv	mening.		
	
Som	Myrdal	beskriver	så	används	begreppet	ofta	i	samband	med	
en	positiv	förändring.	I	Älmebodas	utvecklingsplan	framgår	än	
tydligare	att	begreppet	används	i	en	positiv	mening	och	att	det	
handlar	om	utvidgning	och	en	ökad	komplexitet,	snarare	än	en	
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bestämd	förändring	i	en	riktning.	Detta	stämmer	då	överens	
med	hur	Myrdal	diskuterar	kring	hur	begreppet	används	i	en	
positiv	bemärkelse	i	samband	med	landsbygdsutveckling	och	att	
det	enda	sättet	att	utvecklas	på	är	att	behålla	människorna	på	
landsbygden	eller	att	bli	fler.		
	
Begreppet	landsbygdsutveckling	nämns	aldrig	i	
utvecklingsplanen,	men	då	utvecklingsplanen	är	fokuserad	på	
landsbygden	och	en	landsbygdstätort	så	berörs	begreppet	
indirekt.	Det	är	författarens	tolkning	att	det	är	så	synen	är	på	
begreppet	i	kommunens	översiktsplan	och	sockenkommitténs	
utvecklingsplan.	

Sociala tillgångar 
	
Storsamhället	Tingsryd	
I	Tingsryds	översiktsplan	nämns	att	samarbete	mellan	
föreningslivet	och	kommunen	skall	ske	(Tingsryds	kommun,	
2007	s.34)	På	kommunens	hemsida	skrivs	det	att	kommunen	
har	ett	starkt	föreningsliv	och	över	160	verksamma	föreningar.			
Något	som	specificeras	är	att	de	lokala	hembygdsrörelserna	från	
kommunens	lokala	orter	arbetar	specifikt	med	att	utveckla	sina	
hembygder	och	kommunen	anger	att	bidrag	ges	årligen	från	
kommunen	för	att	stötta	lokala	utvecklingsgrupper	och	
föreningar	(Tingsryd	u.å.).	
	
	
	
	
	
	
	

Lokalsamhället	Rävemåla	
Det	finns	23	stycken	olika	aktiva	föreningar	i	Älmeboda	socken	
vars	huvudort	är	Rävemåla,	allt	mellan	politikinriktade,	
idrottsinriktade	och	sockenfrämjande	föreningar.	En	förening	
som	arbetat	mycket	för	främjande	av	orten	är	exempelvis	
Älmeboda	sockenkommitté.		En	lista	på	olika	aktiva	föreningar	i	
Älmeboda	socken	går	att	finna	på	hemsidan	www.almeboda.nu.	
 
	
Analys	
Som	Ronnby	beskriver	är	allmänt	känt	att	väl	fungerande	
lokalsamhällen	är	de	som	har	nära	sociala	relationer	och	ett	
frekvent	samarbete	mellan	invånarna.	Han	tar	även	upp	
begreppet ”socialt kapital”, som i detta arbete tolkas som att 
samverkan	grundas	på	tillit.	Denna	tillit	skapas	ofta	genom	
gemensamma	aktiviteter	och	medlemskap	i	olika	sorters	
föreningar.		
	
Det	går	alltså	att	se	på	föreningslivet	i	Tingsryds	kommun	och	
föreningslivet	i	Älmeboda	socken,	kring	Rävemåla	tätort,	som	
det	sociala	kapitalet.	Putnam	menar	att	det	sociala	kapitalet	har	
en	positiv	inverkan	för	utveckling	av	orter.	Enligt	Tingsryd	
kommun	så	finns	det	ett	starkt	föreningsliv	och	detta	bör	då	
kunna	visa	positiva	effekter	i	lokalsamhällena.	Detta	kommer	att	
undersökas	under	nästa	rubrik.		

Lokala krafter och exempel från Älmeboda/Rävemåla 
Då	fokus	i	detta	arbete	har	legat	på	en	mindre	ort,	Rävemåla,	så	
har	det	undersökts	vad	det	sociala	kapitalet	bidragit	med	i	just	
denna	ort	och	därför	presenteras	inte	exempel	om	vad	som	skett	
i	andra	orter	eller	Tingsryds	kommun.	Dessa	exempel	kommer	

	
	

http://www.almeboda.nu/
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sedan	att	jämföras	med	vad	som	gjordes	i	Jämtland,	där	lokala	
krafter	lyckades	vända	en	negativ	utveckling.	

	
Älmeboda	Sparbanksstiftelse	är	en	stiftelse	som	genom	att	vara	
aktieägare	i	Sparbanken	Eken	AB	verkar	för	sparsamhet	i	
Sverige	med	inriktning	på	Älmhults	och	Tingsryds	kommuner	i	
Kronobergs	län.		
	
Vid	sidan	om	att	främja	sparsamhet	i	området	får	stiftelsen	
också	främja	näringslivet,	landsbygdsutveckling,	utbildning,	
forskning,	eller	kultur	och	idrott	inom	det	angivna	geografiska	
området.	Stiftelsen	får	främja	dessa	områden	genom	att	ge	
bidrag	i	form	av	kontanta	medel	ur	avkastningen	på	stiftelsens	
förmögenhet	till	juridiska	eller	fysiska	personer.	Älmeboda	
Sparbanksstiftelse	bidrar	med	andra	ord	med	kontanta	medel	
till	att	främja	Älmeboda	Sockens	utveckling.		
Exempel	på	bidrag	det	gett	för	att	främja	socken	är:		
	

- ”Kvarnmåla Bredband, Fibernät 19 500 
- Sparbanken Eken, Rävemålakontoret , Hjärtstartare 21 

538 kr 
- Nicklassons Studiefond, Stipendier 11500 kr 
- Tjejligan, tre kvinnliga företagare, Marknadsföring 2500 

kr 
- IOGT-NTO Linnéans Ekonomiförening, Fastighetsunderhåll 

15000 kr 
- Södra Sandsjö Hembygdsförening, Bevarande 

Gropanässtugan 5000 kr 
- Holken ef för, Föreningssammankomst 20 000 kr 
- Älmeboda Hembygdsförening, Älmeboda Boken 25 000 kr 
- Gåvor till nyfödda, 2000 kr  

- Älmeboda almanackan 3 500 kr” (Bilaga	1). 

	
Byahuset	Valvet	
Idéen	om	ett	byahus	och	en	gemensam	verksamhet	för	
invånarna	i	Älmeboda	socken	väcktes	av	Älmeboda	
sockenkommitté	och	idéen	började	drivas	på	under	år	2000.		Det	
skulle	byggas	ett	samverkanshus	med	diverse	olika	aktiviteter	
där	ett	bibliotek	skulle	vara	kärnan	av	verksamheten.		
	
De	anledningar	som	låg	bakom	att	projektet	började	drivas	på	
under	2000	var	att	17	barn	föddes	i	socknen	under	året	och	brist	
på	plats	blev	ett	problem	för	barnomsorgen	och	två	lägenheter	
behövdes	hyras	som	en	tillfällig	lösning.	Rävemålaskolans	
gymnastiksal	var	utsatt	för	mögel.	
	
	Efter	öppna	mötet	bestämdes	att	det	nya	byahuset	skulle	ligga	
på	skolområdet	och	det	skulle	innehålla	en	ny	fullständig	
gymnastiksal.	Bidrag	gavs	från	EU,	Landstinget,	Länsstyrelsen,	
Tingsryds	kommun,	Älmeboda	Sparbank	och	Älmeboda	
maskinservice	samt	privatpersoner	som	bidrog	med	kontanter	
och	tid.			
	
Bygget	påbörjades	senare	delen	av	augusti	2003	och	det	lokala	
byggföretaget	Älmeboda	Bygg	AB	stod	för	projektet.	Ideellt	
arbete	var	betydelsefullt	för	projektet	där	till	exempel	rivningen	
av	den	gamla	gymnastiksalen	var	ideellt	och	målning	av	interiör	
och	exteriör.		
	
Aktiviteter	som	går	att	finna	i	byahuset	är	bland	annat	ett	gym	
som	styrs	av	Älmeboda	företagarförening,	ett	bibliotek,	en	
sporthall	och	ett	café	(bilaga	2).	
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Analys	
Det	går	att	se	många	likheter	mellan	hur	föreningarna	i	
Älmeboda	socken	och	Rävemåla	tätort	arbetar	för	att	främja	sina	
orter,	mot	hur	byalagen	i	Jämtland	gjorde.	Älmeboda	
sparbanksstiftelse	fokuserar	på	ett	avgränsat	geografiskt	
område,	Älmeboda,	och	bidrar	där	ekonomiskt	till	att	främja	
området.	Detta	går	att	jämföra	med	vad	byalagen	i	Jämtland	
gjorde.	Det	handlade	en	hel	del	om	att	ge	bidrag	och	samla	in	
pengar	för	att	förbättra	servicen	i	orten	och	att	gynna	invånarna.	
Detta	är	stiftelsens	syfte	i	sig.		
	
Ett	exempel	där	föreningslivet	kring	Älmeboda/Rävemåla	
arbetat	för	att	förbättra	just	serviceunderlaget	i	orten	är	
Byahuset	Valvet	där	sockenkommittén	kom	upp	med	idéen	och	
var	en	drivande	kraft	bakom	att	byahuset	med	dess	aktiviteter	
byggdes.	Byalagen	i	Jämtland	arbetade	mycket	på	samma	sätt,	
de	startade	projekt,	sökte	olika	bidrag	och	hjälp	av	kommunen	
för	att	kunna	förbättra	just	serviceunderlaget.		
	
Detta	visar	vad	Putnam	sagt,	vilken	påverkan	det	sociala	
kapitalet	har	på	en	positiv	utveckling	av	lokalsamhällen.	Utan	
initiativtagandet,	insamlandet	av	pengar	och	det	ideella	arbetet	
från	föreningslivet	och	privatpersoner	så	är	det	sannolikt	att	
bygget	inte	hade	blivit	genomfört.	
 
 
 

	
	

Motiv för att öka befolkningen 

 
Storsamhället	Tingsryd	
I	Tingsryds	översiktsplan	nämns	inga	tydliga	motiv	till	varför	de	
vill	öka	befolkningen	i	kommunen,	mer	än	att	kommunen	måste	
vara	beredd	på	att	planera	för	en	fortsatt	minskning	av	
befolkningsunderlaget	(Tingsryds	kommun,	2007,	s.15).		Ett	
motiv	kan	finnas	i	samband	med	diskussionen	om	bättre	
kommunikationer	till	mindre	orter	för	underlättandet	av	
inflyttning	som,	i	sin	tur,	kan	vara	en	förutsättning	för	
bevarandet	av	lokal	service	(Tingsryds	kommun,	s.79).		
 
Lokalsamhället	Rävemåla	
Motiven	som	beskrivs	i	Älmebodas	utvecklingsplan	för	att	öka	
inflyttningen	i	socknen	är	att	de	vill	locka	ungdomar	som	flyttat	
från	orten	för	exempelvis	utbildning,	för	att	socknen	ska	få	
behålla	sin	barnomsorg	och	skola	(Älmeboda	socken,	2012	s.2).	
	
Analys	
Det	som	kan	tolkas	som	motiv	för	Tingsryds	kommun	och	de	
motiv	som	beskrivs	i	Älmebodas	utvecklingsplan	är	jämförbara	
med	de	motiv	som	flertalet	kommuner	beskrivit	i	
Glesbygdsverkets	rapport.		Att	förbättra	åldersstrukturen	är	en	
typisk	målsättning	i	glesbygden.	Detta	kan	bero	på	att	
befolkningen	blir	allt	äldre	och	samma	sak	gäller	för	
Älmeboda/Rävemåla.		
	
Motiveringen	att	locka	tillbaka	folk	som	flyttat	för	exempelvis	
studier	kan	tolkas	som	ett	liknande	motiv	att	förbättra	
åldersstrukturen	och	för	att	bevara	sin	service.	Det	stämmer	
överens	med	Niedomysls	iakttagelser,	att	barnfamiljer	och	folk	i	
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barnafödande	ålder	är	de	mest	eftertraktade.	Kommunens	motiv	
tolkas	vara	likt	vad	glesbygdsverket	skriver	om	att	många	
kommuner	strävar	efter	att	öka	befolkningen	i	allmänhet,	vilket	
innebär	just	i	detta	fall	en	bättre	service	eller	bevarandet	av	
lokal	service.		
	

Mål och metoder för utveckling av socken och kommun 
Under	denna	rubrik	kommer	Tingsryds	mål	och	metoder	för	
utveckling	av	kommunen,	enligt	översiktsplanen,	att	
presenteras.	Likaså	kommer	föreningslivets	mål	och	metoder,	
för	utveckling	av	socken,	från	Älmebodas	föreningsliv	att	
presenteras.	Dessa	kommer	att	kategoriseras	under	olika	
huvudämnen	som	kommun	samt	socken	beskriver	sig	vilja	
utveckla, exempelvis ”näringsliv och turism”.  	
	
Anledningen	till	att	detta	snarare	följer	samma	struktur	som	
översiktsplanen	och	utvecklingsplanen	än	
forskningsöversiktens	upplägg,	är	för	att	de	mål	och	metoder	
som	beskrivs	är	snarlika	och	skulle	i	ett	och	samma	
sammanhang	kunna	klumpas	ihop	till	en	och	samma	metod.		
	
De	olika	kategorierna	presenterar	även	hur	kommunen	och	
föreningslivet	arbetar	och	planerar	att	arbeta	med	utvecklandet	
av	hela	kommunen/socknen,	vilket	skulle	gå	förlorat	om	
metoderna	istället	summerades	och	sammanfattades.	
Metoderna	kommunen	och	socknen	använder	sig	av	kommer	
sedan	att	mätas	mot	beprövad	praktik	i	form	av	vad	andra	
kommuner	tidigare	gjort	och	Thufvessons	metoder	för	
platsutveckling.		

Befolkning och inflyttning/utflyttning  

	
Storsamhället	Tingsryd	mål	
Det	mål	kommunen	har	när	det	gäller	befolkningsutvecklingen	
är	att	få	ett	ökat	invånarantal	i	kommunen	(Tingsryd	kommun,	
2007,	s.12).	
	
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	mål	
I	utvecklingsplanen	beskriver	kommittén	målet	om	att	öka	
inflyttningen	till	socknen	och	att	arbeta	för	ett	bättre	bemötande	
mot	nyinflyttade.	En	marknadsföring	av	orten	och	en	förbättrad	
bild	av	bygden	är	två	andra	mål	som	nämns	i	samband	med	
inflyttning/utflyttning	i	socken	(Älmeboda	socken,	2012	s.2).	
	
Storsamhället	Tingsryd	metoder	
De	metoder	kommunen	föreslår	att	använda	sig	av	för	att	nå	
detta	mål	är	att	marknadsföra	kommunen	i	olika	media	och	via	
internet.	De	vill	lyfta	fram	goda	förebilder	och	underlätta	för	
arbetspendling.		De	vill	uppmuntra	och	stödja	privata	initiativ	
som	kan	ses	ha	en	positiv	effekt	på	befolkningsutvecklingen	i	
kommunen.	Kommunen	planerar	också	att	lägga	fram	en	plan	
för	hur	nyinflyttade	i	kommunen	skall	bemötas	(Tingsryd	
kommun,	2007,	s.12).		 
 
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	metoder	
För	att	nå	dessa	mål	planeras	marknadsföring	av	socknen	via	
hemsida,	annonsering,	sociala	medier	som	facebook.	
Marknadsföring	av	bygden	ska	också	ske	på	mässor	i	staden	och	
storstaden	och	i	dagligpress	som	DN	och	Land.	Nyinflyttade	ska	
tas	bättre	om	hand	av	till	exempel	värdar	och	genom	en	
attitydförändring	i	bygden	(Älmeboda	socken,	2012	s.2).	
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Analys	
I	översiktsplanen	och	utvecklingsplanen	beskrivs	liknande	mål	
och	metoder.	Metoderna	som	planeras	användas	är	främst	
marknadsföring.	En	metod	som	i	sig	kan	genomföras	genom	
olika	kanaler,	enligt	Thufvesson,	som	genom	internet	och	
tidningsannonser.		Vilket	föreslås	av	Älmeboda	sockenkommitté.		
Marknadsföring	också	den	vanligaste	metoden	att	använda	sig	
av,	enligt	glesbygdsverket	och	det	har	inte	haft	någon	synbar	
effekt	på	befolkningsutvecklingen	menar	Niedomysl.	Detta	kan	
stämma	om	Tingsryds	kommun	och	Älmeboda/Rävemåla	
använt	sig	av	marknadsföring	ett	tag	och	fortfarande	lider	av	ett	
negativt	flyttnetto.		

Bebyggelse och Boende  

	
Storsamhället	Tingsryd	mål		
Målen	för	bebyggelse	inom	kommunen	är	att	kunna	erbjuda	en	
god	bebyggd	miljö,	möjligheten	att	bo	och	leva	i	tätort	liksom	på	
landsbygden	och	möjligheten	att	bo	i	strandnära	lägen	(Tingsryd	
kommun,	2007	s.48)	
	
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	mål	
Älmeboda	sockenkommitté	planerar	att	verka	för	ett	ökat	
fastboende	i	socknen	och	kunna	erbjuda	attraktiva	lägenheter.	
Det	beskrivs	att	en	stiftelse	har	byggt	7	st	lägenheter	som	är	
tillgängliga.		Olika	former	av	boenden	ska	kunna	erbjudas	för	
olika	familjeformer	och	boenden	med	häst.		Mer	kommunal	
mark	önskas	till	nya	tomter	på	landsbygden	och	anordnandet	av	
en	bomässa	i	samband	med	byggföretag,	kommunen	och	
landsbygdens	dag	(Älmeboda	socken,	2012	s.2).	

	
Storsamhället	Tingsryd	metoder	
Kommunens	förslag	till	åtgärder	för	målen	är	att	tillhandahålla	
kommunala	lägenheter	och	tomter	efter	behov	och	att	inventera	
och	marknadsföra	privata	och	kommunala	tomter	som	anses	
vara	attraktiva	(Tingsryd	kommun,	2007	s.48).		
 
	
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	metoder	
Hur	föreningarna	planerar	att	nå	dessa	mål	är	exempelvis	
genom	att	våga	bygga,	ordna	bra	lägen,	försöka	påverka	mäklare	
att	sälja	till	unga	och	att	vara	goda	ambassadörer	för	bygden	
(Älmeboda	socken,	2012	s.2).	
	
Analys	
Thufvesson	beskriver	en	metod	för	platsutveckling,	att	arbeta	
med	stärkta	vattenkontakter.	Detta	är	en	metod	som	stämmer	
överens	med	att	erbjuda	boenden	i	strandnära	lägen,	vilket	
Thufvesson	menar	anses	vara	attraktivt.	Kommunen	beskriver	
även	att	de	vill	erbjuda	en	god	bebyggd	miljö,	vilket	kan	stämma	
överens	med	vad	Thufvesson	säger	att	man	kan	stärka	en	plats	
själ	med	bebyggelse.			
	
Marknadsföring	av	specifika	platser	har	nämnts	som	en	metod	
som	kommuner	använder	sig	av,	enligt	Glesbygdsverket.		Detta	
vill	även	Tingsryd	göra	då	de	planerar	att	marknadsföra	
specifika	tomter	som	anses	vara	attraktiva.		
	
Sockenkommittén	har	liknande	avsikter	som	kommunen,	den	
metod	som	skiljer	sig	är	att	de	planerar	försöka	påverka	mäklare	
direkt	och	få	dem	att	sälja	till	ungdomar.	Detta	kan	tolkas	höra	
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ihop	med	att	försöka	förbättra	åldersstrukturen,	som	nämnts	
tidigare	under	rubriken ”Motiv för att öka befolkningen”	

Näringsliv och turism 

	
Storsamhället	Tingsryd	mål	
Målen	för	näringslivet	och	turismen	inom	Tingsryd	kommun	är	
att	skaffa	en	fungerande	plattform	för	näringslivsutvecklingen,	
en	ökad	affärsutveckling	och	företagsetablering.	Kommunen	vill	
utveckla sina varumärken ”Tingsryds kommun” och ”Hästriket”.  	
	
Kommunen	vill	se	ett	ökat	samarbete	mellan	organisationer,	
föreningar,	företag,	markägare	och	kommunen	för	att,	genom	ett	
ökat	samarbete,	stärka	ny	och	befintliga	besöksmål	och	då	nå	en	
positiv	utveckling	av	turismen	inom	kommunen.		
	
I	översiktsplanen	skriver	kommunen	även	att	de	vill	öka	
upphandlingen	av	lokalt	producerade	råvaror	och	ha	en	fortsatt	
omställning	till	hållbar	energianvändning,	detta	för	att	försöka	
utveckla	sina	areella	näringar.		
Slutligen	beskriver	kommunen	att	ett	mål	för	näringslivet	och	
turismens	utveckling	inom	kommunen	är	att	höja	
utbildningsnivån	hos	sina	invånare.	(Tingsryd	kommun,	2007	
s.16).		
 
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	mål	
Kommittén	vill	anordna	ett	småföretagshotell	och	utveckla	
näringslivet	och	elleveranser	till	orten.	Ett	annat	mål	är	en	ökad	
samverkan	mellan	företag	för	att	kunna	dra	nytta	av	varandra	
och	växa	tillsammans.	Ett	café	ska	även	finnas	under	vintertid	
med	serveringstillstånd.	

En	ökad	turism	är	ett	mål	genom	bland	annat	
upplevelseturismen	som	en	företagsidé.		Den	gamla	
kulturbygden	ska	utvecklas	och	synergieffekter	ska	skapas	
(Älmeboda	socken,	2012	s.4).	
 
Storsamhället	Tingsryd	metoder	
Metoderna	kommunen	föreslår	för	att	nå	dessa	mål	är	att	börja	
bygga	ett	nätverk	mellan	företagare	och	aktörer	genom	
workshops,	seminarier	och	företagsträffar.	De	vill	även	se	ett	
ökat	samarbete	mellan	skolan,	näringslivet	och	företagen.		
	
Kommunen	vill	göra	insatser	för	att	underlätta	för	företag	att	
etablera	sig	och	även	underlätta	för	det	befintliga	näringslivet	
genom	exempelvis	snabbare	handläggning	av	tillståndsärenden	
och	möjligheter	för	strandnära	verksamheter.	Metoden	för	att	
utveckla	de	areella	näringarna	är	att	öka	upphandlingen	av	
lokalt	och	ekologiskt	producerade	varor.		
	
Kommunen	planerar	att	marknadsföra	Tingsryd	och	ta	fram	
relevant	marknadsföringsmaterial	för	turism	och	näringslivet	
och	satsa	på	ekoturism	och	lättåtkomliga	kulturaktiviteter	och	
rekreationsområden.	Kommunen	vill	nå	en	förlängning	av	
turistsäsongen,	samt	marknadsföring	och	profilering	av	
kommunen	på	lokal,	regional	och	internationell	nivå,	för	att	nå	
ut	med	Tingsryds	kommun	som	ett	turistmål	(Tingsryd	
kommun,	2007	s.16).	
	
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	metoder	
Ett	nytt	industriområde	finns	i	socknen	och	kommittén	planerar	
vara	med	och	påverka	utformningen	av	området.		Företagen	
skall	även	utnyttja	lokaler	tillsammans.	För	att	genomföra	målen	
för	turismen	i	socknen	planerar	föreningarna	att	göra	en	folder	
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om	turism,	serviceföretagare	och	föreningar	i	socknen	och	för	
att	locka	till	mer	besökare	planeras	sommargäster	att	bjudas	in	
till	enklare	fester	(Älmeboda	socken,	2012	s.4).	
	
Analys	
Att	bygga	ett	nätverk	mellan	olika	aktörer	och	företagare	går	att	
jämföra	med	Thufvessons	idé	om	att	jobba	med	synergieffekter.	
Detta	är	något	både	sockenkommittén	och	kommunen	planerar	
göra.	Att	olika	delar	ska	ta	nytta	av	varandra	och	stärka	
varandra	istället	för	att	konkurrera	ut	varandra.			
	
Marknadsföring	nämns	ännu	en	gång	som	metod	för	både	
kommunen	och	sockenkommittén	för	att	nå	sina	mål,	vilket	
stärker	glesbygdsverket	uttalande	om	att	det	är	den	mest	
använda	metoden.		
	
Att	satsa	på	ekoturismen	och	verksamheter	i	strandnära	
verksamheter	i	kommunen	påminner	om	Thufvessons	metod	att	
arbeta	med	sina	naturliga	förutsättningar.	Det	handlar	även	om	
att	positionera	platsen	och	att	profilera	sig	utefter	de	
förutsättningar	som	kommunen	har.	Thufvesson	beskriver	att	
naturen	är	det	trumfkort	landsbygden	har	gentemot	större	
städer	och	kommunen	planerar	att	använda	sig	av	detta.		

Kultur och fritid 
	
Storsamhället	Tingsryd	mål	
Målen	för	kultur	och	fritid	inom	kommunen	är	att	anpassa	och	
utveckla	kultur-	och	fritidsverksamheten	i	ett	nära	samarbete	
med	föreningslivet,	näringslivet	och	förvaltningar.	Kulturarvet	
och	kulturlandskapet	skall	bevaras	och	vara	tillgängligt.	
Kommunen	har	som	mål	att	det	ska	finnas	god	tillgång	till	

ridstigar,	cykelleder,	motionsspår	och	vandringsstråk.	(Tingsryd	
kommun,	2007	s.34)	
 
Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	mål	
Mål inom området som kategoriseras som ”natur, jord och skog” 
i	utvecklingsplanen	är	att	anordna	vandrings-	cykel-	och	
ridleder	och	att	även	utveckla	upplevelseturismen	inom	
området.		Satsningar	på	jakt	och	fiske	och	om	möjligt	en	
golfbana	i	Skärsjöhult.		
	
Även under kategorin ”kultur” beskriver sockenkommittén	hur	
de	strävar	efter	att	utveckla	en	upplevelseturism	kring	socknen	
samt	att	arrangera	en	allsång-	och	kulturkväll	vid	Djupasjön	och	
att	musikarrangemang	kan	ordnas	även	i	kyrkan	(Älmeboda	
socken,	2012	s.5).		
	
Storsamhället	Tingsryd	metoder	
Metoderna	som	föreslås	för	att	nå	dessa	mål	är	att	stötta	
verksamheter	genom	anläggningar,	lokaler,	ekonomiska	bidrag	
och	i	somliga	fall	erbjuda	personella	resurser.	Samt	att	förbinda	
olika	kulturella	grupper	och	deras	verksamheter	dag	och	
kvällstid	till	lämpliga	lokaler.		Samt	att	samarbeta	med	
föreningar,	privata	initiativtagare	och	arbetsgrupper	för	att	
bearbeta	inkomna	förslag	på	vandringsleder,	ridstigar,	
motionsspår	och	cykelleder.	(Tingsryd	kommun,	2007	s.34)	
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Lokalsamhället	Älmeboda/Rävemåla	metoder	
För	att	nå	dessa	mål	planerar	kommittén	att	intressera	
hembygdsföreningarna	och	intressera	och	utbilda	naturguider.		
De	beskriver	även	hur	torp-	och	byavandringar	kan	utvecklas	
tillsammans	med	hembygdsföreningarna	och	att	en	cykel	och	
vandringsled	är	på	gång,	men	att	den	kräver	mer	
marknadsföring	och	förbättrat	underlag	(Älmeboda	socken,	
2012	s.5).	
	
	
Analys	
De	metoder	som	föreslås	av	kommunen	är	att	samarbeta	med	
det	sociala	kapitalet,	alltså	föreningslivet	och	olika	
verksamheter.	Både	kommunen	och	sockenkommittén	vill	
erbjuda	vandringsleder,	ridstigar,	motionsspår	och	cykelleder.	
Detta	kan	jämföras	med	Thufvessons	metod	att	stärka	platser	
genom	att	dra	leder	för	naturturism	och	låta	lederna	få	olika	
funktioner.		
	 	

	
Figur 11; Älmeboda socken med tätorter	(Älmeboda	sockenkarta,	
modifierad	av	författaren).	
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RESULTAT 

Hur ser Sveriges befolkningsutveckling ut i dag och hur speglas 
den generella utvecklingen Tingsryd och i Rävemåla?  
Sverige	har	över	200	kommuner	som	lider	av	en	negativ	
befolkningsutveckling.	Landsbygden	och	glesbygdens	invånare	
blir	allt	äldre	och	landets	ungdomar	lämnar	sina	hemorter	
främst	för	Sveriges	storstadsområden	och	större	städer.	Gles-	
och	landsbygden	lämnas	med	en	allt	äldre	befolkning	och	en	
stagnerande	service.		
	
Barnafödandet	har	minskat	över	landet	och	skjutits	upp,	
befolkningen	skaffar	barn	i	allt	högre	ålder	och	Sverige	har	ett	
negativt	födelsenetto.	Eftersom	för	få	barn	föds	och	landets	
befolkning	blir	allt	äldre	minskar	den	arbetande	åldersgruppen	
och	det	gör	Sverige	beroende	av	arbetskraftsinvandring.			
	
Tingsryds	kommun	följer	den	negativa	utvecklingen	som	pågår	
främst	i	Sveriges	glesbygder,	enligt	glesbygdsverket.	Kommunen	
har	ett	negativt	flytt-	och	födelsenetto.	Den	klassiska	
ålderspyramiden	börjar,	som	Amcoff	beskriver	som	där	den	
negativa	utveckling	varat	som	längst,	se	ut	som	formen	av	en	
kantarell	snarare	än	en	pyramid.		
	
Rävemåla	som	räknas	enligt	Glesbygdsverkets	definition	som	en	
tätortsnära	landsbygdsort	visar	tydliga	tecken	på	en	åldrande	
befolkning.	Orten	har	en	ålderspyramid	som	jämfört	med	rikets	
inte	ser	ut	som	en	pyramid,	utan	snarare	som	en	kantarell.	Detta	
visar	att	precis	som	rikets	gles-	och	landsbygd,	lämnas	orten	
med	en	allt	äldre	befolkning	och	utan	ungdomar	som	jämnar	ut	
åldersfördelningen.			

Försörjningskvoten	i	Rävemåla	är	120,5,	vilket	innebär	att	på	
100	försörjs	120,5	personer.	I	Rävemålas	fall	är	det	främst	på	
grund	av	en	äldre	befolkning	och	inte	en	yngre.	Detta	innebär	att	
Rävemåla,	som	riket	i	stort,	kan	bli	beroende	av	
arbetskraftsinvandring.		

Hur används begreppet ”utveckling” i samband med 
landsbygdsutveckling och hur används det i Tingsryd och i 
Rävemåla?  
Begreppet ”utveckling” är allmänt känt som ett värdeladdat ord.  	
Alf	Ronnby	skriver	att	det	förknippas	med	att	något	växer	och	
utvidgas.	Ronnby	skriver	dessutom	att	hans	egen	bild	av	
begreppet förknippat med glesbygdsutveckling är ”att olika 
aktiviteter skjuter fart, människor blir engagerade och utvecklar 
sitt kunnande och sin kompetens. Verksamheterna och 
samhällslivet blir mera differentierat och mångförgrenat” 
(Ronnby, 1995, s.195).   
 
Demografen	Janken	Myrdal	(vars	grundbetydelser	för	begreppet	
har	använts	i	detta	arbete)	skriver	om	två	olika	grundbetydelser	
för begreppet utveckling. Den ena är ”en förändring som innebär 
utvidgning och ökad komplexitet” och den andra ”förändring i en 
riktning”.  	
	
Myrdal	tar	sedan	upp	begreppet	landsbygdsutveckling	och	
menar	att	det	i	dag	är	en	politisk	fråga.	Att	det	handlar	om	
landsbygden	och	tanken	om	att	behålla	människor	på	
landsbygden	och	att	det	är	den	enda	lösningen	till	utveckling.	
Detta visar tydligt att begreppet ”utveckling” i samband med 
landsbygdsutveckling	används	som	ett	begrepp	med	innebörden	
”en förändring som innebär utvidgning och ökad komplexitet”. 
Alternativet,	att	utvecklas	i	en	annan	riktning,	diskuteras	inte.		

	
	



	 41	

	
Begreppet ”utveckling” används frekvent i Tingsryds kommuns 
översiktsplan.	Det	är	ofta	sammanskrivet	och	bildar	ord	som	
samhällsutveckling	och	befolkningsutveckling.	Precis	som	
Myrdal	beskriver	det	så	används	begreppet	oftast	i	en	positiv	
mening	och	syftar	på	att	utvecklas	i	en	positiv	riktning,	alltså	en	
utvidgning	och	en	ökad	komplexitet.	Begreppet	
”landsbygdsutveckling”	nämns	aldrig	i	översiktsplanen	men	
begreppet ”utveckling” nämns flertalet gånger	i	sammanhang	
med	landsbygden	och	utvecklingen	av	den,	särskilt	då	en	stor	
del	av	kommunen	är	fokuserad	kring	landsbygden.	
	
	Hur begreppet ”utveckling” används i samband med 
landsbygdsutveckling	i	Rävemåla	kan	undersökas	genom	hur	
föreningslivet	generellt använder sig av begreppet ”utveckling” 
då	de	arbetar	för	att	utveckla	sin	socken	och	huvudtätort	
Rävemåla,	som	är	en	tätortsnära	landsbygdsort.	I	en	lokal	
utvecklingsplan	för	Älmeboda	socken	så	beskriver	föreningslivet	
under	olika	kategorier	hur	de	sätter	mål	för	de	olika	
kategorierna	och	hur	dessa	mål	skall	nås.		
	
Många	förslag	innebär	upprättande	av	nya	leder	för	naturturism,	
upplevelseturism,	en	ökad	befolkning	etcetera.	Detta	innebär	att	
Älmeboda	socken	och	Rävemåla	planerar	att	utvecklas	med	den	
innebörd som är; ”en förändring som innebär utvidgning och 
ökad	komplexitet” och att det är på detta vis ordet utveckling 
används	i	samband	med	landsbygdsutveckling	i	Rävemåla.		

Vad finns det för olika metoder inom forskning och beprövad 
erfarenhet som används för att motverka stagnation och en 
negativ befolkningsutveckling?  
I Glesbygdsverkets rapport ”Kartläggning av strategier för att 
öka befolkningen i kommuner och regioner” samlades uppgifter 
in	om	hur	kommuner	och	regioner	arbetar	för	att	öka	sin	
befolkning.	Över	50	%	av	de	kommuner	som	besvarade	enkäten	
svarade	med	att	de	arbetar	främst	med	marknadsföring	av	sin	
kommun/region	för	att	öka	befolkningen.		Marknadsföring	är	
tydligt	den	vanligaste	metoden	och	enligt	Thomas	Niedomysl	
beror	detta	på	att	Sveriges	kommuner	har	börjat	konkurrera	om	
invånarna.		
	
Andra	metoder	som	användes	var	marknadsföring	av	mer	
specifika	orter,	bedrivande	av	fördjupningsplatser	i	
översiktsplanen,	kartläggning	av	tillgängligt	boende	i	orter	och	
lockande	med	kust-	och	sjönära	boende.	Ett	antal	kommuner	
besvarade	enkäten	med	att	de	arbetade	med	rekrytering	av	
utlandsfödda	genom	aktiviteter	utöver	flyktingmottagningar	
eller	dylika	aktiviteter.	Resultaten	av	detta	ska	ha	varit	en	ökad	
inflyttning,	rätt	arbetskraft	och	fler	unga.	Detta	är	en	av	de	
metoder	som	gett	ett	konkret	resultat.		
	
Exempel	från	vad	lokala	krafter	gjort	i	Jämtland,	som	under	80-	
och	90-talet	lyckades	vända	en	negativ	befolkningsutveckling,	
beskrivs i kapitlet ”Forsknings och kunskapsöversikt”.  När 
service	inte	längre	kunde	erhållas	av	kommunen	i	vissa	
områden	startade	jämtlänningarna	kooperativ	för	att	bevara	
servicen	i	sina	orter.		De	bidrog	även	med	att,	på	eget	bevåg,	
bygga	bostäder	och	föreningshus	och	genom	detta	lyckades	de	
under	en	viss	tid	att	vända	den	negativa	trenden.		
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Universitetslektor	och	forskare	i	området	näringsliv	och	
platsutveckling,	Ola	Thufvesson,	har	via	Lunds	Universitet	
deltagit	i	ett	samarbete	med	Helsingborgs	näringsliv	och	
Helsingborgs	stad	och	har	tagit fram en ”handbok” om hur man	
kan	arbeta	för	att	utveckla	en	plats.	Från	Thufvessons	bok	togs	
14	olika	metoder	och	punkter	som	kan	användas	för	att	utveckla	
en	specifik	plats.	Metoderna	handlar	mycket	om	hur	en	plats	kan	
använda	sig	av	sina	naturliga	förutsättningar	som;	klimat,	väder,	
berg,	djurliv,	vattendrag	och	vegetation.	Förslag	om	hur	platser	
kan	utvecklas	med	hjälp	av	att	profilera	sig	utifrån	de	
geografiska	förutsättningar	som	finns.	En	metod	som	tas	fram	
för	att	uppmärksamma	en	plats	är	att	använda	sig	av	
marknadsföring	(vilket	är	den	vanligaste	metoden)	samt	att	
förstärka	tillgängligheten	till	en	plats	via	kommunikationer.		
	
Metoder	att	arbeta	med	bebyggelsen	och	att	förstå	hur	platser	
har	kommit	till	och	skiljer	sig	från	andra	samt	att	ge	byggnader	
nya	funktioner,	till	exempel	fabriker	som	omvandlas	till	kontor,	
tas	upp	av	Thufvesson.	Vad	som	tydligt	framgår	är	metoden	att	
använda	sig	av	naturliga	förutsättningar	och	att	satsa	på	naturen	
som	ett	starkt	varumärke	då	naturen	är	landsbygdens	trumfkort	
mot	staden.	Att	använda	sig	av	synergieffekter	är	en	metod	som	
föreslår	att	platser	drar	nytta	av	varandra	och	på	så	vis	stärker	
varandra.	Metoden	att	stärka	vattenkontakten	och	att	skapa	
strandnära	lägen	används	av	många	kommuner	i	dag.		

Hur arbetar de lokala krafterna i Rävemåla för att motverka den 
negativa befolkningsutvecklingen och vilka beprövade metoder 
från teorier och praktik kan Rävemåla använda sig av?  
Rävemåla	är	huvudtätorten	i	Älmeboda	socken,	det	är	en	socken	
med	ett	stort	antal	föreningar	som	arbetar	för	Älmeboda	

sockens	utveckling.	Föreningarna	arbetar	alltså	inte	enbart	för	
att	främja	Rävemåla	utan	för	att	främja	hela	Älmeboda	socken.		
	
Rävemåla,	som	är	sockens	huvudtätort	är	en	stor	del	av	
Älmeboda	socken	och	mycket	av	det	verksamheter	som	drivs	
kretsar	kring	Rävemåla.	År	2011	gav	föreningarna	ut	en	
utvecklingsplan	för	hur	de	vill	utveckla	orten.	Metoder	som	de	
planerar	att	använda	sig	av	för	att	nå	sina	mål	i	
utvecklingsplanen	är	främst	marknadsföring.	De	planerar	att	
marknadsföra	sig	genom	hemsidor,	genom	goda	ambassadörer	
för	orten,	dagstidningar,	broschyrer	och	att	vara	delaktiga	på	
bomässor.	De	planerade	även	att	försöka	påverka	mäklarna	att	
sälja	till	ungdomar.		
	
De	lokala	krafterna	kring	Rävemåla	och	Älmeboda	har	även	legat	
bakom	bygget	av	byahuset	Valvet	i	Rävemåla.	Bygget	ersatte	
Rävemålaskolans	gamla	gymnastiksal	och	erbjuder	nu	sporthall,	
café,	gym	och	ett	bibliotek.	Rivningen	sköttes	helt	av	frivilliga	
och	stora	insamlade	summor	låg	bakom	bygget	ihop	med	bidrag	
från	EU,	Tingsryds	kommun,	landstinget	och	länsstyrelsen.		
	
Ekonomiska	bidrag	ges	årligen	ut	av	Älmeboda	
Sparbanksstiftelse	med	syfte	att	främja	Älmeboda	socken.		
Föreningslivet	kring	Rävemåla	har	använt	och	planerar	att	
använda	sig	av	de	flesta	av	de	metoder	som	tagits	upp	i	kapitlet	
”Forskning och kunskapsöversikt”.  Nu handlar det främst	om	
att	använda	sig	av	och	försöka	uppfylla	de	mål	de	har	i	sin	
utvecklingsplan.	En	metod	som	kan	vara	värd	att	använda	för	att	
försöka	locka	till	sig	fler	invånare	är	att	fokusera	på	att	rekrytera	
utlandsfödda	genom	aktiviteter	utöver	arbetet	med	
flyktingmottagningar.		
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Diskussion 

Metoddiskussion 
	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	beskriva	den	negativa	
befolkningsutveckling	som	pågår	i	Sveriges	gles-	och	
landsbygder.	Syftet	är	även	att	sammanställa	metoder	från	
forskning	och	beprövad	erfarenhet	som	används	för	att	
motverka	en	negativ	befolkningsutveckling.	Detta	har	sedan	
speglats	i	en	fallstudie	och	analys	över	Tingsryds	kommun	och	
Rävemåla	tätort.		
	
Metoden	som	valdes	för	att	genomföra	arbetet	var	en	
innehållsanalys	av	litteratur	och	dokument	som	berör	ämnena	
befolkningsutveckling	och	landsbygdsutveckling.	Sedan	gjordes	
en	fallstudie	över	Tingsryd	och	Rävemåla	i	form	av	en	
dokumentstudie.	Syftet	med	en	fallstudie	är	att	belysa	en	eller	
ett	fåtal	förekomster	av	ett	specifikt	fenomen.	Detta	görs	för	att	
kunna	bidra	med	en	djupgående	redogörelse	av	händelser,	
erfarenheter,	förhållanden	eller	processer	av	detta	fall.	I	detta	
arbete	har	fallstudien	baserats	på	en	innehållsanalys	av	
dokument.		

Kritik mot valda metoder  
Om	texterna	som	behandlats	av	analysen	har	innehållit	
underliggande	meningar	och	invecklat	innehåll	så	riskerar	detta	
att	förbises	av	författaren.	Risken	ökar	då	vid	framtagandet	av	
enheter	då	forskaren	bryter	upp	texter	till	mindre	enheter	och	
tar	dem	ur	sin	ursprungliga	kontext	(Denscombe.	2009,	s.308-
309).	Det	kan	även	finnas	brister	i	hur	väl	forskaren	lyckas	axla	
rollen	och	förbli	objektiv	i	hanterandet	av	kvalitativ	data.				
	

Det	som	kan	vara	negativt	att	använda	sig	av	det	specifikt	valda	
fallet	för	arbetet	är	att	varje	fall	är	unikt	och	det	kan	visa	sig	
svårt	att	avgöra	till	vilken	grad	fallet	Rävemåla	går	att	
generalisera	på	grund	av	att	det	bara	är	en	enhet	som	studeras	
(Denscombe,,	2009,	s.68).			
	
Då	fallstudien	baserats	på	en	innehållsanalys	av	dokument	och	
statistik	kan	resultatet	även	här	ha	påverkats	av	forskarens	roll	
som	objektiv	och	frågan	som	kan	ställas	är	ifall	till	exempel	
intervjuer	av	specifika	personer	inom	exempelvis	näringslivet	
hade	kunnat	bidra	med	kompletterande	information.		Detta	är	
något	som	författaren	haft	i	åtanke	och	har	gjort	ett	aktivt	beslut	
att	avvakta	med	inom	ramen	för	en	kandidatuppsats	vid	
framtagandet	av	fallstudien.		
	
Aktuellt	material	i	form	av	artiklar,	litteratur	och	statistik	
hänvisar	enbart	till	Sverige	och	svenska	förhållanden.	Då	
arbetets	syfte	har	fokus	på	specifikt	Sveriges	
befolkningsutveckling	var	valet	av	aktuellt	material	medvetet	
gällande	bland	annat	statistik	och	föreningsliv.	Det	kan	tänkas	
vara	av	intresse	att	söka	litteratur	kring	beprövad	erfarenhet	
från	andra	länder	en	Sverige,	speciellt	nordiska	länder,	för	att	
kunna	diskutera	och	jämföra.	Detta	vore	intressant	för	framtida	
forskning	men	hade	ej	utrymme	inom	kandidatuppsatsens	
tidsram.			
	
Valet	av	litteratur	och	framförallt	dess	datering	kan	diskuteras	
då	vissa,	framförallt	böcker,	är	mer	än	15	år	gamla.	Det	kan	
diskuteras	om	böckerna,	trots	relevans	för	ämnet,	går	att	
relatera	till	dagens	samhällen.	Författaren	vill	dock	betona	att	
exempel	på	hur	lokala	krafter	lyckats	vända	en	negativ	trend	på	
1990-talet	är	relevant	för	studien	då	dessa	metoder	gav	tydliga	
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resultat	och	är	därför	värda	att	diskutera.	Modernare	litteratur	i	
ämnet	hade	varit	önskvärt	men	existerar	dock	ej	i	större	
utsträckning.			
	
Som	nämnt	i	forskarens roll,	ovan,	kan	forskarens	fördomar	och	
livserfarenhet	påverka	kvalitativ	forskning.	Författaren	medger	
sig	innan	arbetets	start	bära	på	en	bild	av	landsbygden	som	
förlorare	mot	urbaniseringen	och	var	därför	motiverad	att	
undersöka	möjligheterna	till	bättring.	Denna	förförståelse	kan	
tänkas	ha	påverkat	arbetets	riktning	men	författaren	menar	att	
denna	förförståelse	också	är	den	mer	objektiva	och	samhälleliga	
bilden	av	landsbygdens	utveckling.		

Resultatdiskussion och slutsats 
Arbetets	syfte	har	varit	att	visa	den	befolkningsutveckling	som	
sker	i	Sveriges	gles-	och	landsbygder	samt	att	redovisa	metoder	
som	kommuner	och	lokala	krafter	använder/har	använt	sig	av	
för	att	motverka	en	negativ	befolkningsutveckling.		
	
Framtagandet	av	material	har	främst	skett	under	arbetets	start	
våren	2013.	Senare	statistik	från	SCB	som	tillkom	2014	
redovisade	att	det	för	första	gången	på	flera	år	var	ett	positivt	
flyttnetto	i	Sveriges	glesbygd.		
	
Detta	och	gles-	och	landsbygdens	generella	utveckling	är	något	
som	kommit	att	uppmärksammas	av	tidskriften	Plan	(utlaga	
nummer	2	för	2014)	med titeln ”Plan	-	landsbygd i utveckling”.	
Tidskriften	har	dedikerats	helt	till	ämnesområdet	och	hänvisar	
bland	annat	till	Jan	Amcoff	och	Thomas	Niedomysl	som	varit	
författare	bakom	material	i	detta	arbete.		
	

I	upplagan	beskrivs	situationen	på	gles-	och	landsbygden	av	
professorer	och	doktorer	i	kulturgeografi	från	exempelvis	KTH	
och	Umeås	Universitet.			
	
I	en	artikel	av	Emma	Lundholm,	forskare	inom	området	
flyttningar i Sverige,	och	Svante	Karlsson,	forskare	inom	
landsbygdsutveckling,	redovisas	att	den	positiva	inflyttningen	
som	skett	beror	främst	på	grund	av	utlandsfödda	som	flyttar	in	
till	Sveriges	glesbygd.	Det	beskrivs	att	enbart	ett	fåtal	
kommuner	kan	presentera	ett	positivt	inrikesflyttnetto.	Värt	att	
notera	från	tidskriften	är	att	holländska	medborgare	nämns	
ligga	bakom	en	positiv	utveckling,	främst	i	Bergslagen.		
	
Enligt	Älmeboda	sockenkommitté	har	ett	fåtal	holländska	
medborgare	flyttat	till	Tingsryds	kommun	och	Älmeboda	
socken.	Detta	beskrivs	som	ett	typexempel	av	
platsmarknadsföring	i	tidsskriften.	Som	arbetet	redovisat	är	
detta	en	vanlig	metod	som	kommuner	använt	sig	av.	I	arbetet	
beskrivs	det	som	en	metod	som	påvisat	positiva	resultat	enligt	
hälften	av	de	kommuner	som	testat	den,	att	arbeta	med	värvning	
av	utlandsfödda	utöver	flyktingmottagningar.		
	
Detta	är	en	metod	rekommenderad	av	författaren	för	
föreningslivet	kring	Rävemåla	att	arbeta	med	för	att	försöka	
vända	en	negativ	utveckling.		Lundholm	och	Karlsson	(2014)	
menar	att	de	positiva	ökningar	som	har	skett	med	inflyttningen	i	
gles-	och	landsbygden	samt	de	minskningar	som	sker	är	mycket	
små	siffror.	
	
I	en	annan	artikel	skriver	Charlotta	Mellander,	professor	i	
nationalekonomi,	att	ungdomar	flyttar	på	grund	av	anledningar	
som	studier,	kulturutbud	och	andra	exempel	som	redovisats	i	

	
	
	
	



	 45	

detta	arbete.	Hon	beskriver	även	att	en	stor	del	ungdomar	som	
flyttar	inte	flyttar	tillbaka.	Detta	lämnar	gles-	och	landsbygden	
med	en	äldre	befolkning,	likt	Rävemåla	och	Tingsryd,	som	
presenterades	i	tidskriften	Plan	(2014)	som	en	kommun	med	en	
av	de	största	procentuella	förändringar	av	antalet	unga,	i	negativ	
bemärkelse.		Att	ungdomar	lämnar	gles-	och	landsbygden	
innebär	ett	negativt	födelsenetto	för	gles-	och	landsbygden	och	
Lundholm	och	Karlsson	(2014)	menar	att	en	negativ	utveckling	
väntas	fortsätta.	Precis	som	framtidsprognoserna	är	för	
Tingsryds	kommun.		
	
En	idé,	enligt	författaren,	vore	att	satsa	mer	på	
tillbakaflyttningen	av	det	ungdomar	som	flyttar	ut.	En	idé	som	
också	uttrycks	av	Älmeboda	socken.	Attraktiva	priser,	lugn	och	
familjeliv	kan	tänkas	locka	unga	vuxna	när	de	har	avklarat	sina	
studier	i	en	större	stad.	Mer	forskning	krävs	på	lämpliga	
metoder	för	att	få	in	en	återvändartrend.	
	
Den	generella	utvecklingen	är,	och	förväntas	fortsätta,	att	
storstadsområdena	och	städer	som	kan	erbjuda	utbildning,	
arbete	och	kulturella	utbud	kommer	att	fortsätta	växa.	Medan	
gles-	och	landsbygd	sakta	töms	på	invånare	då	antalet	invånare	i	
barnafödande	ålder	minskar.	
	
Den	vanligaste	metoden	som	kommuner	och	orter	använder	sig	
av	är	marknadsföring	-	frågan	är	hur	mycket	resultat	den	ger?	
Enligt	tidskriften	Plan	(2014)	och	ur	kommentarer	från	
kommuner	i	glesbygdsverkets	rapport	har	just	värvning	och	
försök	att	locka	utlandsfödda	gett	en	positiv	effekt.	-	Men	hur	
positiv?		
	

Problemet	kvarstår,	om	det	är	att	betrakta	som	ett	problem,	att	
städer	uppmuntras	till	förtätning	av	bland	annat	miljöskäl.	
Janken	Myrdal	(2008)	tog	upp	frågan	om	utveckling	och	att	
landsbygdsutveckling	bara	förknippas	med	att	landsbygden	ska	
utvidgas	och	ökas	i	komplexitet.	Detta	i	likhet	med	tidskriften	
Plan	(2014)	som	ställde	en	liknande	fråga,	- om	det	är	en	ökning	
av	befolkningen	som	definierar	begreppet	utveckling?		
	
Författaren	tror	att	många	kommuner	kommer	att	få	förbereda	
sig	på	att	det	inte	går	att	konkurrera	med	200	andra	kommuner	
om	landets	alla	invånare.	Det	är	helt	naturligt	att	vissa	
kommuner	kommer	att	minska	och	borde	då	planera	efter	det.	
Problemet	är	också	att	alla	de	orter	och	kommuner	som	arbetar	
för	att	öka	befolkningen	använder	sig	främst	av	samma	metoder	
och	försöker	spela	ut	varandra.		
	
För	att	verkligen	lyckas	att	vända	en	negativ	
befolkningsutveckling	tror	författaren	att	det	är	som	i	
företagsvärlden	där	det	krävs	att	du	har	en	riktigt	bra	idé	och	är	
driven	nog	för	att	kunna	genomföra	den.	Anledningen	till	varför	
invånarna	i	Jämtland	lyckades,	under	en	period,	att	vända	den	
negativa	trenden	tror	författaren	beror	på	en	massiv	
mobilisering	och	att	majoriteten	av	ortsborna	var	drivna	och	
bidrog.		
	
Rävemåla	är	en	mindre	ort	och	föreningslivet	har	lyckats	att	
åstadkomma	stora	projekt	men	detta	har	inte	räckt	för	att	vända	
trenden.	Ett	problem	kan	vara	att	vi	föder	mycket	färre	barn	nu	
än	vad	man	gjorde	på	1990-talet	då	Jämtlänningarna	lyckades	
vända	trenden.	Med	en	äldre	befolkning	kommer	vi	att	bli	
beroende	av	arbetskraftsinvandring	och	detta	tror	författaren	
även	kan	vara	hoppet	för	landsbygden	-	om	arbete	kan	erbjudas.		
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Därför	kan	rekrytering	utöver	flyktingmottagningar	och	
marknadsföring	av	orten	i	andra	länder	vara	av	intresse.		Annars	
menar	författaren	att	många	kommuner	får	tänka	om	och	börja	
förbereda	sig	på	att	planera	en	befolkningsminskning	och	hur	
den	kan	ske	på	bästa	vis.		
	
	
Som	slutsats	har	viss	framgång	kunnat	redovisas	genom	
metoden	av	rekrytering	av	utlandsfödda	och	marknadsföring	av	
plats	och	kommun	i	andra	länder	och	är	intressanta	frågor	att	
arbeta	vidare	med.	Marknadsföring	av	platser	och	djupare	
teorier	kring	ämnet	har	inte	studerats	i	detta	arbete.	Därför	kan	
teorier	och	fall	om	city branding	och	place making	vara	
intressanta	forskningsfrågor	att	arbeta	vidare	med.			

Sammanfattning 
Frågeställningarna	i	detta	kandidatarbete	har	varit	intressanta	
att	studera.	Extra	intressant	har	varit	att	ha	genomfört	ett	arbete	
som	startade	år	2013	för	att	sedan	2014	få	se	att	mycket	som	
undersökts	i	detta	arbete	visat	sig	vara	intressant	och	
uppmärksammats	av	tidskriften	Plan.	Mycket	som	diskuterats	i	
detta	arbete	stämmer	överens	om	vad	som	sägs	av	forskare	och	
professorer	från	Sveriges	universitet	och	högskolor.		
	
Vad	gäller	Rävemåla	och	Tingsryds	befolkningsutveckling	så	
följer	den	övriga	Sveriges	generella	utveckling	på	gles-	och	
landsbygden.		Kommunen	Tingsryd	och	Rävemåla	tätort	lider	av	
en	åldrande	befolkning	då	ungdomar	tenderar	att	flytta	ifrån	sin	
födelseort.	
	

Litteraturen	och	materialet	visar	att	den	mest	framgångsrika	
metoden	för	att	vända	en	negativ	befolkningsutveckling	är	
marknadsföring	till	utländska	medborgare.	Ett	problem	i	
utvecklingen	är	mängden	småkommuner	som	konkurrerar	med	
varandra	istället	för	att	planera	för	en	väntad	
befolkningsminskning	i	merparten	av	dessa	kommuner.	
Sammanfattningsvis	finns	otillräckligt	med	beprövade	
långsiktiga	metoder	och	krävs	ytterligare	forskning	i	att	vända	
negativa	befolkningstrender	alternativt	planera	efter	dessa.	
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1.	Bakgrund	
Vision 
Tanken	om	ett	Byahus	har	funnits	länge.	Visionen	om	ett	samverkanshus	där	
biblioteket skulle utgöra själva ”Hjärtat”. Verksamheten skulle utvecklas till att 
innehålla	medborgarkontor,	IT,	turistservice,	bokningar	av	samlingslokaler,	
utbildning,	service	för	ortens	företagare	och	föreningar	etc.	Ett	ÖPPET	hus	för	
gemensam	samvaro	och	samverkan.	Ett	hus	som	skulle	ge	bygden	behövlig	
framtidsutveckling.		
En	idé,	som	väckts	av	Älmeboda	Sockenkommitté	och	som	år	2000	började	driva	
frågan.	Den	ursprungliga	idéen	vidareutvecklades	till	att	innehålla	en	sporthall	
med	fullskalemått	samt	även	ett	gym	för	friskvård.	
	
Orsaker	till	önskningen	om	ett	Byahus 
Att	tanken	om	ett	Byahus	åter	aktualiserades	hösten	2000	var	att	det	detta	år	
föddes	17	barn	i	socknen.	Förskolan	Bullerbyn	var	fylld	till	bristningsgränsen.	
Man	fick	till	och	med	hyra	2	lägenheter	för	att	alla	barn	skulle	kunna	erbjudas	
barnomsorg.		
Skolans gymnastiksalen var mögeldrabbad, liksom ”Mysan”, uppehållsrummet.	
	
Möten 
Efter	öppna	möten	under	våren	2001	framkom	att	vi	skulle	arbeta	med	detta	
kombinerade	hus	och	att	driva	vårt	förslag	vidare.	Byahuset	med	sporthall	skulle	
placeras	på	skolområdet.	
	
Förstudie 
Sockenkommittén	skrev	en	ansökan	till	en	EU-finansierad	förstudie,	vilken	
beviljades	i	september	2001.	Andra	finansiärer,	förutom	EU,	var	Tingsryds	
Kommun,	Länsstyrelsen,	Landstinget,	Älmeboda	Sparbank	samt	Älmeboda	
Maskinservice.	Privatpersoner	avsatte	tid.	
	
Två	personer,	Matti	Arvidsson	och	Mia	Haldin,	anställdes	till	att	på	halvtid	arbeta	
med	detta	under	ett	halvår.	En	handplockad	ledningsgrupp	bestående	av	Sören	
Carlsson,	Pia	Granstedt	Söderling,	Bo	Fyhr,	Lennart	Nilsson	samt	Thommy	
Jönsson	tillsattes.	Då	Mia	blev	sjukskriven,	anställdes	Pia	Granstedt	Söderling.	
Studiebesök	gjordes,	möten	hölls.	Vi	letade	finansiärer.	Vi	förankrade	idén	hos	
politiker,	tjänstemän	på	både	lokal	och	regional	nivå	samt	hos	privatpersoner,	
föreningar	och	företag	på	hemmaplan.	
	
Förstudien avslutades med en dokumentation ” Välkommen till Älmeboda. Vid	ett	
”mingelparty” våren 2002 konstaterades	att	vi	behövde	Byahuset	och	att	
tidpunkten	var	lämplig.	Vi	föreslog	i	dokumentationen	att	man	rev	
gymnastiksalen	och	byggde	ett	Byahus	/	Sporthall	på	samma	plats.	Biblioteket	
föreslogs	flytta	till	Byahuset.	Hela	förskolan	skulle	då	kunna	användas	till	
barnomsorg.	Ritningar	hade	tagits	fram,	samt	en	kostnadsberäkning	och	en	
driftsbudget.	
Den	sista	raden	på	förstudiens	dokumentation	löd:	
”Kan vi få både kommunens, EU:s samt Älmeboda Sparbanks godkännande till 
detta	projekt,	bör	Byahuset	kunna	byggas!”	
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Ledningsgruppens	fortsatta	arbete-	förankringsprocess 
Sommaren	2002	stod	det	klart	för	oss	att	byggnationen	inte	skulle	kunna	åtnjuta	
EU-medel.	
Tiden	ägnades	nu	åt	att	bearbeta	kommunen	att	satsa	de	2	miljoner	som	var	
avsatta	i	budget	för	en	renovering	av	den	befintliga	gymnastiksalen.	Man	
försökte	också	finna	vägar	för	att	Älmeboda	Sparbank	skulle	kunna	vara	med	och	
sponsra	med	ett	större	belopp.	Vi	arbetade	även	med	att	sänka	byggkostnaderna	
och	att	omarbeta	ritningar	för	att	förbilliga	byggnationen.	Detta	arbete	pågick	
under	höst	och	vinter	2002	–	2003.		
	
Beslut 
På Älmeboda Sparbanks huvudmannamöte den 9 maj 2003	togs	det	historiska	
beslutet	att	Sparbanken	skulle	anvisa	4	miljoner	kronor	till	Byahuset	och	därmed	
till	socknens	framtida	utveckling.	
	
På Tingsryd kommuns kommunfullmäktigemöte den 22 maj 2003,	i	Rävemåla	
Bygdegård,	togs	beslutet	att	finansiera	Älmeboda	Byahus	/	Sporthalls	
värmeanläggningen	med	2,3	miljoner	kronor.	Man	godkände	också	ett	15-årigt	
hyresavtal.	
	
Föreningsbildande 
Älmeboda Byahus / Sporthall ekonomisk förening	bildades	en	solig	eftermiddag	
den	18	maj	2003.	Ett	par,	tre	hundra	personer	hade	samlats	på	skolgården	för	att	
vara	med.	De	första	andelarna	såldes	och	kaffe	dracks.	Kommunalråd	Marie-
Louise	Hilmerssons	ledde	mötesförhandlingarna.	Föreningen	bildades,	styrelse	
utsågs	och	stadgar	antogs.	
	
	

2. Styrelse 
Styrelsen	har	under	2003	bestått	av	följande	personer:	
	
Ordinarie ledamöter: 
Sören	Carlsson,	Rörshult,	ordförande	
Pia	Granstedt	Söderling,	Kroxmåla,	sekreterare	
Thommy	Jönsson,	Rävemåla,	v	ordförande	
Matti	Arvidsson,	Grönadal	
Bo	Fyhr,	Rävemåla	
Lennart	Nilsson,	Binnareboda	
Lars-Erik	Johansson,	Puppramåla,	kassör	
Malin	S	Nilsson,	Höjden,	vice	sekreterare	
Anders	Carlsson,	Bro	
	
Suppleanter: 
Ragnhild	Olsson,	Lekaremåla	
Willy	Oséen,	Älmeboda		
Göran	Fredriksson,	Högahult	
	
Revisorer: 
Inger	Fyhr,	Flaken,	Gunnamåla	och	Olle	Karlsson,	Stenvarmsholm	
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Ersättare: Per-Åke	Holgersson,	Stenvarmsholm	och	Åke	Persson,	Rävemåla	
	
Valberedning: 
Gunilla	Karlsson,	S	Toramåla,	Magnus	Oséen,	Älmeboda	samt	Ulf	Stjernfeldt,	
Rävemåla	
	

3. Verksamhet 
Styrelsemöten 
Styrelsen	har	haft	sammanträden	en	gång	per	månad.	Utöver	dessa	har	flera	
byggmöten	ägt	rum.	Täta	kontakter	har	hållits	mellan	totalentreprenören	och	
representanter	från	styrelsen.	
	
Andelstecknande 
Andelsteckning	i	föreningen	startade	omgående	och	vid	årsskiftet	hade	413	
enskilda	personer,	46	företag	samt	12	föreningar	inbetalat	513	000	kronor.	
	
Anbud 
Bygghandlingar	för	totalentreprenad	upprättades	av	Växjö	Byggkonsult	AB.	
Anbud	infordrades	i	maj.	Anbudsöppningen	skedde	den	25	juni	2003.	Fem	
byggföretag	lämnade	anbud.	
Älmeboda	Bygg	AB	antogs	som	totalentreprenör	och	kontrakt	undertecknades	
den	25	juli.	Byggstart	i	augusti	2003	med	ett	beräknat	färdigställande	i	mars	
2004.	
	
Rivstart 
Lördagen	den	19	juli	inbjuds	folk	att	köpa	fönster,	dörrar	och	övrigt	material	
från	den	gamla	gymnastiksalen.	Samtidigt	blev	det	upptakten	till	rivstarten.	
I	vårt	åtagande	mot	kommunen	ingick	rivning	av	den	befintliga	
gymnastikbyggnad	på	skolområdet.	Detta	skedde	ideellt	av	lokala	entreprenörer	
och	enskilda	under	ett	par	augustiveckor.		
	
Byggstarten	 
Byggstarten	inleddes	under	augusti	månads	senare	hälft.	En	tidsdokumentation	
har	kontinuerligt	skett.	Vädret	var	under	hösten	fint	och	när	taket	lades	på	
byggnaden	hade	det	inte	regnat	en	droppe!	
Byggentreprenören	följer	upprättad	tidsplan	och	före	jul	kopplades	värmen	på.	
	
Ideellt	arbete 
Ideellt	arbete	har	skett	kontinuerligt	i	form	av	byggstädning	varje	vecka.	Yttre	
målning	av	träpanelen	har	utförts.	Under	jullovet	började	även	lackningen	av	
brädorna	till	sporthallens	väggar.	
	
	

4. Årets resultat 
Då	bland	annat	räntekostnaden	väljs	att	tas	som	direktavdrag,	uppkommer	en	
förlust	på	24	248	kronor.	Styrelsen	föreslår	att	denna	förlust	överförs	till	ny	
räkning.	
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5. Årsstämma 
Föreningen	håller	årsstämma	söndagen	den	14	mars	klockan	15	i	Rävemåla	
Bygdegård.	Visning	av	Byahuset	från	klockan	14.	
	
	
Styrelsen	vill	tacka	alla	som	tecknat	andelar	och	på	annat	sätt	stöttat	föreningen	
för	ert	stöd	och	intresse	för	bygdens	framtida	utveckling.	
	
	
Rävemåla	den	26	januari	2004	
	

	
	
Sören	Carlsson	

	
	
Pia	Granstedt	Söderling	

	
	
Thommy	Jönsson	

	
	
Bo	Fyhr	

	
	
Matti	Arvidsson	

	
	
Lennart	Nilsson	

	
	
Lars-Erik	Johansson	

	
	
Malin	S	Nilsson	

	
	
Anders	Carlsson	

	
	
Ragnhild	Olsson	
suppleant	

	
	
Göran	Fredriksson	
suppleant	

	
	
Willy	Oséen	
Suppleant	

	
	
	 	 		
Bil 1: Resultat	och	balansräkning	
	
Bil 2: Status	byggnation.	Not	1	
	
Bil 3:	Finansiering	
	
Bil 4: Diagram	över	inbetalade	andelar		
	
Bil 5: Revisionsberättelse		



Bilaga 3.

Befolkningsmängd 
          

 
1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Rävemåla 240 261 306 313 415 378 389 346 323 294 280 

 
 
 
Sysselsättningsfrekvens 2011 (andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år nattbefolkning) 

83,20% 
       

Tre största branscherna (andelen av de sysselsatta) 

Vård- och omsorg 50,00% 
   

Byggverksamhet 17,00% 
   Utbildning 10,00% 
    

 

Demografisk försörjningskvot 

Rävemåla 120,5 
 Riket 72,1 
    

Rävemåla 
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8	 3	
2018	 11	685	 101	 167	 -66	 555	 439	 14

8	
292	 116	 540	 511	 19

0	
321	 29	 15	 -52	

2019	 11	638	 101	 166	 -65	 554	 438	 14
7	

292	 116	 535	 506	 18
9	

317	 30	 19	 -46	

2020	 11	599	 101	 165	 -64	 554	 438	 14
7	

292	 116	 530	 501	 18
7	

314	 29	 24	 -39	

2021	 11	568	 101	 164	 -63	 557	 438	 14
7	

292	 119	 525	 496	 18
5	

311	 29	 32	 -31	

2022	 11	539	 101	 163	 -62	 557	 438	 14
7	

292	 119	 524	 495	 18
5	

310	 29	 33	 -29	

2023	 11	512	 100	 162	 -62	 557	 438	 14
6	

292	 119	 522	 493	 18
4	

309	 29	 35	 -27	

2024	 11	489	 100	 162	 -62	 557	 438	 14
6	

292	 119	 518	 490	 18
3	

307	 28	 39	 -23	

2025	 11	466	 99	 161	 -62	 557	 438	 14
6	

292	 119	 517	 489	 18
2	

307	 28	 40	 -22	

2026	 11	446	 99	 161	 -62	 557	 438	 14
7	

292	 119	 516	 488	 18
2	

306	 28	 42	 -21	

2027	 11	426	 98	 160	 -62	 557	 439	 14
7	

292	 119	 514	 486	 18
1	

305	 28	 43	 -19	

2028	 11	409	 97	 160	 -63	 558	 439	 14
7	

292	 119	 512	 484	 18
1	

304	 28	 46	 -17	

2029	 11	392	 97	 160	 -64	 558	 439	 14
8	

292	 119	 511	 484	 18
0	

304	 28	 47	 -17	

2030	 11	375	 96	 161	 -64	 558	 439	 14
8	

292	 119	 511	 483	 18
0	

303	 28	 47	 -17	

2031	 11	359	 96	 161	 -65	 558	 440	 14 292	 119	 510	 482	 17 303	 28	 49	 -16	
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  Befolkning, förändring 


